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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41
от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и
71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г.,
бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г. и
бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „за производство
на аквакултури“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „крайдунавските и крайморските езера и блата“ се заличават.
2. В т. 2 след думите „се ползват и“ се добавя „крайдунавските и крайморските езера
и блата“ и се поставя запетая.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. обектите по ал. 1, т. 2 и 3 се ползват
за аквакултури; същите обекти могат да се
ползват и за любителски риболов при условия
и по ред, определени от регистрираните по
чл. 25 лица.“
§ 3. В чл. 5, ал. 2 думата „София“ се заменя с „Бургас“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Индивидуалните и общите административни актове, издавани от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури във връзка с
прилагането на Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.,
могат да бъдат обжалвани по административен ред пред министъра на земеделието и
храните като непосредствено по-горестоящ
компетентен административен орган.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в
изречение първо след думата „аквакултури“
се поставя запетая и се добавя „Българската
агенция по безопасност на храните“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури осъществява при необходимост съвместна дейност с Главна дирекция
„Гранична полиция“ (ГДГП) за контрол на
риболовните кораби, риболова и рибностопанските дейности в граничната зона, в зоните
на г рани чни те кон т ролно-п роп ускателни
пунктове, пристанищата, вътрешните морски
води, териториалното море, прилежащата зона,
континенталния шелф, изключителната икономическа зона, българския участък на река
Дунав и в другите гранични реки и водоеми.“
§ 5. В чл. 8 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед състава на НТСРА, в
който се включват представители на Министерството на околната среда и водите,
Министерството на земеделието и храните,
Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните,
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите,
Изпълнителната агенция „Морска администрация“, научни организации в областта на
рибарството и аквакултурите, организациите
по чл. 10, признати за представителни, и националното риболовно сдружение по чл. 11, ал. 3.
(3) Научно-техническият съвет по рибарство
и аквакултури обсъжда и дава становища по
програми, документи и въпроси, свързани с
отрасъла, поставени за разглеждане от министъра на земеделието и храните.“
§ 6. В чл. 10, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър;“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 7. В чл. 13 текстът преди т. 1 се изменя
така: „При извършване на риболов във вод
ните обекти – държавна или общинска собственост, лицето, което притежава билет за
любителски риболов или е придобило право
за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми за съответната календарна година,
става собственик на рибите и другите водни
организми:“.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „само за стопански риболов“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или само за стопански“
се заличават.
3. В ал. 4 думите „стопански и“ се заличават.
§ 9. В чл. 15а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „сдруженията по
чл. 11“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. Алинея 5 се отменя.
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§ 10. В чл. 15б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „приложение № 1 от Закона за водите“.
§ 11. В чл. 15в се създава ал. 3:
„(3) Във водните обекти се определят аварийни зони, които да служат за преместване
на съоръженията за аквакултури в случай
на ремонт на съоръженията на язовирната
стена или друго събитие, което довежда до
рязко понижаване нивото на водата. Площта
на аварийната зона трябва да съответства на
определената производствена площ за съответния воден обект.“
§ 12. В чл. 15г ал. 2 се изменя така:
„(2) Със заповедта по ал. 1 се определят параметрите на съответните зони, включително
размерът на производствените зони и зоните,
необходими за промяна на местоположението
на техническите съоръжения през определен
период. Параметрите се определят по предложение на ръководителя на съответното
териториално звено на ИАРА съгласувано
с лицето, стопанисващо водностопанските
съоръжения, съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и
водите и съответната регионална инспекция
по околната среда и водите.“
§ 13. В чл. 16, ал. 1 се създават т. 9 и 10:
„9. лицата по чл. 14, ал. 1;
10. констативните протоколи, актовете за
установяване на административни нарушения
и наказателните постановления, издавани от
оправомощените служители на ИАРА.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Стопански риболов във водите на Черно
море и река Дунав се извършва от юридически
лица и еднолични търговци след издаване на
разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от
риба и други водни организми.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „в обекти – държавна
собственост“ и запетаята след тях се заличават.
4. В ал. 4 думите „в обекти – държавна
собственост“ и запетаята след тях се заличават, а накрая се добавя „и/или специално
разрешително“.
5. Алинеи 6, 7 и 8 се изменят така:
„(6) Разрешително за стопански риболов
във водите на Черно море, река Дунав и водите на Европейския съюз се издава за кораб,
вписан в регистъра на риболовните кораби.
(7) Вписването в регистъра на риболовните
кораби, издаването на разрешително за стопански риболов, специално разрешително и
удостоверение за придобито право за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми
се извършват при спазване изискванията на
правото на Европейския съюз.
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(8) Условията и редът за управление на
риболовния флот на Република България се
определят с наредба на министъра на земеделието и храните.“
6. Алинея 9 се отменя.
7. В ал. 10 думите „лице, определено“ се
заменят с „юридическо лице или едноличен
търговец, определени“.
8. Създават се ал. 11 – 14:
„(11) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед квотираните видове риба,
за които се издава специално разрешително
за улов на квотиран вид риба.
(12) Специално разрешително за улов на
квотиран вид риба във водите на Черно море
се издава за календарна година на кораб, който:
1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове
риба, одобрен със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА;
2. има валидно разрешително за стопански
риболов.
(13) За издаване на специалното разрешително по ал. 11 се заплаща такса съгласно
тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(14) Проверки на мощността, бруто тонажа
на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения се
извършват съгласно 5-годишен план, одобрен
от министъра на земеделието и храните и
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 15. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително
за улов на определен квотиран вид риба и за
удостоверение за придобито право за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми във
водите на Черно море и река Дунав се заплащат
такси по тарифа на Министерския съвет, освен
в случаите на риболов със специализиран уред
за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Размерът на таксата за разрешително
за стопански риболов и специално разрешително за улов на определен вид риба не може
да надвишава административните разходи за
неговото издаване.“
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) създава се т. 6:
„6. декларация, че риболовният кораб, за
който се иска издаването на разрешително, е
регистриран по Закона за храните.“
2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.
§ 17. В чл. 18а се правят следните изменения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В разрешителното за стопански риболов
с риболовен кораб се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния
кораб:
а) номер в регистъра на риболовния флот
на Европейския съюз;
б) име на риболовния кораб;
в) държава на знамето;
г) външна маркировка;
д) повиквателен сигнал (МРС);
3. име/наименование и адрес/седалище на
собственика на риболовния кораб;
4. технически данни за риболовния кораб:
а) мощност на двигателя;
б) тонаж;
в) обща дължина;
г) широчина;
д) височина на борда;
5. риболовни уреди – основни и допълнителни;
6. дата на издаване;
7. пристанище на регистрацията.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В разрешителното за стопански риболов
с кораб следва изрично да се указва, че дава
право на титуляря да извършва стопански
риболов във водите на Европейския съюз, като
указанието се посочва и на английски език.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице отказва
с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:
1. за риболовен кораб, който не е вписан
в регистъра на риболовните кораби;
2. на лице, което не е изпълнило в срок
указанията за отстраняване на непълноти и/
или неточности в представените документи;
3. при липса на регистрация по Закона за
храните на риболовния кораб;
4. при неспазване на чл. 17, ал. 7.“
§ 18. Член 18в се изменя така:
„Чл. 18в. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието
на разрешителното за стопански риболов и/
или специалното разрешително за улов на
квотиран вид риба:
1. по искане на титуляря на разрешителното;
2. при смяна или смърт на собственик на
риболовния кораб;
3. при прекратяване на юридическото лице
или заличаване на едноличния търговец;
4. при отпадане на основанието за издаване
на разрешителното;
5. в случаите, предвидени от Регламент
(ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември
2009 г. за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на
правилата на общата политика в областта на
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рибарството, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004,
(ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО)
№ 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007,
(ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО)
№ 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и
(ЕО) № 1966/2006 (OB, L 343/1 от 22 декември
2009 г.)., наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 1224/2009“, Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на
Съвета за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на
правилата на общата политика в областта на
рибарството (OB, L 112/1 от 30 април 2011 г.),
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от
29 септември 2008 г. за създаване на система
на Общността за предотвратяване, възпиране
и премахване на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и
(ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OB, L
286/1 от 29 октомври 2008 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 1005/2008“;
6. при неспазване на чл. 17, ал. 7;
7. при достигане или надвишаване на определения брой наказателни точки съгласно
наредбата по чл. 18д, ал. 3.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА
прекратява със заповед действието на разрешително за извършване на стопански риболов
с риболовен кораб, когато две поредни години:
1. на притежателя на разрешителното не
е издавано удостоверение по чл. 18е;
2. притежателят на разрешителното не
изпълнява разпоредбата на чл. 20;
3. е деклариран нулев улов.
(3) Риболовните кораби по ал. 2 подлежат
на служебно отписване от регистъра на риболовните кораби. Освободеният капацитет
остава в полза на държавата.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите
на неизвършване на риболовна дейност поради
ремонт на риболовния кораб.
(5) При прекратяване действието на разрешителното за стопански риболов със заповедта по ал. 1 се прекратява и действието на
издадените въз основа на него удостоверение
за придобито право за усвояване на ресурс от
риба и други водни организми и специално
разрешително за улов на квотиран вид риба.“
§ 19. В чл. 18г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 след думата „разрешителното“
се добавя „и удостоверението“ и думата „съхранява“ се заменя със „съхраняват“.
3. В ал. 4 думата „разрешителното“ се
заменя с „удостоверението“.
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§ 20. Създава се нов чл. 18д:
„Чл. 18д. (1) При извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква
„а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се прилага
точкова система за нарушенията, въз основа
на която титулярят на разрешителното за
извършване на стопански риболов получава
определен брой точки за съответния риболовен кораб, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕО)
№ 1224/2009.
(2) Точките, получени по ал. 1, преминават
към всеки бъдещ титуляр на разрешително
за риболов на съответния кораб при условията на чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1224/2009.
(3) Начинът на прилагане на точковата
система се определя с наредба на министъра
на земеделието и храните.“
§ 21. Досегашният чл. 18д става чл. 18е
и в него се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думите „в обекти – държавна
собственост“ и запетаята след тях се заличават.
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) В заявленията по ал. 2 се посочват видът
и броят на риболовните уреди. Посочените и
разрешените риболовни уреди се маркират в
срока по ал. 5.
(4) За маркиране на риболовни уреди и
средства се заплаща такса в размер, определен
с тарифата по чл. 17, ал. 4.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Изпълнителният директор на ИАРА
или оправомощеното от него длъжностно лице
издава удостоверението по ал. 1 или отказва
издаването му с мотивирана заповед:
1. в 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 – за кораби с дължина над 15 м;
2. в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 – в останалите случаи.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „или
при неспазване на чл. 17, ал. 7“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „в обекти – държавна собственост“ и
запетаята след тях се заличават.
6. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Удостоверение за придобито право за
усвояване на ресурс от риба и други водни
организми се издава на юридическо лице,
когато капитанът на риболовния кораб или
упълномощено лице, което извършва риболова
от името и за сметка на юридическото лице,
отговаря на изискванията на чл. 14.
(9) Всяко лице, притежаващо разрешително
за извършване на стопански риболов във водите на Черно море, е длъжно да предостави
в ИАРА до края на март обща информация
и икономическа статистика за риболовния
кораб, данни за броя на наетите лица и за
риболовната дейност.“
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§ 22. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се води“ се добавя
„риболовен“.
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Не се води риболовен дневник при
планувано излизане на море за извършване
на дейности, различни от стопански риболов.
(9) В случаите по ал. 8 капитанът на риболовния кораб не по-късно от 12 часа преди излизането на море писмено уведомява
съответното териториално звено на ИАРА.“
§ 23. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Лицата, придобили право за
усвояване на ресурс от риба и други водни
организми, са длъжни да попълват риболовния
дневник при всяко излизане на вода, освен
в слу чаите по чл. 19, ал. 8. Попълнената
декларация за произход се предава на длъжностните лица в ИАРА в срок до 48 часа след
акостирането на брега.
(2) Редът за попълване и образецът на
риболовния дневник по ал. 1 се определят с
наредбата по чл. 19, ал. 2.“
§ 24. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Придобитото право за усвояване на
ресурс от риба и други водни организми със
специализиран уред за стопански риболов
се удостоверява за съответната година чрез
издадено от ИАРА удостоверение.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 25. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „на ИАРА“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на ИАРА в тридневен
срок от издаването є.
(4) Срокът по ал. 2, т. 7 не може да бъде
по-кратък от един месец и по-дълъг от два
месеца от датата на издаване на заповедта.“
§ 26. В чл. 21в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оферта за участие в конкурса може
да подаде всяко заинтересовано юридическо
лице или едноличен търговец, или негов представител.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
„5. който има непогасени задължения по
чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за Националната
агенция за приходите;“
б) досегашните т. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 6, 7, 8, 9 и 10.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „и 3“ се заличават;
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б) в т. 2 след думата „лицето“ се поставя
тире и се добавя „едноличен търговец, или
управител, или член на управителния орган
на юридическото лице“, а думите „т. 7“ се
заменят с „т. 8“;
в) в т. 4 думите „т. 5 и 6“ се заменят с
„т. 6 и 7“;
г) създава се т. 5:
„5. удостоверение за липса на частни държавни вземания.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Освен документите по ал. 4 участниците в конкурса представят и:
1. свидетелства за правоспособност по чл. 14
на лицата, които ще извършват риболова;
2. описание на техническото оборудване,
с което ще се извършва риболовът.“
§ 27. В чл. 21г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „относно професионалния му опит“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „актуална регистрация“ се добавя „или единен идентификационен код“, а след думата „участника“ текстът
докрая се заличава;
б) в т. 3 думите „и 3“ се заличават;
в) в т. 7 думата „предлагана“ се заменя със
„запечатан непрозрачен плик с предлаганата
от участника“ и след думата „период“ текстът
докрая се заличава.
§ 28. В чл. 21д ал. 3 се отменя.
§ 29. В чл. 21ж, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 числото „0,6“ се заменя с „0,8“.
2. В т. 2 числото „0,4“ се заменя с „0,2“.
§ 30. В чл. 21к се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. наименование и седалище на титуляря
на разрешителното;“.
2. В т. 4 думите „единен граждански номер за физическите лица или“ и думите „за
юридическите лица и едноличните търговци“
се заличават.
3. В т. 8 думата „плавателен“ се заменя с
„външна маркировка и име на плавателния“.
§ 31. В чл. 21л се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „смърт на физическото
лице, съответно при“ и думите „от смъртта,
съответно“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „и 3“ се заличават.
§ 32. В чл. 22, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „заверена за съответната
календарна година“.
§ 33. В чл. 22а, ал. 4 числото „95“ се заменя с „80“.
§ 34. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „мъжете“ се поставя
запетая и се добавя „както и лица от 14- до
18-годишна възраст“.
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2. Създава се ал. 5:
„(5) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител,
притежаващ билет за любителски риболов.“
§ 35. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „единични, двойни или
тройни“ се заменят с „единични или двойни“;
б) в т. 2 думите „една въдица (пръчка)“ се
заменят с „2 броя въдици (пръчки)“, а думите
„единични, двойни или тройни“ се заменят с
„единични или двойни“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Използванет о на т ройни к у к и се
разрешава само при риболов с изкуствени
примамки и при риболов на хищни риби със
стръв – жива или мъртва рибка.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) След еднодневен риболовен излет, при
осъществяване на риболов в събота, неделя
и на празнични дни риболовците запазват за
себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече
от 6 бройки. В делнични дни риболовците са
длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба
риболовците запазват до 3 кг, с изключение
на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В
случаите на улов на жаби и раци задържат до
50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените
екземпляри се връщат незабавно във водата
независимо от състоянието им.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думата „риболов“ запетаята, думите „с
изключение на пъстървови риби“ и запетаята
след тях се заличават.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Редът, условията и водните обекти, в
които се разрешава любителски риболов през
тъмната част на денонощието, се определят
със заповед на министъра на земеделието и
храните.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думите „билет за любителски риболов“
текстът докрая се заличава.
8. Създава се ал. 8:
„(8) Забранява се любителски риболов на
квотиран вид риба.“
§ 36. В чл. 24а, ал. 1 думите „ал. 4, 5 и 6“
се заменят с „ал. 5 и 7“.
§ 37. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Развъждането и отглеждането на риба
и други водни организми и производството на
носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци
и юридически лица, регистрирани в ИАРА.“
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2. В ал. 2 думите „в мрежени клетки (садки)
и в други плаващи на повърхността на водата
и потопяеми съоръжения“ се заличават.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Условията и редът за регистрация на
производителите на носители на генетичен
материал се определят с наредба на министъра
на земеделието и храните.
(7) Контролът върху дейността на лицата
по ал. 6 се извършва по реда на Закона за
животновъдството.“
§ 38. В чл. 25а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая се добавя „в съответствие
с издадените разрешителни по реда на Закона
за водите“;
б) в т. 5 след думите „съдебната регистрация“ се добавя „или единен идентификационен
код“ и текстът докрая се заличава;
в) в т. 8 накрая се добавя „в съответствие
с наредбата по чл. 25, ал. 5“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Съдържанието на тех нологичното
описание и технологичната схема на производство се определят с наредба на министъра
на земеделието и храните.“
§ 39. В чл. 25в се създава ал. 3:
„(3) Регистрираните по чл. 25 лица трябва
да представят в ИАРА удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
в 30-дневен срок от въвеждането в експлоатация на обекта.“
§ 40. В чл. 25г, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „заличава
от регистъра“ се заменят с „прекратява регистрацията на“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Създават се т. 8, 9, 10 и 11:
„8. при неспазване изискването на чл. 25в,
ал. 2 и 3;
9. при неспазване на технологичната схема
на производство;
10. при непредставяне на данните по чл. 27,
ал. 1, т. 1 в две поредни години;
11. при обезсилване на удостоверение за
регистрация на животновъден обект по Закона
за ветеринарномедицинската дейност.“
§ 41. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. да предоставят на ИАРА всяка година
до края на месец януари данни за:
а) произведената и продадената от тях
през предходната година риба и други водни
организми по възраст, видове и количества;
б) броя на наетите лица по пол, възраст
и образование;“.
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2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. да водят дневник на продажбите и
при първа продажба да издават декларация
за произход на продукти от аквакултури по
ред, определен с наредба на министъра на
земеделието и храните;“.
4. В т. 4 накрая се добавя „и номер на
фактура за извършено плащане“.
5. В т. 7 след думата „производство“ се
добавя „в разрешителното за ползване на
воден обект“.
6. Създава се т. 8:
„8. да регистрират кораби, използвани при
аквакултурно производство във водите на
Черно море по реда на наредбата по чл. 16,
ал. 3, най-късно един месец преди влизането
в експлоатация на техническите съоръжения.“
§ 42. Член 28 се отменя.
§ 43. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „след становище на
НТСРА“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Въз основа на предложението по ал. 1,
т. 1 министърът на земеделието и храните
със заповед определя общия допустим улов
и квоти в рамките на същия за съответната
година за отделните видове риба и други водни
организми, когато такива не са определени
от Европейския съюз.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „въз основа
на становище от НТСРА“ се заличават;
б) в т. 1 думите „стопански и/или“ се
заличават.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) При настъпване на нетипични атмосферни условия и други обстоятелства,
застрашаващи рибните ресурси и техните
местообитания, изпълнителният директор на
ИАРА налага временна забрана за извършване
на риболов за дадения воден обект.“
5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
6. Създава се ал. 7:
„(7) В обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 се извършва разселване само на екземпляри от
видове риби и други водни организми с доказан
местен произход. Използването за тази цел на
неместни видове се извършва при спазване
на условията и реда, определени в Закона за
биологичното разнообразие.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Изпълнителният директор на ИАРА
със заповед определя условията за улов на
видовете риба или други водни организми, за
които е определен общ допустим улов и/или
квота по ал. 2 или такива са определени от
Европейския съюз за водите на Черно море.“
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8. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Индивидуалните квоти в рамките на
определен общ допустим улов и/или квота
се разпределят чрез риболовни сдружения и
браншови организации, признати в областта
на стопанския риболов по реда на чл. 10в.
Индивидуалните квоти за риболовни кораби,
чиито собственици или ползватели не членуват
в признатите по реда на чл. 10в риболовни
сдружения и браншови организации, се разпределят от ИАРА.
(10) Условията и редът за разпределяне
на квотите между риболовните сдружения
и браншовите организации, както и между
риболовните кораби, чиито собственици или
ползватели не членуват в тях, се определят
със заповедта по ал. 8.“
§ 44. Член 31 се отменя.
§ 45. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите на прилов по време на забраната по чл. 32, ал. 1 уловените екземпляри
се връщат незабавно във водата независимо
от тяхното състояние.“
§ 46. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „забраната по“ се
добавя „чл. 30, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 и“.
2. В ал. 2 след думата „обектите“ се поставя запетая и думите „по чл. 3, ал. 1, т. 3“ се
заменят с „регистрирани по чл. 25“.
§ 47. В чл. 34, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „определен съгласно методика
на министъра на околната среда и водите“.
§ 48. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „електроулов“ се заменя с
„улов с електрически ток и лъчения“;
б) в т. 3 накрая се добавя „с изключение
на бийм трал“;
в) създава се т. 7:
„7. маломерни мрежени уреди тип „парашут“.“
2. В ал. 4 думите „експерименти и“ се заличават, а накрая се добавя „при условията
и по реда на издаване на разрешителното за
научноизследователски цели по чл. 40“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Министърът на земеделието и храните
по предложение на изпълнителния директор
на ИАРА със заповед определя зони, в които
е забранено използването на бийм трал. Заповедта се публикува на интернет страницата
на ИАРА в тридневен срок от издаването є.
(6) Забранява се използването на бийм
трал в зоните по ал. 5, както и от риболовни
кораби без функциониращо бордово оборудване за сателитно проследяване.“
§ 49. В чл. 36, ал. 1 след думите „р. Дунав“ запетаята се заменя с „и“ и думите „и в
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язовирите, представляващи обекти по чл. 3,
ал. 1, т. 2“ се заличават.
§ 50. В чл. 38 ал. 5 се изменя така:
„(5) При извършване на стопански риболов се допуска прилов на риба с размери
под минимално допустимите по приложение
№ 2, възлизащ на не повече от 5 на сто за
всички видове, с изключение на есетрови и
квотирани видове риби.“
§ 51. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА издава разрешително за улов на риба
и други водни организми за научноизследователски цели.
(2) Разрешително за улов за научноизследователски цели на видовете риби по приложение
№ 4 от Закона за биологичното разнообразие
се дава от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министъра на околната
среда и водите.
(3) За издаване на разрешителното по ал. 1
и 2 се подава писмено заявление по образец
от ръководител на научна организация, в
което се посочват:
1. данни на лицето, което извършва изследването;
2. целите на изследването;
3. основанията, поради които се иска издаване на разрешителното:
а) в периода на действие на забраната по
чл. 32 и 33;
б) за използването на забранените по чл. 35,
ал. 1, т. 2 и 3 уреди, средства, принадлежности
и приспособления;
в) за улов на риба и други водни организми с
размери, по-малки от минимално допустимите
съгласно приложение № 2 към чл. 38, ал. 1;
г) за улов, пренасяне и превозване на речни
раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни)
раци (Austropotamobius torrentius);
4. водните обекти или водосбори за извършване на изследването;
5. периодът за извършване на изследването;
6. видовете и броят риба и други водни организми по семейства, необходими за целите
на изследването, с изключение на видове от
приложение № 3 към Закона за биологичното
разнообразие;
7. вид, брой, характеристики и параметри
на риболовните уреди и средства, с които се
извършва изследването.
(4) Когато за целите на изследването се
използва кораб, в заявлението се посочват:
1. външната маркировка и името на кораба;
2. името на капитана.
(5) Разрешителното се издава на лицe
с образователно-квалификационна степен
„магистър“ в областта на хидробиологията,
зоологията или екологията.
(6) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. копие от договор за изпълнение на научноизследователски проект и/или план за
дейността на научната организация, заверено
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от ръководителя на съответната научна организация и/или други документи, удостоверяващи основанието по ал. 3, т. 2;
2. анализ на очакваното въздействие от
използването на уреда, метода или средството
за улов или убиване върху другите видове риби
и водни организми, както и предвидените
мерки за тяхното опазване или намаляване
на негативното въздействие върху тях;
3. актуална снимка на лицето, на което се
издава разрешителното;
4. документ, удостоверяващ обстоятелството по ал. 5;
5. декларация от лицето, на което се издава
разрешителното, че не е извършило нарушение на закона в рамките на две години преди
датата на подаване на заявлението, установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган.
(7) Разрешителното се издава със срок на
валидност до края на съответната календарна
година. След изтичане на срока издаденото
разрешително се връща в ИАРА.
(8) Разрешителното е лично и не може да
се преотстъпва.
(9) Разрешителното съдържа:
1. трите имена, ЕГН, номера на личната
карта, местоработата и длъжността на лицето,
което извършва изследването;
2. актуална снимка;
3. целта на изследването;
4. периода, за който важи разрешителното;
5. периода, за който може да се извършва
улов;
6. водните обекти;
7. вида и броя на разрешената за задържане
от улова риба и други водни организми за
цялото изследване;
8. риболовните уреди и средства;
9. данни за кораба и капитана, когато за
целите на изследването се използва кораб.
(10) Преди всеки улов притежателят на
разрешителното е длъжен да уведоми писмено
териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира водният обект или частта
от акваторията на Черно море, в които се
провежда изследването.
(11) След приключване на всеки улов видът, количеството, размерът и други данни
за уловената риба и други водни организми
се вписват в разрешителното и същото се
предоставя за заверка в съответното териториално звено на ИАРА.
(12) За попълване на музейни сбирки и
колекции от риба и други водни организми
се разрешава задържането на не повече от
5 екземпляра от вид.
(13) Уловените количества риба и други
водни организми над разрешения брой за
задържане се връщат обратно във водоема
независимо от тяхното състояние.
(14) Изпълнителният директор на ИАРА
отказва с мотивирана заповед издаването на
разрешително за улов на риба с научноизследователски цели, когато:
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1. подаденото заявление не отговаря на
изискванията на ал. 3, 4 и 6;
2. лицето не е върнало в ИАРА разрешителното, издадено за предходната година, и/или
предоставеното разрешително не е заверено
от съответното териториално звено на ИАРА.
(15) Заповедта по ал. 14 се съобщава и
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(16) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури води публичен регистър за
издадените разрешителни за улов на риба и
други водни организми за научноизследователски цели.
(17) Забраните по чл. 32, 33, чл. 38, ал. 1,
чл. 42 и 45а не се прилагат за случаите на
улов на риба и други водни организми за
научноизследователски цели.
(18) За издаване на разрешително за улов
на риба и други водни организми с научноизследователски цели се заплаща такса съгласно
тарифата по чл. 17а, ал. 4.“
§ 52. В чл. 44в след думите „бентове и
прагове“ се добавя „и собствениците на вод
ните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2“ и накрая се
поставя запетая и се добавя „освен когато се
налага аварийно изпускане на водата“.
§ 53. Член 44г се отменя.
§ 54. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „15“ се заменя с „12“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Забранява се напускането на акваторията на пристанищата от риболовни кораби
без функциониращо или с изключено бордово
оборудване за сателитно проследяване.“
§ 55. В глава четвърта, раздел ІІ се създават
чл. 45а и 45б:
„Чл. 45а. На борда на риболовни кораби
и други плавателни средства се забранява
съхранението, пренасянето, превозването и
монтирането на у реди, средства, принадлежности и приспособления по чл. 35, ал. 1,
свързани с извършване на стопански или
любителски риболов.
Чл. 45б. (1) Риболовните кораби, чиято
задвижваща мощност надхвърля 120 KW,
включително и риболовни кораби с монтиран нов или заместващ задвижващ двигател
и такъв, претърпял технически изменения,
с изключение на корабите, използвани в аквакултурите, подлежат на сертифициране на
мощността на двигателя.
(2) Сертифицирането и проверката на
мощността на двигателите на риболовните
кораби, вписани в регистъра на риболовните
кораби, се осъществява от министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията в съответствие с изискван и я та на ч л. 40 – 41 о т Регламен т (ЕО)
№ 1224/2009 по ред, определен с наредба на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
земеделието и храните.“
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§ 56. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Закона за ветеринарномедицинската дейност“ се добавя „и
Закона за храните“.
2. В ал. 3 след думата „центъра“ тирето и
думите „собственик или ползвател на обекта“
се заличават.
§ 57. В чл. 46а се правят следните изменения и допъления:
1. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър;“.
2. В ал. 5 след думата „уведомява“ се добавя
„в 30-дневен срок“.
§ 58. В чл. 46в се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и удостоверение за придобито право за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Регистрацията по реда на чл. 46а е
безсрочна.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА със
заповед прекратява регистрацията:
1. по молба на организатора на центъра;
2. при прекратяване или ликвидация на
юридическото лице или едноличния търговец – организатор на центъра;
3. при преустановяване на дейността на
центъра за повече от една година;
4. при отнемане на удостоверението за
регистрация по Закона за храните.
(5) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 59. В чл. 46д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“
и след думата „купувачи“ се поставя тире и
се добавя „юридически лица и еднолични
търговци“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В заявлението по ал. 1 се посочват
наименованието и седалището, и адресът на
управление на юридическото лице или на
едноличния търговец и към него се прилагат:
1. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър;
2. копие от удостоверението за регистрация
по Закона за храните на обекта, в който се
извършва първата продажба, или копие от
удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. документ за платена такса.“
3. В ал. 4 след думите „ал. 1“ се добавя „в
30-дневен срок“.
§ 60. В чл. 46е се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 думата „лицето“ се заменя с „юридическото лице или едноличният търговец“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При неотстраняване на нередовностите
в заявлението в срока по ал. 3 изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено
от него лице отказва вписването.“
3. В ал. 5 думите „подлежи на обжалване“
се заменят със „се съобщава и може да се
обжалва“.
4. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна.
(8) Изпълнителният директор на ИАРА със
заповед прекратява регистрацията:
1. по молба на регистрирания купувач;
2. при прекратяване или ликвидация на
юридическото лице или едноличния търговец – регистриран купувач;
3. при преустановяване на дейността на регистрирания купувач за повече от една година;
4. при отнемане на удостоверението за
регистрация по Закона за храните.
(9) Заповедта по ал. 8 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 61. В чл. 46ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „не се предлагат за продажба или“ се заличават и думите „пазара,
преди“ се заменят с „пазара или за преработка, след“.
2. В ал. 4 след думите „посочените документи“ се добавя „и номер на фактура“.
§ 62. Член 48а се изменя така:
„Чл. 48а. (1) При доставяне на продукти от
аквакултури като суровина за преработка доставчикът предоставя на получателя декларация
за произход на продукти от аквакултури, а
когато се доставя жива риба и/или други живи
водни организми – и ветеринарномедицинско
свидетелство. Когато суровината е от внос,
доставчикът предоставя ветеринарномедицински сертификат.
(2) При продажба на продукти от аквакултури продавачът предоставя на купувача
декларация за произход на продукти от аквакултури, а когато се продават жива риба
и/или други живи водни организми – и ветеринарномедицинско свидетелство. Когато
суровината е от внос, продавачът предоставя
ветеринарномедицински сертификат.
(3) Продажба на живи продукти от аквакултури се извършва само от регистрирани
по чл. 25 лица.“
§ 63. Член 49 се изменя така:
„Ч л. 49. В за ведени я та за общес т вено
хранене и в търговската мрежа се забранява
доставянето, предлагането и продажбата на
риба и други водни организми без:
1. копие от декларация за произход и документ за първа продажба – в случаите, когато
се извършва първа продажба на риба и други
водни организми, или;
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2. търговски или платежен документ – във
всички останали случаи.“
§ 64. Член 49а се изменя така:
„Чл. 49а. Копие от документите по чл. 49
се представя при проверка на контролните
органи на ИАРА и на Българската агенция
по безопасност на храните.“
§ 65. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Превозът на риба и/или други водни
организми се извършва със специализирани
транспортни средства:
1. лицензирани по реда на чл. 165 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност – при
превоз на жива риба и други живи водни
организми;
2. регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – в
останалите случаи.
(2) При превоз на риба и/или други водни
организми, които са продукти от аквакултури, те се придружават с копие от декларация
за произход на продукти от аквакултури, а
при превоз на жива риба и/или други водни
орга низм и – и с вет еринарномедиц инско
свидетелство. Когато продуктите от аквакултури са обект на последваща продажба,
те се придружават с търговски или платежен
документ.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При превоз на продукти от риболов
същите се придружават с копие от декларация
за произход и документ за превоз съгласно
изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 4.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „придружават с“ се добавя „декларация за произход,“.
§ 66. Член 50а се отменя.
§ 67. В чл. 51, ал. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2 от юридически лица и еднолични
търговци, регистрирани по чл. 25, ал. 1, и от
акредитирани предприятия, организации, сдружения и научноизследователски институти“.
§ 68. В чл. 53 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 69. В чл. 54, ал. 4 думите „инспекторите
по риболовен надзор“ се заменят със „служителите по рибарство и контрол“.
§ 70. В чл. 55, ал. 1 след думата „устройства“
се поставя запетая и се добавя „съоръжения
за временно съхранение на риба, заведения
за обществено хранене“.
§ 71. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „300 до 600“ се заменят
с „1500 до 3000“.
2. В ал. 2 думите „400 до 1000“ се заменят
с „2000 до 4000“.
§ 72. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо
лице, което не съхранява разрешителното
за стопански риболов и удостоверението за
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придобито право за усвояване на ресурс от
риба и други водни организми в нарушение
на чл. 18г, ал. 3, се наказва с имуществена
санкция в размер от 400 до 1000 лв.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 73. Създава се чл. 57а:
„Ч л. 57а. (1) Ед нол и чен т ърг овец и л и
юридическо лице, което не уведоми в срок
териториалното звено на ИАРА за обстоятелствата по чл. 46а, ал. 5 или чл. 46д, ал. 4, се
наказва с имуществена санкция в размер от
400 до 1200 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в едногодишен срок от влизане в
сила на наказателното постановление, с което
на лицето е наложено наказание за същия
вид нарушение, регистрацията на лицето се
прекратява.“
§ 74. Член 58 се отменя.
§ 75. В чл. 58а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „200 до 500“ се заменят
с „500 до 1000“.
2. В ал. 2 думите „300 до 600“ се заменят
с „600 до 1200“.
§ 76. Създава се чл. 58б:
„Чл. 58б. Едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави на ИАРА
обща информация и икономическа статистика
за риболовния кораб, както и данни за броя
на наетите лица и за риболовната дейност в
нарушение на чл. 18е, ал. 9, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 750 лв.“
§ 77. В чл. 59 думата „Който“ се заменя с
„Едноличен търговец или юридическо лице,
което“ и думите „глоба от 300 до 800“ се заменят с „имуществена санкция в размер от
800 до 1600“.
§ 78. В чл. 60 думата „Който“ се заменя с
„Едноличен търговец или юридическо лице,
което“ и думите „глоба от 400 до 1000“ се
заменят с „имуществена санкция в размер
от 1000 до 2000“.
§ 79. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Който“ се заменя с
„Едноличен търговец или юридическо лице,
което“ и думите „глоба от 300 до 600“ се заменят с „имуществена санкция в размер от
600 до 1200“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
едноличен търговец или юридическо лице,
което не предостави декларация за произход
в нарушение на чл. 20, ал. 1 и чл. 27, т. 4.“
§ 80. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „обекти“ се
заменя с „уреди“ и думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 5“;
б) в т. 1 думите „50 до 200“ се заменят със
„100 до 400“;
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в) в т. 2 думите „300 до 600“ се заменят с
„600 до 1200“.
2. В ал. 2 думите „400 до 1000“ се заменят
с „800 до 2000“.
§ 81. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който промени параметрите и зоната
на действие на специализираните уреди за
риболов в нарушение на чл. 21, ал. 5, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.“
2. В ал. 2 думите „400 до 1000“ се заменят
с „800 до 2000“.
§ 82. В чл. 64 думите „50 до 200“ се заменят
със „100 до 400“.
§ 83. В чл. 65 след думите „ал. 1“ се добавя
„и 2“ и думите „50 до 200“ се заменят със
„100 до 400“.
§ 84. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“
и думите „20 до 100“ се заменят с „50 до 200“.
2. В ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 4“ и думите „100 до 300“ се заменят с
„300 до 600“.
3. В ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с
„ал. 5“ и думите „200 до 500“ се заменят с
„400 до 650“.
4. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 8“ и думите „100 до 300“ се заменят с
„300 до 600“.
§ 85. Член 67а се отменя.
§ 86. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо
лице, което развъжда и отглежда риба и други
водни организми, без да е регистрирано, в нарушение на чл. 25, се наказва с имуществена
санкция в размер от 1500 до 3000 лв.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 87. В чл. 68а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо
лице, което наруши разпоредбата на чл. 25в,
ал. 2, се наказва с имуществена санкция в
размер от 600 до 900 лв.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 88. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Едноличен търговец или юридическо лице, което развъжда и отглежда риба и
други водни организми в нарушение на чл. 27,
се наказва с имуществена санкция в размер
от 500 до 1000 лв.“
§ 89. В чл. 69а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „квотата, определена
по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1“ се заменят с
„определената квота“ и думите „в размер“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят
с „2000 до 3000“.
§ 90. Член 69б се отменя.
§ 91. В чл. 70 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „ал. 2, т. 1“ се заменят с
„ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5“, а думите „500 до 1000“
се заменят с „1500 до 3000“.
2. В ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят
с „2000 до 4000“.
§ 92. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „500 до 1000“ се заменят
с „1000 до 2000“.
2. В ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят
с „2000 до 3000“.
§ 93. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 3 – 6“ се заменят с
„т. 4, 5 и 7“ и думите „500 до 1500“ се заменят
с „1000 до 2000“.
2. В ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят
с „2000 до 3000“.
§ 94. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с отровни, упойващи
или взривни материали, вещества и средства“
се заличават и думите „т. 1 и 2, се наказва
с глоба от 2000 до 4000“ се заменят с „т. 1,
2, 3 и 6, и ал. 6, се наказва с глоба от 4000
до 6000“.
2. В ал. 2 думите „3000 до 7000“ се заменят
с „5000 до 10 000“.
§ 95. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „300 до 600“ се заменят
с „600 до 900“.
2. В ал. 2 числото „600“ се заменя с „1200“.
3. В ал. 3 думите „глоба от 300 до 600 лв.,
а на юридическо лице и едноличен търговец“
и тирето след тях се заличават.
§ 96. В чл. 75а думите „100 до 300“ се заменят с „300 до 500“.
§ 97. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „речни“ се добавя „и каменни“ и
думите „300 до 600“ се заменят с „600 до 1200“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, му се налага имуществена санкция
в размер от 1000 до 1500 лв.“
§ 98. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 до 2000“ се заменят
с „2000 до 3000“.
2. В ал. 2 думите „2000 до 4000“ се заменят
с „4000 до 6000“.
§ 99. В чл. 77г след думата „прагове“ се
поставя запетая и се добавя „и обектите по
чл. 3, ал. 1, т. 2“.
§ 100. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отнема разрешителното
за стопански риболов за срок от една до две
години, когато лицето, което притежава разрешителното:
1. не спазва условията на:
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а) издаденото удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми, или;
б) специалното разрешително за улов на
квотиран вид риба, или;
в) удостоверението за придобито право за
усвояване на ресурс от риба и други водни
организми със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21;
2. не спазва изискването на чл. 18б, ал. 2;
3. извършва стопански риболов, без да е
придобило право за усвояване на ресурс от
риба и други водни организми;
4. лови риба или други водни организми
в периода на забраната по чл. 32;
5. лови риба или други водни организми
със забранени риболовни уреди, средства,
принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;
6. лови морски бозайници в нарушение
на чл. 43;
7. извършва стопански риболов в нарушение
на чл. 45, ал. 1 или ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може
да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на
заповедта не спира нейното изпълнение.“
§ 101. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Едноличен търговец или юридическо лице, което не монтира и не поддържа
бордовото оборудване в изправност, свързано
с работата на системата за наблюдение и
контрол на риболовните кораби, в нарушение
на чл. 45, ал. 1, се наказва с имуществена
санкция в размер от 2000 до 3000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
едноличен търговец или юридическо лице за
нарушение на чл. 45, ал. 3.“
§ 102. В чл. 81 думите „чл. 45, ал. 3“ се
заменят с „чл. 45а“ и думите „от 1000 до 2000“
се заменят с „или имуществена санкция в
размер от 2000 до 3000“.
§ 103. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо
лице, което предлага и/или продава продукти
от риболов в нарушение на чл. 46, ал. 1, се
наказва с имуществена санкция в размер от
1000 до 1600 лв.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 104. В чл. 82а думите „800 до 1500“ се
заменят с „1500 до 2000“.
§ 105. Член 82б се изменя така:
„Чл. 82б. Едноличен търговец или юридическо лице, което не води регистър на
продавачите за първа продажба на продукти
от риболов в регистриран от него център за
първа продажба в нарушение на чл. 46в, ал. 1,
се наказва с имуществена санкция в размер
от 1000 до 1500 лв.“
§ 106. В чл. 82в се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „Който купува“ се заменят с „Едноличен търговец или юридическо
лице, което извършва първа продажба на“
и думите „глоба в размер от 300 до 600“ се
заменят с „имуществена санкция в размер
от 1000 до 1200“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 107. В чл. 83 думата „Който“ се заменя с
„Едноличен търговец или юридическо лице,
което“ и думите „глоба или с имуществена
санкция в размер от 500 до 1000“ се заменят
с „имуществена санкция в размер от 1000
до 2000“.
§ 108. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Който“ се заменя с „Едноличен търговец или юридическо лице, което“
и думата „глоба“ се заменя с „имуществена
санкция в размер“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Едноличен търговец или юридическо
лице, което не изпълни задължение по чл. 46ж,
ал. 1 – 4, се наказва с имуществена санкция
в размер от 500 до 750 лв.“
§ 109. В чл. 85 думата „Който“ се заменя с
„Едноличен търговец или юридическо лице,
което“, думите „за консумация“ се заличават
и думите „глоба, съответно имуществена
санкция в размер от 200 до 1000“ се заменят
с „имуществена санкция в размер от 1000
до 2000“.
§ 110. В чл. 85а думата „Който“ се заменя
с „Едноличен търговец или юридическо лице,
което“ и думите „глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до 500“ се
заменят с „имуществена санкция в размер
от 500 до 1000“.
§ 111. В чл. 86 думите „200 до 1000“ се
заменят с „1000 до 2000“.
§ 112. В чл. 87 думите „400 до 1000“ се
заменят с „1000 до 2000“.
§ 113. В чл. 88 думите „200 до 1000“ се
заменят с „1000 до 2000“.
§ 114. В чл. 90, ал. 1 думите „58, 60, 62,
чл. 66, ал. 4 и 5, 70, 73 – 77, 81 и 86“ се заменят с „62, 64, 65, чл. 66, ал. 4 и 5, чл. 67, 67а,
68, 69а, 70, 71, 72, 73 – 77, 81, 82, 82а, 82в, 85,
85а и 86“, думите „уловената риба“ се заменят
с „рибата“ и думата „уловени“ се заменя с
„придобити“.
§ 115. В чл. 91, ал. 3 думите „при условия
и по ред, определени с наредба на министъра
на земеделието и храните и министъра на
вътрешните работи“ се заличават.
§ 116. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 27 след думите „Риболов – любителски“ е“ се добавя „риболов по смисъла
на т. 26 – дейност, при която се извършва“.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Риболов – стопански“ е риболов по
смисъла на т. 26 – дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми
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в определените за това обекти с разрешени
уреди и средства с цел стопанска дейност и
реализиране на доход, независимо от това, дали
дейността се извършва постоянно, сезонно или
временно. За стопански риболов по смисъла
на този закон се смята и риболов, извършван
с уреди, различни от тези по чл. 24, ал. 1, и/
или при който уловената риба или други водни
организми е в размер, надхвърлящ определените в чл. 24, ал. 2 количества.“
3. Точка 41 се изменя така:
„41. „Дънно тралиращо средство“ е съоръжение, което се състои от трални мрежи,
системи от буксири и съоръжения за отваряне
по вертикала и хоризонтала, на които долната
яка е оборудвана с тежък грунтроп и/или части
и елементи, режещи или стържещи дънната
повърхност.“
4. Създават се т. 43, 44, 45, 46 и 47:
„43. „Риболовен флот на Република България“ включва риболовните кораби, вписани в
регистъра на риболовните кораби на Репуб
лика България, оборудвани с цел търговска
експлоатация на живите водни ресурси.
44. „Води на Европейския съюз“ са водите
по смисъла на чл. 3, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември
2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на
общата политика в областта на рибарството.
45. „Бруто тонаж“ е тонажът на риболовните кораби по смисъла на Регламент (ЕИО)
№ 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г.,
определящ характеристиките на риболовните
кораби.
46. „Бийм трал“ е теглен трал, при който
отворът на трала се поддържа посредством
греда или подобно устройство, независимо от
това, дали са закрепени или не, когато биват
влачени по дъното.
47. „Парашут“ е вид малоразмерен мрежен
уред, състоящ се от единична мрежа, закачена
на края на влакното, с различна големина на
„окото“ и тежест, закрепена в средата, при
който мрежите остават на дъното на водния
обект и продължават да задържат и умър
твяват водни организми.“
§ 117. Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 32, ал. 1
Срокове на забрани за улов на риба и други
водни организми през периода на размножаване
№ Видове риби и други водни
по организми
ред Рибностопански обекти и
зони

Срок/период
на забраната

А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови
и други студенолюбиви риби
1.

Речна (балканска) пъстърва,
сивен, сиг, пелед и езерна
сьомга

от 1 октомври
до 31 януари

ВЕСТНИК
№ Видове риби и други водни
по организми
ред Рибностопански обекти и
зони
2.
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Липан

от 1 януари
до 31 март
3.
Щука
от 15 февруари
до 30 април
4.
Распер
от 1 март
до 30 април
Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови,
сомови и други топлолюбиви риби
5.
Пролетно-лятно размножава- съгласно
щи се риби
надморската
височина и
сроковете,
определени в
точка Г
6.
Бяла риба
от 15 март
до 15 май
7.
Есетрови риби във водите на 60 дни
река Дунав и Черно море в
съответствие с международните договори за риболова
в реката
8.
Карагьоз (дунавска скумрия) 30 дни
във водите на река Дунав в
съответствие с международните договори за риболова
в реката
9.
Калкан във водите на Черно 60 дни, считаморе – с всякакъв вид рибо- но от 15 април
ловни уреди
10. Попчета във водите на Чер- от 15 април
но море – само с мрежени до 15 май
риболовни уреди
11. Попчета във водите на Черно целогодишно,
море с мрежени риболовни с изключение
уреди в акваториите на прис- н а у л о в и т е
танищата и буните с отдалече- от даляните,
ност 1 км от бреговата линия разположени
в тези зони
В. Други водни организми
12. Голяма водна жаба (Pelophylax от 1 април
ridibundus)
до 31 май
13. Езерен рак (Astacus
от 15 октомleptodactilus)
ври
до 15 май
14. Пагур (Eriphia verrucosa)
от 1 април
до 31 май
15. Обикновен (зелен) крив рак от 1 април
(Carcinus maenas)
до 31 май
Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина
16. В рибностопански обекти, от 1 октомври
намиращи се над 1500 м до 31 януари
надморска височина
17. В рибностопански обекти, от 1 май
намиращи се от 500 до
до 15 юни
1500 м надморска височина
18. Във водни обекти, намира- от 15 април
щи се до 500 м надморска до 31 май
височина

“
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§ 118. Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 38, ал. 1
Списък на минимално допустимите размери
за улов на риба и други водни организми
№
по
ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Общоприети и местни
Размери
наименования и научно
(в см)/
наименование (на латински)
тегло (в г)
А. Сладководни риби
Сем. Есетрови (Acipenseridae)
Чига (Acipenser ruthenus)
50 см
Сем. Пъстървови (Salmonidae)
Речна (балканска) пъстърва
23 см
(Salmo trutta fario)
Mакедонска пъстърва (Salmo
23 см
macedonicus)
Дъгова пъстърва (Oncorhynchus
22 см
mykiss/ Salmo gairdneri irideus)
Сивен (Salvelinus fontinalis)
20 см
Сем. Корегонусови (Сoregonidae)
Чудски сиг (Coregonus lavaretus)
22 см
Пелед (Coregonus peled)
20 см
Сем. Липанови (Thymallidae)
Липан (Thymallus thymallus)
25 см
Сем. Щукови (Еsocidae)
Щука (Esox lucius)
35 см
Сем. Шаранови (Cyprinidae)
Речен кефал (Squalius cephalus)
22 см
Eгейски речен кефал (Squalius
22 см
orpheus)
Мъздруга (Leuciscus idus)
22 см
Распер (Аspius aspius)
25 см
Лин (Tinca tinca)
20 см
Брияна (облез, уклей)
20 см
(Chalcalburnus chalcoides)
Уклей (Alburnus alburnus)
15 см
Платика (Abramis brama)
20 см
Немски косат (Abramis sapa)
20 см
Чил косат (Abramis ballerus)
25 см
Морунаш (Vimba vimba)
25 см
Маришки морунаш (карабалък)
20 см
(Vimba melanops)
Сабица (Pelecus cultratus)
20 см
Скобар (Chondrostoma nasus)
20 см
Вардарски скобар (Chondrostoma
20 см
vardarense)
Бяла мряна (Barbus barbus)
25 см
Черна (балканска) мряна
17 см
(Barbus petenyi)
Маришка мряна (Barbus
17 см
cyclolepis)
Крайморска мряна (Barbus bergi)
17 см
Шаран (Cyprinus carpio)
30 см

ВЕСТНИК
№
по
ред
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Общоприети и местни
наименования и научно
наименование (на латински)
Златиста каракуда (Carassius
carassius)
Сребриста каракуда (Carassius
gibelio)
Бял толстолоб
(Hypophthalmichthys molitrix)
Пъстър толстолоб (Aristhichthys
nobilis)
Бял амур (Ctenopharyngodon
idella)
Черен амур (Mylopharyngodon

piceus)
Сем. Буфалови (Catostomidae)
36. Буфало (Ictiobus spp.)
Сем. Сомови (Siluridae)
37. Сом (Silurus glanis)
Сем. Американски сомове

38.

(Ictaluridae)
Канален (американски) сом

С Т Р. 1 5
Размери
(в см)/
тегло (в г)
15 см
15 см
40 см
40 см
40 см
40 см
30 см
65 см

25 см

(Ictalurus punctatus)
Сем. Трескови (Gadidae)
39. Михалца (Lota lota)
Сем. Костурови (Percidae)
Бяла риба (сулка) (Sander
40.
lucioperca/ Stizostedion lucioperca)
41. Речен костур (Perca fluviatilis)
42. Голяма вретенарка (Zingel zingel)
Б. Проходни риби
Сем. Есетрови (Acipenseridae)
43. Моруна (Huso huso)

180 см

44. Пъструга (Acipenser stellatus)

120 см

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Руска есетра (Acipenser
guеldenstaedti)
Сем. Речни змиорки (Anguillidae)
Европейска речна змиорка
(Anguilla anguilla)
Сем. Селдови (Clupeidae)
Карагьоз, дунавска скумрия
(Alosa immaculata)
В. Морски риби
Сем. Бодливи акули (Squalidae)
Черноморска бодлива акула
(Squalus acanthias)
Сем. Селдови (Clupeidae)
Цаца (копърка, трицона, шпрот)
(Sprattus sprattus sulinus)
Сем. Хамсиеви (Еngraulidae)
Хамсия (Engraulis encrasicholus
ponticus)

25 см
45 см
12 см
25 см

120 см

50 см

22 см

90 см

7 см

8 см

С Т Р.
№
по
ред
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.
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Общоприети и местни
Размери
наименования и научно
(в см)/
наименование (на латински)
тегло (в г)
Сем. Зарганови (Belonidae)
Зарган (Belone belone)
25 см
Сем. Трескови (Gadidae)
Черноморски меджид (Merlangius
8 см
merlangus euxinus)
Сем. Кефалови (Mugilidae)
Морски кефал (Mugil cephalus)
25 см
Кефал пелингас (Mugil soiuy)
30 см
Платерина (Liza aurata)
25 см
Илария (Liza saliens)
22 см
Сем. Атеринови (Atherinidae)
Атерина (Atherina spp.)
10 см
Сем. Морски костури
(Serranidae)
Лаврак (Dicentrachus labrax/
28 см
Morone labrax)
Сем. Сафридови (Carangidae)
Сафрид (Trachurus mediterraneus
12 см
ponticus)
Сем. Смаридови
(Centracanthidae)
Смарид (Spicara spp.)
12 см
Сем. Барбунови (Mullidae)
Барбуня (Mullus barbatus ponticus)
8 см
Черноморска скумрия (Scomber
22 см
scombrus)
Паламуд (Sarda sarda)
28 см
Сем. Попчета (Gobiidae)
Тревно попче (Zosterisessor
12 см
ophiocephalus)
Голямоглаво попче (Neogobius
12 см
cephalargoides)
Стронгил (Neogobius
12 см
melanostomus)
Лихнус (Mesogobius
15 см
batrachocephalus)
Широкоглаво попче (Neogobius
12 см
euricephalus)
Сем. Калканови (Scophthalmidae)
Калкан (Psetta maxima)
45 см
Сем. Писиеви (Pleuronectidae)
Писия (Platichthys flesus luscus)
20 см
Г. Водни животни
Клас Земноводни (Amphibia)
Голяма водна жаба (Pelophylax
30 г
ridibundus)
Клас Ракообразни (Crustacea)
Обикновени скариди (Leander
5 см
spp.)

73. Пясъчна скарида (Crangon sp.)

5 см

ВЕСТНИК
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№
Общоприети и местни
Размери
по
наименования и научно
(в см)/
ред
наименование (на латински)
тегло (в г)
74. Езерен рак (Astacus leptodactylus)
8 см
75. Пагур (Eriphia verrucosa)
8 см
Обикновен (зелен) крив рак
76.
4 см
(Carcinus maenas)
Клас Миди (Bivalvia)
77. Миди речни, седефки (Unio spp.)
8 см
Миди речни, беззъбки (Anodonta
78.
10 см
spp.)
Черна морска мида (Mytilus
79.
7 см
galloprovincialis)
Бяла пясъчна мида (Mya
80.
2 см
arenaria)

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 119. (1) Лице, което към деня на влизане
в сила на този закон осъществява стопански
риболов, развъждане и отглеждане на риба и
други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба, се регистрира като юридическо лице или
едноличен търговец по Търговския закон в
срок до 31 декември 2012 г.
(2) След извършване на регистрацията по
ал. 1 юридическото лице или едноличният
търговец подава в ИАРА или в съответното є
териториално звено заявление по образец за
издаване на ново разрешително за стопански
риболов и извършване на нова регистрация.
За издаване на новото разрешително не се
заплаща такса.
(3) Издадените разрешителни и извършените регистрации за стопански риболов
на лица, които в срока по ал. 1 не са се
регистрирали като юридически лица или
еднолични търговци, се прекратяват, считано
от 1 януари 2013 г.
§ 120. Собственик на кораб, вписан в
регистъра на риболовните кораби към деня
на влизане в сила на този закон, в 6-месечен срок от влизането му в сила представя
в ИАРА или в съответното є териториално
звено декларация, че риболовният му кораб
е регистриран по Закона за храните.
§ 121. Лице, което към деня на влизане в
сила на този закон притежава разрешително за
стопански риболов в рибностопански обекти
по чл. 3, ал. 1, т. 2, се регистрира по реда
на чл. 25 – 25г в срок до 31 декември 2012 г.
§ 122. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм.,
бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от
2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62
и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г. и бр. 32
от 2012 г.) в чл. 49, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „рибите и“ се заличават.
2. Създава се нова т. 4:
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„4. министъра на земеделието и храните – за
рибите по приложение № 4, след съгласуване
с министъра на околната среда и водите;“.
3. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 123. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 5 думите „чл. 137 от“ се
заличават.
2. В чл. 15а:
а) в ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „областната
дирекция „Земеделие“ по местонахождението
на предприятието“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „директора на областната дирекция
„Земеделие“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В едномесечен срок от постъпване
на заявлението и на документите по ал. 2
директорът на областната дирекция „Земеделие“ или оправомощено от него длъжностно
лице издава удостоверение за регистрация
или прави мотивиран отказ. В този срок при
необходимост може да се поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на
документите по ал. 2. Областните дирекции
„Земеделие“ предоставят в Министерството
на земеделието и храните информация за
регистрираните предприятия.“;
г) в ал. 5 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „областната
дирекция „Земеделие“;
д) в ал. 6 в текста преди т. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „директора на областната дирекция
„Земеделие“.
3. В чл. 32а:
а) в ал. 3 се създава т. 6:
„6. извършва дейност в нарушение на чл. 8,
ал. 1 или 2.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Отнемането на разрешението се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд. Обжалването
на акта не спира изпълнението му.“
§ 124. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите
издават наредбите по прилагането на закона.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7002

РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
с министър-председател Бойко Борисов
Народното събрание на основание чл. 89 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта
на правосъдието и вътрешните работи.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 26 юли 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7214

РЕШЕНИЕ
за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията на Иван Георгиев
Иванов (следват лични данни), считано от
1 февруари 2012 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 25 юли 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7215

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

РЕШЕНИЕ

УКАЗ № 289

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Марк Михилсен – извънреден и пълномощен посланик на Кралство
Белгия в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието и укрепването
на българо-белгийските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 26 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Виктор Костадинов
Топузлийски (следват лични данни), считано
от 1 януари 2012 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 25 юли 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7216

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 285
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Стефано Бенацо – извънреден и пълномощен посланик на Италианската република в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 24 ЮЛИ 2012 Г.

за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и
технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Списък на продуктите, свързани с отбраната, 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 № 147 на
Министерския съвет от 2011 г. за приемане на
Списък на оръжията и Списък на изделията и
технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (ДВ, бр. 43 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение № 1
към член единствен
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
Забележка 1:

Забележка 2:

СО1

СО2

Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Справка може да се направи в „Дефиниции на термините, използвани в настоящите списъци“, приложени към настоящия
списък.

В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите) независимо 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.
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;
Забележка
СО1.а. 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.а, 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.а.
Забележка 2 СО2.а 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.
оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия и минохвъргачки, 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.
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c.

СО3

СО4

Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено:
1. специално разработени за военна употреба; и
2. специално предназначени за оръжията, посочени в СО2.а;
d.
Стойки, специално предназначени за оръжията, изброени в СО2.а.
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.
взривателни устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в СО3.а.
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-взвеждащи 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.с.
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. димни гранати, запалителни бомби и контейнери и взривни устройства;
b. 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 следните:
a. изделията, изброени в СО4.а; 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.
c.
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

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН
d.

СО5

СО6

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

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 прихващане, 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.а или СО5.b;
Забележка  За целите на СО5.с оборудването за противодействие включва и оборудване за откриване.
d.
Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, изброени в СО5.а, СО5.b или СО5.с.
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;
d.
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.
Забележка 4
СО6 не се прилага за превозни средства, отговарящи на всички от изброените
условия:
a.
произведени са преди 1946 г.;
b.
нямат изделията, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС и произведени след
1945 г., с изключение на копия на оригинални компоненти или принадлежности за превозното средство; и
c.
не съдържат оръжията, посочени в СО1, СО2 или СО4, освен ако са неизползваеми и не
могат да произведат изстрел.
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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.
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:
а.
3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);
4.
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);
c.
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);
2.
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.
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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.а, 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 стоките 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;
b.
Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);
c.
Хлор (CAS 7782-50-5);
d.
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.
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„Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва:
Важно 1:
Вж. също 1С011 в Списъка на ЕС на изделията  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 целите на СО8 „смес“ означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко
една е изброена в подточките на СО8.
2.
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 CL20 (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);
15.         HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);
16.
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);
21.
RDX и производни, както следва:
a.
RDX (циклотриметилентринитрамин; циклонит, Т4, хексахидро-1,3,5 тринитро1,3,5-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.
23.
24.
25.

TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);
TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО8.g.7 за „прекурсорите“ му);
TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
Тетразоли, както следва:
a.
NTAT (нитротриазол аминотетразол);
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b.
NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж. също СО8.g.6
за „прекурсорите“ му);
TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж. също така СО8.g.2 за „прекурсорите“ му);
TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил ) (CAS 55510-03-7);
TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);
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);

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.а, 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 (250 °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);
5.
Еластомерно модифицирани ляти, 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;
„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):
а.
Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;
b.
Монометил хидразин (CAS 60-34-4); на нов ред!;
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;
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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 бор10 – 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   СО8.d.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);
5.
HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);
6.
HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);
7.
HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);
8.
Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
9.
Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);
10.
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.
e.
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.
Дифлуороамино групи;
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 (глицидилазиден полимер) (CAS 143178-24-9) и неговите производни;
12.
HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните
хидроксилни групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4,
хидроксилно число, по-малко от 0,77 meq/g, и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза
(CAS 69102-90-5);
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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-нитратометил3-метилоксетан]) (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).
f.
„Добавки“, както следва:
1.
Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);
2.
BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);
3.
BNO (бутадиеннитрилоксид);
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);
11.
MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил
азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид), и други 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 m2/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 (бисхлорметилоксетан) (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 (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (вж. също СО8.а.4) (CAS 182763-60-6);
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.
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Забележка               6СО8 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 (CAS 9056-38-6);
f.
Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);
g.
Тетранитронафталин;
h.
Тринитроанизол;
i.
Тринитронафталин;
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 други
пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;
o.
Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);
p.
Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);
q.
2,4,6-тринитротолуол (TNT) (CAS 118-96-7);
r.
Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s.
Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);
t.
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 13114-72-2);
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.)
Забележка 7
СО8 не се прилага за амониев перхлорат (СО8.d.2) и NTO (СО8.a.18), специално офор-мени и предназначени за устройства за производство на газ за гражданска употреба и имащи
всички изброени по-долу характеристики:
a. В съединение или смес са с неактивни термореактивни свързващи вещества или пластификатори;
b. Съдържат максимално 80 % амониев перхлорат (СО8.d.2) от масата на активния материал;
c. Съдържат 4 g NTO или по-малко (СО8.a.18); и
d. Имат собствена маса, по-малка от 250 g.
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.
           c.

Системи за управление на огъня, описани в СО5;
Имащи всичко изброено:
  1. ‘химична, биологична, радиологична и ядрена (ХБРЯ/CBRN) защита’; и
       2. ‘Система за предварително навлажняване или измиване’, предназначена за обезза            разяващи цели; или
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          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 разпръск                                             ване на морска вода, която е в състояние едновременно да мокри външните над                                             палубни 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;
3.
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
4.      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 к.с.) 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 к.с.);
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.
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 (БЛА/
UAV), двигатели за „летателни апарати“ и оборудване за „летателни апарати“, свързано с тях оборудване и компоненти, както следва, специално предназначени или модифицирани за военна употреба:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a.
Пилотирани „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“, както и специално
предназначени компоненти за тях;
b.
Отпада от 2011 г.;
c.
Безпилотни летателни апарати и свързано оборудване, както следва, и специално предназначени
компоненти за тях:
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Безпилотни летателни апарати, дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати
(ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и безпилотни „летателни апарати, полеки от въздуха“;
2.
Пускови установки, ремонтно-евакуационно оборудване и наземно оборудване за поддръжка;
3.
Оборудване, предназначено за командване или контрол;
d.
Задвижващи авиационни двигатели и специално проектирани за тях компоненти;
e.
Авиационно оборудване, в т.ч. оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално предназначено за използване от „летателните апарати“, изброени в СО10.а, или авиационните двигатели, изброени в СО10.d, и специално предназначени компоненти за тях;
f.
Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, оборудване, специално предназначено да
улеснява операциите в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално за
„летателните апарати“, изброени в СО10.а, или за авиационните двигатели, изброени в СО10.d;
g.
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.
Оборудване за контролирано отваряне на парашути или системи за автоматично пилотиране,
предназначени за спуснати с парашут товари.
Забележка 1 СО10.а не се прилага за „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“
или варианти на тези „летателни апарати“, специално предназначени за военна употреба,
които представляват всичко изброено:
a.     Не са бойни летателни апарати;
b. Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или приспособления,
специално предназначени или модифицирани за военна употреба; и
c. 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“.
Забележка 3          За целите на СО10.а и СО10.d, 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 свързано с тях
военно оборудване, необходими за модифицирането им за военна употреба.
Забележка 4
За целите на СО10а, военна употреба включва: бойно, военноразузнавателно, щурмово,
            военноучебно оборудване, оборудване за тилова поддръжка, както и транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване.
Забележка 5        СО10.а. не се прилага за „летателни апарати“, отговарящи на всички от изброените условия:
a.
Произведени са за пръв път преди 1946 г.;
b.
Не включват изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако изделията
са необходими за спазване на стандартите за безопасност или удостоверяване на летателната годност на държава членка или на държава, участваща във Васенаарската
договореност; и
    c.
Не включват оръжия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако са
неизползваеми и не могат да бъдат върнати към експлоатация.
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, работата или
ефективността на противниковите радиоелектронни приемници, включително средства
за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и
противодействие на РЕП;

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

b.
c.

СО12

СО13

Електронни лампи с подвижна честота;
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 на 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 спътникови 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 задвижвани единствено от
енергията на химична реакция, и бойни припаси за тях вж. СО1 – СО4.
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 прихващане 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.
С 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;
Важно: За бронежилетките от плоча вж. СО13.d.2.
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;
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 или защитни костюми и компоненти за тях, както следва:
1.
Меки бронежилетки или защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации или по съответни на тях, и специално проектирани компоненти за тях;
Забележка    За целите на СО13.d.1 военни стандарти или спецификации включват най-малкото спецификации за защита срещу осколки.
2.    Твърди бронежилетки от плоча, осигуряващи балистична защита, равна на или по-висока от
                          ниво ІІІ (NIJ 0101.06, юли 2008 г.) или на национални еквиваленти.
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.
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Забележка 3

СО14

СО15

СО13.c и d не се прилагат за каски, бронежилетки или 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.
Важно 1 Вж. също точка 1A005 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна 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.е.
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

СО16

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 електроннооптически преобразуватели за камери за ниско ниво на осветеност;
e.
Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на данни);
f.
Пироелектрични телевизионни електроннооптически 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;
i.
Влакнооптични инвертори на изображения;
j.
Смесени полупроводникови фотокатоди.
Забележка 2
СО15 не се прилага за „електроннооптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“ или оборудване, специално предназначено да включва „електроннооптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“.
Важно:
За класификацията на оръжейните мерници, включващи „електроннооптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“, вж. СО1, СО2 и
СО5.а.
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.
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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 с 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;
p.
„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, осигуряваща на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия,
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:
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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 системите, 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, посочени в 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;
c.
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:
a.
Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергия, комутация, кондициониране на захранването или подаване на горивото;
b.
Системи за прихващане 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.
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b.

СО21

„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.а, 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.
„Технология“, както следва:
СО22
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“ или „употребата“ на
токсични агенти, свързано оборудване или компоненти, изброени в СО7.а – СО7.g;
4.
„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „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).
Забележка 1
Забележка 2

Дефинициите се прилагат в рамките на списъка. Позоваванията са с препоръчителен характер
и не оказват влияние върху универсалната употреба на дефинираните термини в списъка.
Думите и термините, съдържащи се в настоящия списък с дефиниции, приемат
определеното тук значение само когато са поставени в кавички
(„“). Дефинициите на
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термини в единични 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 устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да
повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.
СО8
„Добавки“
Компоненти, използвани във взривни вещества и взривни смеси с цел подобряване на техните качества.
СО8, СО10 „Летателен апарат“
и СО14
Въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле
(хеликоптер), с насочващи се ротори или с насочващи се криле.
СО11
„Автоматизирани системи за командване и контрол“
Електронни системи, посредством които се въвежда, обработва и предава информация от съществено
значение за ефективното функциониране 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
военно командване и контрол. Основните функции на автоматизирана система за командване и контрол
са: ефективното автоматизирано събиране, 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 елементи 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“

СО7, 22

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.
„Биокатализатори“
Ензими за специфични химични или биохимични реакции или други биологични съставки, които се
свързват с БТХВ и ускоряват разграждането им.
Техническа забележка

СО7, 22

„Ензими“ означава „биокатализатори“ за специфични химични или биохимични реакции.
„Биополимери“
Биологични макромолекули, както следва:
a. Ензими за специфични химични или биохимични реакции;
b. Антитела, моноклонални, поликлонални или анти-идиотипни;
c. Специално разработени или специално обработени рецептори;
Технически забележки
1. „Анти-идиотипни 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;

СО4, 10

4. „Рецептори“ означава биологични макромолекулни структури, които могат да свързват
лиганди, чието свързване оказва влияние върху физиологичните функции.
„Граждански летателни апарати“
Онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване
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.
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„Разработване“
Отнася се до всички фази, предхождащи серийното производство, като: проектиране, проектни проучвания, 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.
„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 устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или
възприемане на обработвания детайл.
„Енергетични материали“
Вещества или смеси, участващи в химична реакция, при която се отделя енергията, необходима за целите на тяхното приложение. „Взривни вещества“, „пиротехнически състави“ и „ракетни горива“ са
подкласове на енергетичните материали.
„Взривни вещества“
Твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при
приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при
разрушаващо действие или други приложения.
„Специални преносители“
Преносители (т.е. плазмид или вирус), които се използват да въвеждат генетичен материал в приемни
клетки.
„Горивна клетка“
Електрохимично устройство, което преобразува химическа енергия директно в електрическа енергия
(постоянен ток), като използва гориво от външен източник.
„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 кохерентни влакнести покрития;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от
всякакви дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.
„Електроннооптични преобразуватели първо поколение“
Електростатично фокусирани преобразуватели, в които на входа и изхода има пластини от оптични
влакна или пластини със стъклена повърхност, мултиалкални фотокатоди (S-20 или S-25), но не и
усилватели с микроканални пластини.
„В гражданската област“
Това означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения за по-нататъшното им
разпространение.

СО9, 19

Забележка. Ограниченията, произтичащи от авторски права, не отстраняват понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „в гражданската област“.
„Лазер“

СО10

Съвкупност от компоненти, която генерира кохерентна в пространството и във времето светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.
„Летателни апарати, по-леки от въздуха“

СО17

Балони или въздушни кораби, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от
въздуха, като хелий или водород.
„Ядрен реактор“

СО8

Включва предметите в или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и съставните части, които обикновено съдържат,
влизат в пряк контакт или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.
„Прекурсори“
Специални химикали, които се използват за производството на взривни вещества.
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СО22

„Производство“
Означава всички производствени фази, като: производствено проектиране, производство, интегриране,
сглобяване (монтаж), проверка, тестване, осигуряване на качеството.
„Ракетни горива“
Вещества или смеси, които влизат в химическа реакция и в резултат на това произвеждат големи обеми
горещи газове при контролирана скорост с цел изпълнение на механична работа.
„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.
„Необходим(и)“

СО7

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. Такива
„необходими“„технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.
„Вещества за борба с масови безредици“

СО17

Вещества, които при условията на борба с масови безредици бързо предизвикват у човека ефекти на
раздразнение или временна загуба на физическите способности, като тези ефекти изчезват скоро след
прекратяване на излагането на въздействие. (Сълзотворните газове са подвид на „веществата за борба с
масови безредици“.)
„Робот“

СО8

СО4, 8

Манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение
от точка до точка, 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 потребителя“, като се използва методът на обучение/
изпълнение или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.
Забележка

Горната дефиниция не включва следните устройства:
1. Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез
телеоператор;
2. Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано
движещи 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, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и
изборът на маршрути или ъгли се изменят 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 механизми с изменяема последователност, които
са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани
програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва
само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични
устройства или регулируеми ограничители;
5. Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови
координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от
складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за
съхраняване или изваждане.
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СО22

„Софтуер“
Съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от конкретната реализация
и носител.
„Класифицирани като предназначени за използване в космоса“
Изделия, проектирани, произведени и тествани да отговарят на особените електрически, механични или
екологични изисквания за използване при изстрелване и разполагане на спътници или летателни системи
за голяма височина, функциониращи на височини от 100 km или по-високо.
„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).
„Критична температура“ (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден
„свръхпроводим“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво
съпротивление при протичане на постоянен ток.
Техническа забележка
Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична
температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична
интензивност на тока, която обаче е функция както от магнитното поле, така и от температурата.
„Технология“

СО10

Специфична информация, необходима за „разработването“, „производството“ или „употребата“ на
изделие. Информацията приема формата на ‘технически данни’ или ‘техническа помощ’.
Технически забележки
‘Техническите данни’ могат да бъдат под формата 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.
‘Техническата помощ’ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни
познания и консултантски услуги. ‘Техническата помощ’ може да включва пренос на
‘технически данни’.
„Безпилотен летателен апарат“ (БЛА/UAV)

СО21, 22

Всеки „летателен апарат“, способен да започне да лети и да поддържа контролиран полет и навигация без
човешко присъствие на борда.
„Употреба“

СО19

СО20

Експлоатация, монтаж (включително монтаж на място), поддръжка (проверка), ремонт, възстановяване и
обновяване.

Приложение № 2
към член иденствен
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 контролират 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.  
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КАТЕГОРИЯ 0  
ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ  
0A
0A001

0B
0B001

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, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, 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 зона.
i. Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в
тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;
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:  
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;  
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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 (VA);
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:  
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;
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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 отвори;
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;
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:  
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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;  
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 пониски;
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.

С Т Р.

44

0B002

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

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);  
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
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  
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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
0B003

4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.  
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тази
цел, както следва:  
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.  
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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.  
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
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  
„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение
или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните.
Бележка: 0С001 не контролира следните:
a. Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в
чувствителните елементи на апарати;
b. „Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:
1. Екраниране;
2. Опаковка;
3. Баласт с маса не повече от 100 kg;
4. Противотежести с маса не повече от 100 kg;
c. Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;
d. Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.
„Специални делящи се (ядрени) материали“  
Бележка: 0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи (датчици) на апарати.  
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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“ (BE) се дефинира като сумата на БЕz на примесите
(с изключение на БЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес),
включително бор, където:
BEz (ppm) = CF х концентрацията на елемента Z в ppm;


където CF е факторът на превръщане =

0C005

0D
0D001
0E
0E001

1A007

1B226



z
b

 A
 A

b
z

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 ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, 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.
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.  
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Бележка: 1B226 включва сепаратори:
a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

1B231

1B233

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:  
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;
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;
4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидрооксид.  

1C

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:  
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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
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);

1C012

1C101

1C107

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:
“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.
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:
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.
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 летателните 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 по-горе.  
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 х 103
GBq (40 Ci) тритий.  
Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на продуктите, свързани с отбраната, 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. Ди-изопропиламин (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);
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60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9).  
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. Andes virus – Андски вирус;
2. Chapare virus – вирус „Чапаре“;
3. Chikungunya virus – вирус „Чикунгуня“;
4. Choclo virus – вирус „Чокло“;
5. Вирус на Конго – кримската хеморагична треска;
6. Dengue fever virus – вирус на треската „Денга“;
7. Вирус „Добрава – Белград“;
8. Вирус на източен конски енцефалит;
9. Ebola virus – вирус „Ебола“
10. Guanarito virus – вирус „Гуанарито“;
11. Hantaan virus – вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);
12. Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus);
13. Вирус на японския енцефалит;
14. Junin virus – вирус „Джунин“;
15. Kyasanur Forest virus – вирус „Kyasanur Forest“;
16. Laguna Negra virus – вирус „Laguna Negra“;
17. Lassa fever virus – вирус на треска „Ласса“;
18. Louping ill virus – вирус „Louping ill“;
19. Lujo virus – вирус „Луйо“;
20. Lymphocytic choriomeningitis virus – вирус на лимфоцитен хориоменингит;
21. Machupo virus – вирус „Мачупо“;
22. Marburg virus – вирус „Марбург“;
23. Вирус на маймунската шарка;
24. Енцефалитен вирус „Murray Valley“;
25. Nipah virus – вирус „Nipah“;
26. Вирус на омска хеморагична треска;
27. Вирус „Oropouche“;
28. Вирус „Powassan“;
29. Rift Valley fever virus – вирус на треската „Рифт Вали“;
30. Вирус „Rocio“;
31. Вирус „Sabia“;
32. Вирус „Seoul“;
33. Вирус „Sin nombre“;
34. Енцефалитен вирус „St Louis“;
35. Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалита);
36. Variola virus – вирус на вариолата;
37. Venezuelan equine encephalitis virus – вирус на венецуелския конски енцефалит;
38. Вирус на западния конски енцефалит;
39. Вирус на жълтата треска;
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;  
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c. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност 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
3. Brucella melitensis
4. Brucella suis
5. Chlamidiya 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. Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;
15. Ентерохеморагичен Escherichia coli, щам 0157 и други щамове, произвеждащи
веротоксин;
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 и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“;
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, независимо дали естествени, с повишена вирулентност 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. Coccidioides immitis
2. Coccidioides posadasii.
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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:  
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 със 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;  

1C353

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;
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;
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);
d. Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (Er2O3);
e. Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO2);
f. Магнезиев оксид (MgO);
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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
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 8h.  
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 от 1 A или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8h.  
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
2. Пикова сила на тока от 500 А или повече.  
Силнотокови импулсни генератори, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
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;
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.  
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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.  
3A232
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 ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
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.  
3E201
„Технологии“ съгласно Общата бележа по технологиите за „използване“ на оборудването, описано в 3A229 и 3А232.  
КАТЕГОРИЯ 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
5A002.a.2
Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на криптоаналитични функции;  
5D002.c.1
Само „Софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ, или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002.a.2.  
5E002
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
6А
Системи, оборудване и компоненти  
6A001
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;
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 електричеки изолираща, акустично пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка, където
съставката е неразделна част от сензорните елементи.
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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;

6A005

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.  
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.
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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.
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:
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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 подолу 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;
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.
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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:
Бележка 1: 6А005.����������������������������������������������������������������������������������������
d���������������������������������������������������������������������������������������
.1 вкючва 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;
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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:
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“;
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f. Оптично оборудване, както следва:
Важно: За оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за „свръхмощни лазери“ („СМЛ“),
вж. списъка на продуктите, свързани с отбраната.
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;
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.  
6A205
„Лазери“, лазерни усилватели и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5, 0B001.h.6 и
6A005, както следва:  
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
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b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със средна мощност над
50 W; или
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 налягания 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;
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
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 отка-
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залият 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 целият LRU/ББ) след това се изпраща на производителя.
Важно: „Техническо обслужване II“ не включва отстраняването на контролирани акселерометри или жиродатчици от ЗСМ/SRА.
7B003
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;
– Машини за намотаване на оптични влакна.
7B103
„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.
7D101
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, определено в
7B003 или 7B103.
7E001
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“ на оборудването или
„софтуер“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
7E002
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „производство“ на оборудването, описано в 7A117, 7B003 и 7B103.    
7E101
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на оборудването, описано в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
КАТЕГОРИЯ 8
МОРСКИ СИСТЕМИ
8A002.o.3
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.  
8E002.а
„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)
9A004
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.
9A005
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.
9A006
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“;  
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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.
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.
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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);
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.
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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, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ търговски или
клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба,
предназначен 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 кохерентни 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-високото 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 освобождават енергия,
необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и „метателни експлозиви“ са
подкатегории на енергетични материали.
„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, умножено 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 полувулканизиран 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 съединение 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 космически 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.
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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 номинално 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 тегловни процента никел и устойчиви на UF6, обработени
с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на отделяне.
„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, 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. Такива
„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“ (първичен език), преобразуван от програмната система.
„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.
„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено
проектиране, производство, 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 проучвания, 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 летателни 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 специална 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, измерен 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, разделена 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 формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски
услуги и може да включва предаване на „технически данни“.
Важно 2:
„Техническите данни“ могат да бъдат под формата 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 принципи 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 мощността в активната зона, и
компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на
активната зона  на реактора.
АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Акроним или съкращение

Значение

AVLIS

Лазерно изотопно отделяне с атомни п áри

MLIS

Лазерно молекулярно изотопно отделяне

CRISLA

Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DLIs/ДЛИ

Доплерови лазерни интерферометри

CEP/ВКГ

Вероятна кръгова грешка

CDU/БУИ

Блок за управление и индикация

LRU/ББ

Бързосменяем блок

SR A/ЗСМ

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

UAVs/БЛА

Безпилотни летателни апарати

SHPL/СМЛ

Свръхмощни лазери

СИСВО

Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател

7113
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за подкрепа на проекта между Република
България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГМБХ и „Набу ко Газ Пайплайн
България“ – ЕООД, във връзка с Тръбопроводната система Набуко
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 22 май 2012 г. – ДВ, бр. 42
от 2012 г. В сила за Република България от
9 юни 2012 г.)
Това Споразумение се ск лючва в град
Кайсери в Турция на 8 юни 2011 г. между:
Република България („Държавата“)
и
„Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“
ГМБХ, дружество, учредено и съществуващо
по законите на Австрия („Набуко Интернешънъл Къмпани“),
и
„Набуко Газ Пайплайн България“ – ЕООД,
дружество, учредено и съществуващо по законите на България („Национално Дружество
Набуко“)
(всяко поотделно „Страна“, а заедно –
„Страни“).
Тъй като това Споразумение се сключва
като продължение на Междуправителственото
споразумение между държавите – Република Турция, Република България, Румъния,
Република Унгария и Република Австрия,
подписано на 13 юли 2009 г.;
Тъй като Дружествата желаят да използват
в Тръбопроводната система Набуко общопризнати международни технически и екологични
стандарти за Преноса на Природен газ във и
през Територията;
Тъй като Дружествата възнамеряват да инвестират в строителството на Тръбопроводната
система Набуко, както и да експлоатират и
използват капацитет в Тръбопроводната система Набуко, при правилата и условията на,
между другото, това Споразумение;
Тъй като с Решение № 616 от 14 юли 2009 г.
на Министерския съвет на Република България
газопроводът Набуко бе обявен, в отсечката,
която ще бъде изградена на територията на
Република България, за обект с национално
значение;
Тъй като „Национално Дружество Набуко“
(което е 100 % дъщерно дружество на Набуко
Интернешънъл Къмпани) ще притежава и ще
отговаря за експлоатацията и поддържането на
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Тръбопроводната система Набуко в рамките
на Територията и се задължава да прехвърли
всички права за капацитет в Тръбопроводната
система Набуко, в рамките на Територията,
на „Набуко Интернешънъл Къмпани“ за понататъшна продажба и маркетинг;
Тъй като Държавата сключва това Споразумение с цел промоция и защита на инвестициите в Тръбопроводната система Набуко
и в Територията,
страните постигнаха договореност да изпълняват и съблюдават разпоредбите на Междуправителственото споразумение и другите
условия, описани, както следва:
Ч а с т

І

ДЕФИНИЦИИ И ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Член 1
Дефиниции и тълкуване
Термините с главна буква, използвани в
това Споразумение (включително Преамбюла)
и недефинирани по друг начин в настоящото,
имат следното значение:
„Филиал“ означава, по отношение на което
и да е Лице, всяко друго Лице, което пряко
или косвено чрез един или повече посредници контролира, е контролирано от или е под
общ контрол с това Лице. За целите на тази
дефиниция „контрол“ означава притежаването, пряко или косвено, на правомощието
да ръководи или урежда ръководенето на
управлението и политиките на дадено Лице,
било чрез притежаването на мажоритарно или
друго контролиращо участие в ценните книжа
с право на глас или друг интерес с участие
в собственост в даден Субект, по закон или
чрез договореност между Лицата, вменяващи
това правомощие или права на гласуване, или
чрез някакви други законни средства.
„Договорен лихвен процент“ означава, за
всеки ден от даден Лихвен период по отношение на някаква сума, дължима и платима по
или по силата на това Споразумение, лихва
при годишен лихвен процент, равняващ се
на 2 % (два процента) плюс ЛИБОР за съответната валута, валидна в работния ден,
непосредствено предхождащ първия ден от
Лихвения период. За целите на това определение „Лихвен период“ означава период от
тридесет (30) дни, започващ от първия ден
след датата, на която всяка такава сума става
дължима и платима, и завършващ тридесет
(30) дни след това, като всеки следващ Лихвен
период започва от първия ден след последния
ден на Лихвения период, в който случай ще
означава лихва (начислявана на дневна основа
от първия ден след датата, на която всяка
такава сума става дължима и платима, но
не съставна) при годишния лихвен процент,
равняващ се на 2,5 % (два процента и поло-
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вина) плюс ЛИБОР за съответната валута,
валидна в деня, в който всяка такава сума
стане дължима и платима.
„Споразумение“ означава това споразумение за подкрепа на проекта, включително
всякакви приложения, добавени към настоящото, като същото може да бъде поправяно
или другояче изменяно или подменяно във
всеки един момент във времето в съответствие
с неговите условия.
„Изисквания при кандидатстване“ има
значението, приписано в член 26.1.
„Най-добри налични условия“ означава във
всеки един момент по отношение на всякакви
стоки, работи, услуги или технология, които
предстои да се предоставят или осигуряват
на някакво място, търговски конкурентни
условия, на база разходи, които могат разумно
да се постигнат в съответния пазар, освен
когато Държавата или Държавен субект или
Държавен орган е единственият доставчик
на тези стоки, работи, услуги или технология в Територията, в който случай това ще
бъде цена, равняваща се на цената, с която
този Субект задължава други субекти, било
Държавни или частни.
„Работен ден“ означава всеки ден, в който
клиринговите банки са обичайно отворени
за търговска дейност в София, България, и
Виена, Австрия.
„Промяна в закона“ означава по отношение
на Държавата което и да било от следните
събития, възникващо или влизащо в сила
след Датата на влизане в сила:
а. всякакво меж дународно или местно
законодателство, регламент, директива, закон, указ, нормативен акт, резолюция или
инструкция на Държавата, Държавен орган
или Държавен субект (включително такива,
свързани с Данъци);
б. всяка промяна на което и да било от
гореизброените (вк лючително промени в
резултат на изменение, отмяна, оттегляне,
прекратяване, изтичане на срока или каквато
и да било друга промяна в общоприложимото
тълкуване на което и да е от предходните).
„Разходи, произтичащи от промяна в закона“ означава всяка нова или завишена цена
или разход, или всяко намаляване на приходи
или връщане на приходи, произтичащи пряко
или свързани с Дискриминационна промяна
на законодателството, водещо до загуби или
вреди във връзка с Проекта от всяка една Компания (пряко или чрез някое Експлоатационно
дружество) или от някой Участник в проекта.
Тези цени или разходи могат да включват,
между другото, капиталови разходи, разходи
за експлоатация и поддръжка и разходи за
данъци, концесионни възнаграждения, мита,
такси, налози и други такси, наложени върху
или платими от Дружеството.
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„Дружества“ означава както „Набуко Интернешънъл Къмпани“, така и „Национално
Дружество Набуко“, а „Дружество“ означава
всяко от тях, освен когато контекстът изисква друго.
„Представител(и) на Дружеството“ има
значението, приписано в член 24.2.
„Строителен коридор“ означава площ земя,
простираща се от Началната входна точка на
Тръбопроводната система Набуко до Баумгартен, в която ще се намира осевата линия
на Тръбопроводния коридор, и такива други
площи, определени от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ като разумно необходими за
осъществяване на Проектните дейности в
съответствие с Националните закони. Строителният коридор ще бъде дефиниран по отношение на определена широчина (в метри) и по
протежение на уточнено предпочитано трасе,
каквото бъде съобщено от Националните
Дружества Набуко и одобрено от Държавите
в съответствие с условията на член 12.
„Изпълнител“ означава всяко Лице, доставящо пряко или косвено, било по договор
или договор за подизпълнение, стоки, работа,
технология или услуги, включително финансови услуги (включително, между другото,
кредити, финансиране, застраховане или друго
финансово обслужване), за Експлоатационното
дружество, Дружества или техни Филиали, във
връзка с Тръбопроводната система Набуко,
на годишна или обща договорна стойност от
поне 100 000 Евро, изключвайки обаче всяко
Лице, действащо в ролята на служител на
което и да е друго Лице.
„Договорно претоварване“ означава ситуация, в която равнището на твърдо търсене на
капацитет надвишава техническия капацитет
(целият технически капацитет е ангажиран
като твърд).
„Конвертируема валута“ означава валута,
която се търгува нашироко на международните
чуждестранни валутни пазари.
„Дискриминираща промяна в закона“ означава всяка Промяна в закон, която:
а. дискриминира някое от Дружествата
или неговия бизнес или операции,
свързани с Проекта;
б. е приложима за Проекта, а не за
подобни проекти;
в. е приложима за някое от Дружествата,
а не за други подобни дружества;
г. е приложима за предприятия, финансирани по подобен начин, както за
Проекта, а не за други предприятия;
д. засяга предприятията, осъществяващи дейности по транзитиране на
газ, до по-голяма степен, отколкото
засяга други предприятия;
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е. превръща някое съществено задължение на Държавата по това Споразумение или някое Проектно споразумение невалидно или неизпълнимо,
при условие че няма разумна причина за
Промяната на закона на основание общите
конституционни принципи на Държавата.
„Спор“ има значението, приписано в член
35.1.
„Икономическо равновесие“ означава икономическата стойност за всяко Дружество или
Дружества (според случая) на относителното
равновесие, установено по Проектни споразумения на приложимата дата, между правата,
интересите, изк люченията, привилегиите,
протекциите и други подобни ползи, осигурявани или предоставяни на такова Лице, и
съпътстващите тежести, разходи, задължения,
рестрикции, условия и ограничения, договорени да бъдат поети от това Лице.
„Дата на влизане в сила“ има значението,
приписано в член 2.1.
„Договор към Енергийната харта“ означава
Договорът към Енергийната харта, открит за
подписване в Лисабон на 17 декември 1994 г.,
с изменения и допълнения.
„Субект“ означава всяко дружество, корпорация, дружество с ограничена отговорност,
акционерно дружество, съдружие, командитно
дружество, предприятие, съвместно предприятие, неперсонифицирано съвместно предприятие, асоциация, тръст или друг правен субект,
организаци я или предпри ятие, на длеж но
учредени по законите на някоя страна.
„Екологични стандарти“ има значението,
приписано в член 14.1.
„Евро“ означава валутата на държавите
членки, участващи в Европейския икономически монетарен съюз.
„Отчуждаване“ има значението, приписано
в член 30.1.
„Чужда валута“ означава всяка свободно
конвертируема валута (различна от Местната
валута), която се търгува нашироко на международните чуждестранни валутни пазари и
се използва нашироко в международни транзакции, включително, но без ограничение,
Евро/Щатски долар.
„Начални входни точки“ означава началните точки на Проекта при които и да са три
точки на източната или южната сухопътна
граница на Република Турция, които са избрани от „Набуко Интернешънъл Къмпани“, и
в зависимост от съгласието на Комитета Набуко в консултация с „Набуко Интернешънъл
Къмпани“ – всяка друга точка на източната
или южната турска граница.
„Начален период на експлоатация“ означава периодът от двадесет и пет (25) Години
от датата, на която Тръбопроводната система
Набуко бъде завършена и влезе в търговска
експлоатация.
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„Застраховател“ означава всяко застрахователно дружество или друго Лице, осигуряващо
застрахователно покритие за всички или част
от рисковете, свързани с Тръбопроводната
система Набуко, Проектните дейности или
всеки Участник в проекта и всякакви наследници или законни правоприемници на такова
застрахователно дружество или Лице.
„Притежател на участие“ означава по всяко
време (i) което и да е Дружество или някое
Друго Национално Дружество Набуко (НДН);
(ii) всяко Лице, притежаващо някаква форма
на капитал или друго участие със собственост
в някое Дружество или Друго НДН или в
Експлоатационно дружество, заедно с всички
Филиали на което и да е Лице, споменато в
(i) и (ii) по-горе.
„Меж д у п ра ви т елс т вено споразу мен ие“
означава Споразумението между Република
А встрия, Република България, Република
Унгария, Румъния и Република Турция във
връзка с Проекта Набуко с дата 13 юли 2009 г.
заедно с всички негови допълнения, посочени
в него, включително договорености, с които
то може да се удължава, подновява, заменя,
поправя или другояче изменя във всеки един
момент, в съответствие с неговите условия.
„Поземлени права“ означава всички онези права, лицензи, съгласия, разрешителни,
разрешения или изключения в съответствие
с действащото законодателство по отношение
на земя в Територията на Държавата, които
предоставят такива свободни и неограничени
права, достъп и право на собственост, които
могат да включват, но не и да се ограничават до,
проучване, тестване, оценяване, анализ, проверяване, собственост, изграждане, ползване,
притежаване, заемане, контрол, прехвърляне и
ползване на право върху такава земя в Територията, каквито се налагат за изпълнение на
Проектните дейности. Терминът се използва в
най-широкия му смисъл за позоваване не само
на Тръбопроводния коридор във, над или под
който Тръбопроводната система Набуко след
завършване ще бъде разположена, но и такива
други и допълнителни земи (включително
морско дъно) и права върху земя в рамките
на Територията, каквито всяко Дружество,
според случая, може разумно да поиска с цел
оценяване и избиране на определено трасиране
и локация(и), пожелани от Дружествата за
Тръбопроводната система Набуко.
„Заемодател“ означава всяка финансова институция или друго Лице, осигуряващо някаква
задлъжнялост, заем, финансов краткосрочен
безвъзмезден кредит, удължаване на кредит
или друго финансиране на някой Притежател
на участие във връзка с Тръбопроводната
система Набуко (включително всяко негово
рефинансиране).
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„ЛИБОР“ означава за всеки ден, в който
клиринговите банки са отворени обичайно
за търговска дейност в Лондон, лондонският
междубанков курс на фиксинга за дванадесет
(12)-месечни депозити в Евро, както се котират
на ЛИБОР страницата на Ройтерс за същия
ден, или ако ЛИБОР страницата на Ройтерс
не е налице или престане да котира такъв
курс, така, както е цитиран в лондонския
„Файненшъл Таймс“, или ако и двата такива
източника не са на разположение или и двата
престанат да котират този курс, тогава такъв
друг източник, публикация или курс, каквито
бъдат избрани от Страните.
„Местна валута“ означава всяка валута,
която е законно платежно средство в рамките
на Територията на Държавата.
„Загуба или щета“ ще означава всяка загуба, разноски, вреда, задължение, отговорност,
разход (включително лихви, глоби, адвокатски
хонорари и разходи), спор, процедура, иск,
такса, санкция или щета, понесена или заплатена от Страна, с изключение на всякакви
косвени или производни загуби и загуба на
печалба (освен посочените в член 27.1).
„Комитет Набуко“ означава комитетът,
създаден по силата на член 12.1 от Между
правителственото споразумение.
„Тръбопроводна система Набуко“ означава
специално изградената тръбопроводна система
за Природен газ, включително по отношение
на всяка Територия, тръбопровода и отклоненията за пренос на Природен газ в рамките на
и/или през Територията и всички подземни и
надземни или на морското дъно инсталации
и помощни съоръжения, заедно с всякакви
свързани земи, помпени, измервателни, изпитвателни и замерващи станции, комуникации,
телеметрична и подобна техника, всички пускови и приемни станции за бутало, всички
тръбопроводи и други свързани съоръжения,
включително силови линии, използвани за
доставяне на всякакъв вид течно или газообразно гориво и/или захранване, необходими за
експлоатация на компресорните станции или
за други потребности на системата, устройства
за катодна защита и техника, всички постове
за мониторинг, маркери и защитни електроди,
всички пристанищни, терминални и всички
свързани физически активи и спомагателни
мощности (вк лючително пътища и други
средства за достъп и експлоатационна поддръжка), необходими във всеки един момент
във времето за правилното функциониране на
всички тях, който свързва Началните входни
точки с Баумгартен в Република Австрия и
с максимален проектен капацитет 31 млрд.
куб.м/Година, която ще бъде изградена, притежавана и експлоатирана в съответствие с
частноправни споразумения, сключени между
„Набуко Интернешънъл Къмпани“ и Националните Дружества Набуко или от които и да
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е от тези дружества помежду им или с трети
лица (заедно с всякакви схеми за ползването
от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ на друг
капацитет, които са планирани по член 9
от Междуправителственото споразумение и
Анекса към него и в приложението към това
Споразумение), и чийто преносен капацитет
във всички случаи ще се предлага на пазара и управлява от „Набуко Интернешънъл
Къмпани“ в зависимост от услови ята на
това Споразумение и действащите Проектни
споразумения.
„Национални закони“ означава законодателството, ва ли дно на Територи ята на
Държавата.
„Природен газ“ означава всякакви въглеводороди или смес от въглеводороди и други
газове, състояща се предимно от метан, която
при температура 15 градуса по Целзий и на
атмосферно налягане 1,01325 бара абсолютно е или са в преобладаващо газообразно
състояние.
„Номинация“ означава предварителното
докладване от Преносвачите пред „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ на фактическия
капацитет, който те желаят да ползват в
Тръбопроводната система Набуко.
„Недържавна земя“ означава всяка земя
в Територията и всяко право или привилегия по отношение на нея, от всякакъв вид
и характер, независимо как възникващи и
независимо как охарактеризирани, различни
от Държавната земя.
„Достъп на Преносвач „На едно гише“
(‘One-Stop-Shop’)“ означава ситуация, при
която Преносвачи имат само едно договорно
отношение с „Набуко Интернешънъл Къмпани“ за Преносни услуги на Природен газ между
съответната входна точка и изходна точка.
„Открит сезон“ означава процесът, възприет от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ за
разпределяне за Преносвачите на капацитет
в Проекта и който е в съответствие с член 7
от това Споразумение.
„Експлоатационно дружество“ означава
по силата на член 25.2 Лицето или Лицата,
отговарящи във всеки един момент за експлоатацията и поддръжката на всички или
някаква част от Тръбопроводната система
Набуко, било като представител на или Изпълнител за Дружествата или техни Филиали
или нещо друго, и всеки наследник и законен
правоприемник на всяко такова Лице. За
избягване на съмнение, когато никое Лице
или Лица не са или не са били определени
от Дружествата или техни Филиали в това
качество, „Национално Дружество Набуко“
ще бъде Експлоатационното дружество.
„Други Национални Дружества Набуко
(НДН)“ означава едно от четирите дъщерни
дружества на „Набуко Интернешънъл Къмпани“, които са установени или предстои да бъдат
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установени в една от другите Държави, които
са сключили споразумение за подкрепа на
проекта с тази държава, в съответствие с член
3.5 от Междуправителственото споразумение.
„Други държави“ означава всички държави,
посочени в първо съображение от преамбюла,
различни от Държавата.
„Място на стопанска дейност“ има значението, посочено в съответната спогодба за
двойно данъчно облагане. Ако такава спогодба
не съществува, тогава „Място на стопанска
дейност“ ще има същото значение, както в
последния вариант към датата на подписване на
настоящото на Примерна данъчна конвенция
за Приходите и Капитала на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие.
„Лице“ означава всяко физическо лице или
Субект, било от публичен или частен характер.
„Тръбопроводен коридор“ означава земна
площ в рамките на Строителния коридор,
която е 12 метра широка (но може да се разширява до необходимата степен за разполагане
на помощни тръбопроводни мощности), като
всичко това се съобщава от Дружествата и
се одобрява от Държавата в съответствие с
член 12.
„Проект“ означава разработването, оцен яването, проектирането, придобиването,
изграждането, монтирането, притежаването,
финансирането, застраховането, търговската
експлоатация, ремонтирането, подмяната,
обновлението, поддръжката, разширяването,
удължаването, експлоатацията (включително
Преноса), защитата и извеждането от експлоатация и дейности, свързани с тях или зависещи
от тях, всички те свързани с Тръбопроводната
система Набуко (която не може да включва
никоя последваща отделна тръбопроводна
система, построена от Дружествата и/или
Акционерите).
„Проектни дейности“ означава дейностите,
провеждани от Участниците в проекта, във
връзка с Проекта.
„Проектно споразумение“ означава всяко
споразумение, договор, лиценз, съгласие, разрешително, разрешение, изключение, лизинг,
концесия или друг документ, различен от
това Споразумение и Междуправителственото
споразумение, по които, от една страна, Държавата, всеки Държавен орган или Държавен
субект, и от друга страна, всеки Участник в
проекта са или станат по-късно страна, които
са в писмен вид и се отнасят за Дейностите
по проекта, като всяко такова споразумение,
договор или друг документ може да бъдат
удължавани, подновявани, заменяни, поправяни или по друг начин изменяни във всеки
един момент в съответствие с техните условия.
„Земя за проекта“ означава всяко участие
в земя, било Държавна земя или Недържавна
земя, изисквана от или предоставена на „Национално Дружество Набуко“ за осъществяване
на Проектните дейности.
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„Участник в проекта“ означава някое или
всички Дружества и всяко друго НДН, който и
да е Притежател на участие, Експлоатационните дружества, Изпълнителите, Преносвачите,
Заемодателите и Застрахователите, за които
периодично и надлежно има писмено уведомление от „Набуко Интернешънъл Къмпани“
в съответствие с член 37 до упълномощения
представител на Държавата така, както е
определен в член 24.
„Резервиран капацитет“ означава максималният дебит, изразен в нормални кубични
метри за единица време, на който Преносвачът
има право в съответствие с разпоредбите на
Договора за пренос.
„Акционери“ означава Лицата, притежаващи акции в „Набуко Интернешънъл Къмпани“
в даден момент от времето.
„Преносвач“ означава всяко Лице (различно от „Национално Дружество Набуко“
или някое Друго НДН), което има с „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ Договор за пренос
на Природен газ по цялата или някоя част
от Тръбопроводната система Набуко в даден
момент от времето.
„Държава“ означава Република България,
а „Държави“ означава събирателно Република Австрия, Република България, Република
Унгария, Румъния и Република Турция.
„Държавен орган“ означава всеки орган
на една Държава, на всяко властово ниво,
независимо дали упражнява законодателни,
изпълнителни, съдебни или някакви други
държавни функции, и включително, без ограничение, всички централни, регионални, общински, местни и съдебни органи или който
и да е съставен елемент на тези органи, имащ
правомощие да управлява, присъжда, регулира,
налага или събира данъци, мита или други
налози, да предоставя лицензи, съгласия, разрешителни, одобрения, изключения или по друг
начин да влияе на правата и задълженията на
които и да са Участници в проекта, техните
наследници и законни правоприемници във
връзка с Проектните дейности.
„Държавен субект“ означава всеки Субект,
в който пряко или косвено дадена Държава
има контролиращ пакет или участие със собственост или сходен икономически интерес
или когото тази Държава контролира пряко
или косвено. За целите на тази дефиниция
„контрол“ означава притежаването, пряко
или косвено, на правомощието да ръководи
или урежда ръководенето на управлението
и политиките на дадено Лице, било чрез
притежаването на мажоритарно или друго
контролиращо участие в ценните книжа с
право на глас, капиталово участие или друго
участие със собственост в даден Субект, по
закон или чрез договореност между Лицата,
вменяващи това правомощие или права на
гласуване.
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„Държавна земя“ означава всякакви земи
в Територията и всякакви и всички права и
привилегии от всякакъв вид и естество, независимо как възникващи и как охарактеризирани
по отношение на тях, които са собственост,
се контролират, използват, притежават, правоползват или претендират от Държавата,
включително всеки Държавен орган.
„Технически капацитет“ означава максималният твърд капацитет, който „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ може да предложи
на Преносвачите, като отчита целостта на
системата и експлоатационните изисквания.
„Територия“ означава по отношение на
дадена Държава земната територия на тази
Държава и нейното териториално море и
въздушното пространство над тях, както и
площите от акваторията, върху която Държавата има юрисдикция или упражнява суверенни права в съответствие с международното
публично право.
„Пренос“ означава транспортирането на
Природен газ през Територията на Държавата,
което се осъществява в зависимост от съответните вътрешни и международни задължения,
било (1) по силата на правилата, отнасящи се
за „транзит“, както е дефинирано в член 7 (10)
(а) от Договора към Енергийната харта, или (2)
по силата на Газовата Директива 2003/55/ЕС
(в територията на Страни – Държави, които
са държави – членки на ЕС).
„Договор за пренос“ означава всяко търговско споразумение между „Набуко Интернешънъл Къмпани“ и Преносвачите за Преноса
на Природен газ по Тръбопроводната система
Набуко.
„Година“ означава период от дванадесет (12)
последователни месеца според Григорианския
календар, започващ от 1 януари, освен ако
друга начална дата не бъде посочена в съответните разпоредби на това Споразумение.
Ако контекстът не изисква друго, споменаването на единствено число включва споменаване на множествено число и обратното, а
споменаването на единия от родовете включва
споменаване и на двата рода. Споменаването
на някое Лице по това Споразумение включва
споменаване на който и да е от наследниците
или законните правоприемници на Лицето.
Позоваването на някое споразумение, договор, закон, нормативна разпоредба, подзаконов
акт, регламент или друг документ представлява позоваване на същото, както е в сила
в който и да е момент в Държавата, като се
взема предвид всяка поправка, подмяна или
повторно въвеждане.
Всяко споменаване на „знание“ или „осведоменост“ и синонимни термини се смята,
ако не бъде изразено нещо в противоположен
смисъл, за отнасящо се до фактическо, а не
тълкувателно или вменено знание.
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Член 2
Дата на влизане в сила и срок на действие
1. След подписването му това Споразумение се прилага от датата, на която влиза в
сила Междуправителственото споразумение
в съответствие с неговия член 14 („Датата
на влизане в сила“). Това споразумение подлежи на ратификация и влиза в сила след
приключване на ратификационната процедура
от Държавата.
2. Предмет на предсрочно прекратяване в
съответствие с член 31, това Споразумение се
прекратява при изтичането на всички Проектни споразумения и приключването на всички
дейности по тях в съответствие с техните
условия, при максимален срок от петдесет
(50) Години (освен ако не бъдат удължени с
допълнителен срок от десет (10) Години по
взаимно споразумение на Страните).
Член 3
Правомощие
Всеки от долуподписаните представители
на Държавата и Дружествата поотделно е
декларирал и гарантирал, че той или тя разполага с необходимото правомощие да поеме
всички ангажименти, съдържащи се в това
Споразумение.
Член 4
Връзка с други споразумения
1. Страните се съгласяват Всяко Дружество
да бъде смятано за „Инвеститор“ по смисъла
на член 1 (7) от Договора към Енергийната
харта и Проектът да се смята за „Инвестиция“
по смисъла на член 1 (6) от Договора към
Енергийната харта.
2. Нищо в това Споразумение или което и
да е от Проектните споразумения не лишава
която и да е Страна или Акционерите от
техните права или някакво средство за удовлетворение, на което те биха имали право по
Договора към Енергийната харта или някакви
други международни договори.
Ч а с т

І І

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 5
Сътрудничество
1. Държавата се задължава да положи максимални разумни усилия за оказване на пълно
сътрудничество във връзка с всички Проектни
дейности и ако бъде поискано от някое от
Дружествата, да се съветва с Дружествата и с
Другите държави по отношение на всякакви
мерки (включително мерки, предприети във
връзка с някое или и двете Дружества и/или
Другите държави), чрез които Държавата може
да направи трансграничните Проектни дейности по-ефективни, навременни и ефикасни.
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Държавата се съгласява да предприеме
всички разумни мерки за обсъждане с представители на Заемодатели, агенции за експортни кредити (и други доставчици на заемни
средства или гаранции) предоставянето на
подходящи гаранции, че тези субекти ще имат
възможността да се включат и да опитат да
поправят всяко нарушение на условията на това
Споразумение или други лицензи, одобрения,
разрешителни, разрешения, изключения или
задължения по отношение на Проекта, по
които всяко Дружество е страна, бенефициент
или реципиент, така че Проектът да може да
запази необходимите права за продължаване
на своите дейности. Нищо в този член 5.2 не
може да се отрази на член 31, освен изрично
посоченото в член 31.
Нищо в настоящото Споразумение не задължава Държавата да предприеме мерки или
да приеме закони или разпоредби (или да се
въздържи от това), или да предприеме каквито
и да било други мерки или да се запази положителният ефект, предоставен на Страните по
настоящото Споразумение, доколкото тя може
да докаже, че това би било несъвместимо със
задълженията є по международните закони,
договори или на правната рамка на Европейския съюз и Националните закони, когато са
положени всички разумни усилия, за да се
избегне, да се получи изключение или по друг
начин да се преодолее несъвместимост, или
да се постигне необходимият резултат чрез
други разрешени средства.
Без да се нарушават и в съответствие
с правата, предоставени на „Набу ко Газ
Пайплайн България“ – ЕООД, по силата на
това Споразумение, за да се избегне съмнение,
отношенията между „Набуко Газ Пайплайн
България“ – ЕООД, и Държавата се уреждат
от Националните закони.
Член 6
Ангажименти по отношение на проектните
споразумения, сключени от държавни субекти
и/или държавни органи
1. Държавата се за дъл жава да полага
всички разумни усилия за осигуряване на
навременното изпълнение на задълженията,
произтичащи от всякакви Проектни споразумения, сключени от Държавата.
2. Държавата е длъжна по своевременен
начин да полага всички разумни усилия (в
рамките на допустимото от Националните
закони) да издава, дава или урежда даването, в писмен вид, на всички укази, правни
предписания, заповеди, наредби, правила,
тълкувания, одобрения, лицензи, съгласия,
разрешителни, разрешения и изключения,
необходими или подходящи за доказване и
изпълнение на горното задължение.
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3. Държавата е длъжна да положи всички
разумни усилия да осигури, че Държавните
органи и/или Държавните субекти ще извършват своевременно плащане на всякакви
и всички парични суми, които могат да станат дължими и платими от такива Държавни
органи и/или Държавни субекти по или по
силата на някакви разпоредби за обезщетяване,
договорени от Държавен орган или Държавен субект в рамките на някакво надлежно
Проектно споразумение.
4. Приватизацията, неплатежоспособността,
ликвидацията, реорганизацията или някаква
промяна във финансовата жизнеспособност,
собствеността, организационната структура
или правното съществуване на някакъв Държавен орган или Държавен субект, страна по
някакви Проектни споразумения, не може да
окаже влияние на задълженията на Държавата
по настоящото.
Член 7
Подробности и свобода на транзитиране
1. За срок от 25 години от датата, когато
първият етап от строителството на Тръбопроводната система Набуко бъде пуснат в
първоначална експлоатация, по отношение
на Тръбопроводната система Набуко Държавата е длъжна да гарантира, че съответният
Държавен орган ще даде ход на следните две
регулаторни разрешения на база изискванията, посочени в членове 7.1.1 до 7.1.3 по-долу,
които разрешения и изисквания са описани
в подробност в допълнението към това Споразумение, а именно:
а.
петдесет процента (50 %) от максималния наличен общ технически годишен
Преносен капацитет в Тръбопроводната система Набуко, но не повече от 15 млрд.куб.м/
година, в случай на окончателно разширение
на капацитета до 31 млрд.куб.м/година, задължително се предлагат първоначално на и ако
бъдат приети, се резервират от Акционерите
или техни Филиали или правоприемници,
при условие че останалият капацитет бъде
предложен в прозрачна, обективна и недискриминационна процедура за достъп на
Преносвачите; и
б. по силата на тарифната методология,
дефинирана в допълнението към това Споразумение, „Набуко Интернешънъл Къмпани“
може да определи стабилна тарифа, за да
привлече финансиране и ангажименти от
Преносвачите; определянето на действащите
тарифи, породени от тази методология, трябва
да бъде единствено по усмотрение на „Набуко
Интернешънъл Къмпани“.
1.1. К а па ц и т е т ът на Тр ъбоп ровод ната
система Набуко се разпределя посредством
Открит сезон или други прозрачни, обек-
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тивни и недискриминационни процедури на
разпределяне. В допълнение към процедурите
на разпределяне съответният Държавен орган
трябва да бъде информиран за резултатите от
тези процедури.
1.2. Ще бъде въведен механизъм за освобождаване на неизползвания капацитет
с цел предотвратяване презапасяването с
такъв капацитет от страна на Преносвачите.
Съответният Държавен орган трябва да бъде
информиран за механизма.
1.3. Дългосрочни обвързващи искания за
капацитет в Тръбопроводната система Набуко, налагащи разширяването на Проекта
до нег ови я к раен ма кси ма лен Преносен
капацитет, трябва да се удовлетворяват, при
условие че това разширяване е технически
възможно, икономически осъществимо и че
обвързващите искания за капацитет възлизат
на поне 1,0 млрд.куб.м./година. Държавата е
длъжна да улесни изпълнението от „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ на възможни регулаторни задължения, предвидени от съответните държавни органи за изграждане на
допълнителен капацитет.
Държавата има право да изисква и е длъжна
да разрешава на Дружествата да гарантират,
че капацитетът на Тръбопроводната система
Набуко в рамките на Държавата, включително всякакъв капацитет, отдаден под наем от
„Набуко Интернешънъл Къмпани“ или предоставен на него, ще се предлага на пазара
на база Достъп на Преносвач ‘One-Stop-Shop’.
2. Взимайки предвид факта, че от членове
18 и 25 (2), (3) и (4) на Директива 2003/55/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 26 юни 2003 г. относно общите правила за
вътрешния пазар на природен газ и отменяща
Директива 98/30/ЕС са поискани изключения от Държавата преди влизането в сила
на Междуправителственото споразумение, и
отбелязвайки, че Държавата в съответствие с
тази Директива е предоставила съответните
изключения и ги е съобщила на Европейската
комисия, Държавата ще е изпълнила изцяло
своите задължения по този член 7.1. Прилагането на член 7 е без ущърб на задълженията
на Дружествата в съответствие с условията
на тези изключения.
3. Държавата се за дъл жава да полага
максимални усилия, за да може защитите,
описани в член 7 на Междуправителственото споразумение, да се разпрострат върху
всички тръбопроводи и помощни технически
мощности, които предстои да се използват от
Преносвачите за Пренос на Природен газ в
рамките на територията до Тръбопроводната
система Набуко. Комитетът Набуко може да
реши, при необходимост, кои тръбопроводи да
бъдат обхванати от този член след получаване
на мнение от оператора на газопреносната
мрежа и/или оператора на съответния за-
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хранващ газопровод относно натоварването
на системата и съответното одобрение от
Националния регулаторен орган, което се
изисква от Националните закони.
4. Държавата се съгласява, че няма да се
прилагат никакви дискриминиращи изисквания или задължения спрямо собственици
на тръбопроводи или оператори, които получават или се стремят да получат връзка
на техните тръбопроводи за Природен газ
към Тръбопроводната система Набуко, или
спрямо Преносвачи, които получават или
се стремят да получат услуги за пренос по
Тръбопроводната система Набуко. Държавата
може да установи ограничение по отношение
прилагането на гореспоменатото, за да отговори на надлежно обосновани съображения,
свързани с националната сигурност, които
трябва да се представят на Комитета Набуко.
5. Държавата се договаря с Дружествата да
изпълнява своите задължения по членове 7.2
до 7.6 от Междуправителственото споразумение
и по-специално, с изключение на нещо друго,
изрично предвидено в писмен вид, включително в това Споразумение или всяко Проектно
споразумение, Държавата няма и няма да
разрешава, нито да изисква някой Държавен
субект или Държавен орган да прекъсва, намалява, забавя, забранява, ограничава или пречи
на свободата на транзитиране на Природен
газ във, през и/или на изхода от Територията
по Тръбопроводната система Набуко и се
задължава да предприема всички мерки и
действия, които могат да бъдат необходими
или се изискват за избягване и предотвратяване
на всяко прекъсване, намаляване, забавяне,
забраняване, ограничаване или възпрепятстване на тази свобода на транзитиране (и всяко
такова събитие представлява „прекъсване“ за
целите на този член, а „прекъсвам“ се тълкува подобаващо), и Държавата не може да
прекъсва Проектните дейности в Територията,
при условие винаги, че:
а. когато съществуват разумни основания да се вярва, че продължаването
на Проектните дейности в Територията създава или би създало неразумна
опасност или риск за общественото
здраве и безопасност, имущество
или околна среда, Държавата може
да прекъсне Проектните дейности в
своята Територия, но само доколкото
и за продължителността от време,
необходими за отстраняване на такава
опасност или риск;
б. ако възникне някакво събитие или
се породи някаква ситуация, за които
има разумни основания да се смята, че
заплашват да прекъснат Проектните
дейности в Територията („заплаха“,
за целите на този член), Държавата

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

е длъжна да положи всички законни
и разумни усилия за елиминиране на
заплахата; или
в. ако възникне някакво събитие или
се породи някаква ситуация, които
прекъснат Проектните дейности в
Територията, Държавата е длъжна
незабавно да уведоми Дружествата
за прекъсването, да даде всичк и
налични подробности за причините
за това и се задължава да положи
всички законни и разумни усилия за
елиминиране на причините, лежащи
в основата на това прекъсване, и да
способства за възстановяването на
тези Проектни дейности при първа
възможност.
Член 8
Изпълнение на Споразумението от държавата
Държавата потвърждава, че на Датата на
влизане в сила:
1. Тя има правомощието да изготви, сключи
и изпълни това Споразумение и да изпълнява
задълженията си по това Споразумение и
всички такива действия са били надлежно
разрешени от всички необходими процедури
от нейна страна.
2. Подписването, връчването и изпълнението на това Споразумение няма да противоречи на, да доведе до нарушаване на или да
съставлява съществено неизпълнение по което
и да е от условията на който и да е договор,
споразумение, указ или заповед, по които
тя е страна или чрез които тя или някои от
нейните активи са обвързани или засегнати.
3. Това Споразумение е надлежно и валидно
оформено и се връчва от нея и представлява
законно, ефективно и обвързващо задължение
за нея, изпълнимо в съответствие с неговите
условия.
4. Никоя нейна декларация или гаранция,
съдържаща се в това Споразумение, не пропуска да декларира съществен факт, който е
необходим, за да не стане такава декларация
или гаранция подвеждаща в светлината на
обстоятелствата, при които тя е направена,
който съществен факт е известен към датата
на оформянето му или би трябвало разумно
да е известен на Държавата.
Член 9
Изпълнение на Споразумението от дружествата
Всяко Дружество потвърждава по отношение на себе си, че към Датата на влизане
в сила:
1. Е на д леж но у ч редено, за кон но с ъществуващо и в добро актуално състояние
в съответствие със законодателството на
юрисдикцията по своето създаване или учредяване, има законното право да се занимава
със стопанската дейност, която понастоящем
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осъществява и планира да осъществява, и е
надлежно лицензирано (или доколкото му е
максимално известно, възможно е да бъде
надлежно лицензирано и своевременно ще
стане надлежно лицензирано) или квалифицирано и е в добро актуално състояние като
национална или чуждестранна корпорация
(според случая) във всяка юрисдикция, в която естеството на осъществяваната от него
търговска дейност налага такова лицензиране
или квалифициране.
2. Има правомощие да оформи, сключи и
изпълни това Споразумение и да изпълнява
задълженията си по това Споразумение и
всички такива действия са били надлежно
разрешени от всички необходими процедури
от негова страна.
3. Подписването, връчването и изпълнението на това Споразумение няма да противоречи на, да доведе до нарушаване на или да
съставлява неизпълнение по, или да ускори
изпълнението, изисквано от някое от условията
на неговото създаване или организационните
му документи, или някакво споразумение,
указ или заповед, по които то е страна или
чрез които то или някои от неговите активи
са обвързани или засегнати.
4. Това Споразумение е надлежно и валидно
оформено и е връчено от него и представлява
законно, ефективно и обвързващо задължение
за него, изпълнимо в съответствие с неговите
условия, освен и доколкото изпълнимостта му
може да бъде ограничена от банкрут, несъстоятелност или друг подобен правен процес,
засягащ най-общо правата на кредиторите.
5. Няма никакви висящи искове, дела, производства или разследвания или, доколкото
му е известно, заплашващи него или някой
от неговите Филиали, пред който и да е съд,
арбитражен съд или някакъв държавен орган,
които отделно или съвкупно могат да доведат
до някакво съществено неблагоприятно въздействие върху неговата стопанска дейност или
активи или неговото състояние, финансово
или друго, или до някакво накърняване на
способността му да изпълнява задълженията
си по това Споразумение. Това Дружество не
знае за никакво нарушение или неизпълнение
по отношение на някаква заповед, указ, съдебна заповед или запрещение на който и да
е съд, арбитражен съд или някакъв държавен
орган, които могат да доведат до някакво такова съществено неблагоприятно въздействие
или такова накърняване.
6. Е спазило всички закони, приложими
спрямо него, така че не е било предмет на
каквито и да са глоби, наказания, средство за
съдебна защита или наказателни отговорности,
които, доколкото му е известно, съвкупно са
засегнали съществено или могат съществено
да повлияят на търговските му операции или
на финансовото му състояние или на способността му да изпълнява задълженията си по
това Споразумение.
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7. Никоя негова декларация или гаранция,
съдържаща се в това Споразумение, не съдържа каквото и да е невярно изявление на
съществен факт, нито пропуска да декларира
съществен факт, който е необходим, за да не
стане такава декларация или гаранция подвеждаща в светлината на обстоятелствата,
при които тя е направена.
8. Държи копия от счетоводните книжа,
оригинали или копия на договори и копия на
други папки и записи, разумно необходими
за Проектните дейности. Тези папки и записи
трябва да бъдат на разположение за проверка
и одит от представители на Държавата при
спазване на съответните Национални закони.
Всички такива книжа или сметки и други записи се поддържат във валутата по сметката
за съответната транзакция и в съответствие с
общоприетите международни счетоводни стандарти и общоприетите счетоводни принципи
на държавата, в която съответното Дружество
е установено.
Член 10
Застраховане
1. По отношение на застраховането всяко
Дружество е длъжно да направи и поддържа
застраховки и да накара Изпълнителите и
Експлоатационните дружества да направят
и поддържат застраховки в такива размери и
по отношение на такива рискове, свързани с
Проекта, каквито отговарят на международно приетите стандарти и бизнес практики
в индустрията с Природен газ, с надлежно
отчитане на местоположението, размера и
техническите спецификации на Проектните
дейности, във всеки един момент в зависимост
от наличието, при търговски разумни условия. Където е в наличие при такива условия,
тази застраховка, без да е в ущърб на общия
характер на предходното, трябва да покрива:
а. физическа загуба или физическа щета
на всички инсталации, съоръжения
и други активи, използвани във или
във връзка с Проектните дейности;
б. загуба, щета или нараняване, причинено от разлив, експлозия или други
механични въздействия, замърсяване
или отравяне или неблагоприятно
въздействие върху околната среда в
хода на или като резултат от Проектните дейности;
в. разходите по отстраняване на отпадъци или отломки и операции по разчистване (включително на разлети,
замърсяващи или отравящи вещества
и материали) след някаква авария в
хода на или като резултат от Проектните дейности;
г. загуба или увреждане на имущество
или телесна повреда, понесени от
някое трето лице в хода на или като
резултат от Проектните дейности; и
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д. рискове, които се изисква да бъдат
покрити по закон или за които съществува договорно изискване.
2. Преди започване на строителството на
Тръбопроводната система Набуко всяко Дружество е длъжно да предаде на Държавата
копия от застрахователните сертификати и
други декларации от брокери или Застрахователи, потвърждаващи съществуването на
всяка валидна застраховка към момента, и се
задължава да направи същото при подновяването на всяка застраховка. Ако застраховките,
описани в член 10.1 по-горе, не са налице в
търговски разумни срокове, уведомление до
Държавата трябва да се даде веднага щом
стане възможно, заедно с подробности за
разумни алтернативни мерки за покриване
на риска, като гаранции или механизми за
самозастраховане, а пазарът на търговски
застраховки трябва редовно да се тества от
съответното Дружество в случай на промяна
в положението.
3. В зависимост от член 10.1 по-горе в
застраховка за физическа загуба или физическа щета по инсталации, съоръжения и
други активи, използвани във или във връзка
с Проектните дейности и задължения към
трети лица, трябва да се споменава името
на Държавата като допълнително осигурена
страна и да се съдържа отказ от суброгация от
Застрахователите по всяка застраховка. Тези
застраховки трябва също така да съдържат
разпоредби за неопорочаване и уведомление
за съществено неблагоприятни изменения
или анулиране или неподновяване, което се
дава на Държавата от Застрахователя(ите) или
чрез някой брокер, чрез когото застраховката
е уредена.
Член 11
Държавни улеснения
1. Без ущърб за член 6.2 Държавата се
задължава до степента, позволена от приложимите конституционни закони, да разглежда
благоприятно, разработва и предлага на съответните законодателни органи и подкрепя
изготвянето, приемането и влизането в сила
на закони, разпоредби или други законодателни мерки, когато е необходимо да се даде
възможност на Участниците в проекта за
изпълнение на условията на това Споразумение и всички Проектни споразумения, и да
разреши, даде възможност и подкрепи Проектните дейности и дейностите и операциите,
предвидени от настоящото Споразумение и
всички Проектни споразумения, в рамките
на нейната Територия.
2. До възможната степен Държавата е длъжна (а където е уместно – чрез представител
в съответствие с член 24) да се консултира
със и да държи Дружествата информирани
по отношение на разработването на всякакви
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необходими закони или регламенти и на статута на всички действия, които са или могат
да бъдат необходими с цел спазване на член
11.1 по-горе.
3. Държавата ще положи всички разумни
усилия за оказване съдействие на Дружествата,
по искане на Дружествата, за получаване на
Най-добри налични условия по отношение на
Проекта, като права, визи, одобрения, удостоверения, лицензи, съгласия, разрешителни,
разрешения или изключения и позволения,
които са необходими или подходящи за Проекта, включително по отношение на:
а. тръби за тръбопровод, материали,
съоръжения и други доставки, предназначени за или напускащи Територията; и
б. вноса и/или износа или реекспорта
на всякакви стоки или услуги, необходими за Проекта.
Член 12
Права върху земята
1. Държавата се задължава да съдейства
на „Национално Дружество Набуко“ при придобиването и упражняването на Поземлени
права до степента, описана в този член, винаги
в зависимост от запазването на правата на
всеки друг Субект по отношение на който и
да е тръбопровод, който съществува преди
Тръбопроводната система Набуко.
2. Държавата се задължава да изпълнява
задълженията по този член в рамките на
своята власт и в съответствие със своите
задължения по международното публично
право и със своите национални закони и
регламенти винаги при условие че, когато
Държавата е в състояние да ускори процеса,
свързан с Поземлени права или да улесни
тяхното отдаване, всичко това в съответствие
с такива задължения, закони и регламенти,
тогава Държавата е длъжна да полага всички
разумни усилия в това отношение.
3. Задълженията на Държавата по този член
са в зависимост от това, дали „Национално
Дружество Набуко“ посреща всички съответни
разходи и разноски, свързани с придобиването
на Поземлени права, което включва:
а. да плаща разходи и разноски, произтичащи в резултат на някакви допълнителни задължения и изисквания,
генерирани от прилагането на някакви международни стандарти и/
или изисквания на Заемодател, отнасящи се до начина и условията на
придобиване на Поземлените права;
б. носейки отговорност по условията
на Националните закони за уреждане или плащане на компенсация
за придобиването на всички Земи
по проекта на Лицата, от които По-
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землените права са били придобити
(било Държавни органи или други
Лица или Субекти); и
в. обезщетяване на Държавата за всякакви такива разходи и разноски и
всякакви и всички претенции.
4. По отношение на Земята за проекта и
в зависимост от членове 12.2 и 12.3 от този
член Държавата се задължава:
а. в случай на Държавна земя да положи
всички разумни усилия за предоставяне на Поземлени права в рамките на Тръбопроводния коридор на
„Национално Дружество Набуко“,
когато е необходимо, или да подкрепи
исканията към съответните други
Държавни органи да го направят (в
зависимост във всеки отделен случай
от преобладаващите съображения от
национален интерес);
б. в случай на Недържавна земя да
положи всички разумни усилия в
помощ на „Национално Дружество
Набу ко“ да п ри добие Поземлени
права в рамките на Тръбопроводния
коридор, когато е необходимо, в съответствие с процедурите, установени
по Националните закони;
в. когато Държавата или някой Държавен орган разполага с установена
възможност и опит за осъществяване
или управляване на процеса по придобиване на Поземлени права от името
на трети лица, Държавата е длъжна
да положи всички разумни усилия,
за да гарантира, че на „Национално
Дружество Набуко“ ще бъде направено предложение да постъпи така
от свое име, при условия, основани
на разумни разходи;
г. да положи всички разумни усилия в
помощ на „Национално Дружество
Набуко“ при откриването на всякакви
Лица, които имат или претендират за
някаква форма на собственост или
друго имущество, владение, строително или собственическо право
в някаква Земя за проекта, която
предстои да стане предмет на Поземлените права, и да ги уведоми за
Поземлените права, предоставени на
„Национално Дружество Набуко“ и
за съгласието Участниците в проекта
да провеждат Проектни дейности на
такава земя;
д. да упражнява или оказва съдействие
на „Национално Дружество Набуко“
при у пра ж н яването, доколкото е
възможно, на всякакви валидни правомощия по взимане, принудително
придобиване, право на отчуждаване
на частна собственост или други
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подобни суверенни правомощия, за
да даде възможност на „Национално
Дружество Набуко“ да придобие и упражнява Поземлените права в цялата
Земя за проекта, както е предвидено
в този член; и
е. да положи всички разумни усилия
(до степента, позволена от Националните закони) за издаването или
в подкрепа на исканията за издаване
на всички необходими лицензи, съгласия, разрешителни, разрешения
или изключения и удостоверения за
регистрация на земи, изискващи се
по действащите Национални закони
и регламенти, за да може „Национално Дружество Набуко“ да придобие
и упражнява Поземлените права в
цялата Земя за проекта и да обяви
публично правата на „Национално
Дружество Набуко“ върху тези Поземлени права.
5. При изпълнението на своите задължения
Държавата е длъжна да полага усилия до степента, позволена от закона, да гарантира, че
Поземлените права вменяват на „Национално
Дружество Набуко“: (i) изключителното и
неограничено право да ползва, заема, притежава, държи, контролира и изгражда над
и/или под земята в рамките на Строителния
кори дор и/и ли Тръбоп роводни я кори дор
(според случая) с цел изпълнение на Проектните дейности; и (ii) изключителното и
неограничено право (в зависимост от член
12.7 по-долу) да ограничава или позволява
по единственото усмотрение на „Национално
Дружество Набуко“, ползване, собственост,
заемане, притежаване и контрол върху и
изграждане над и/или под Строителния коридор и/или Тръбопроводния коридор (според
случая) от някакви други Лица.
6. Държавата е длъжна да полага максимални усилия да помага и да урежда съответните Държавни органи да съдействат на
„Национално Дружество Набуко“ при упражняването на Поземлените права, придобити
по този член (в зависимост от това, дали
„Национално Дружество Набуко“ посреща
всякакви съответни разходи, направени във
връзка с това).
7. Държавата не може без предварителното писмено съгласие на Дружествата (като
това съгласие не може да бъде безпричинно
отказвано) да предоставя на което и да е
Лице, различно от „Национално Дружество
Набуко“, каквито и да са права (на заемане,
собственост, ползване или другояче), които
са несъвместими или противоречат или могат да попречат на законното упражняване
или възползване от Дружествата на правата,
предоставени по този член.
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8. В зависимост от това Споразумение
„Национално Дружество Набуко“ е длъжно да
споделя с Държавата всякакви графични и неграфични данни, събирани, докато упражнява
Поземлените права и в хода на определянето
на Строителния коридор.
9. „Национално Дружество Набуко“ има
право да предлага Строителен коридор и
Тръбопроводен коридор за изграждане на Тръбопроводната система Набуко и последващото
осъществяване на Проектните дейности. Този
Строителен коридор и Тръбопроводен коридор се посочват от „Национално Дружество
Набуко“ и се представят на Държавата за
одобрение, каквото не може да бъде безпричинно отказвано или забавяно.
Член 13
Осигуряване на качеството
1. От Дружествата не може да се изисква
да приемат Природен газ за транспортиране
по Тръбопроводната система Набуко, ако
Природният газ е с качество, което е несъвместимо с техническите спецификации, изложени писмено в общите правила и условия
за ползване на Тръбопроводната система Набуко, обнародвани от „Набуко Интернешънъл
Къмпани“.
2. В случай че Държавата, някой Държавен
орган и/или някакъв Държавен субект нареди
без съгласието на Експлоатационното дружество преноса в някоя част от Тръбопроводната
система Набуко на някакъв Природен газ с
качество, което е несъвместимо с техническите
спецификации, писмено договорени между
Страните, Държавата е длъжна да гарантира, че Дружествата ще бъдат обезщетени за
всички Загуби или Щети, произтекли от това.
Член 14
Защита на околната среда и безопасност
1. Екологичните стандарти и стандартите за безопасност, отнасящи се за Проекта
по всякакви действащи лицензи, съгласия,
разрешителни, разрешения или изключения
и други изисквани в съответствие с Националните закони, се установяват от „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ и „Национално
Дружество Набуко“, отчитайки резултатите
от оценката за въздействие върху околната
среда (ОВОС), в това число и оценката за
съвместимостта (ОС), където е приложима,
която предстои да се извърши по отношение
на Тръбопроводната система Набуко. ОВОС
и ОС следва да се основават и съответстват
на националното законодателство на Държавата, Европейското и меж ду народното
законодателство, Екваторните принципи и
другите екологични изисквания на евентуалните Заемодатели за Проекта. След като
екологичните стандарти и стандартите за
безопасност бъдат установени, същите тряб-
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ва да бъдат регистрирани писмено (да бъдат
подготвени от Дружествата за одобрение от
Държавата, като това одобрение ще се даде в
съответствие с Националните закони и няма
да се отказва безпричинно) („Екологичните
стандарти“).
2. Ако възникне изтичане или разлив на
Природен газ от Тръбопроводната система
Набуко или някакво друго събитие се случи,
като причини или е възможно да причини
съществени екологични щети или съществен
риск за здравето и безопасността, по искане
на Дружествата и за сметка и разход за Дружествата, Държавата е длъжна в допълнение
към всякакви задължения, които Държавният
орган и/или Държавният субект могат да имат
по Проектните споразумения, да положи всички законни и разумни усилия, за да осигури
своевременно и в разумни количества всякаква
работна ръка, материали и техника, които не
са на непосредствено разположение на Дружествата, в помощ на всяко усилие за поправяне
или ремонт, във връзка с някакво събитие, за
което се прилагат Националните закони.
Член 15
Персонал
1. Държавата гарантира в степента, позволена от приложимите Национални закони,
че всяко Дружество, предмет на членове 15.2
и 15.3, има право да наема на работа или да
сключва договори, с цел осъществяване на
Проектните дейности на своя Територия, с
физически и юридически Лица и техния съответен персонал (включително граждани на
Държавата, на други държави – членки на ЕС/
ЕИП, и други Лица, имащи приравнени на тях
права на Територията на Държавата), които,
по мнението на такова Дружество, показват
изискваните познания, квалификация и опит
за извършване на такива дейности.
2. Освен ако е предвидено друго в това
Споразумение и в зависимост от Националните закони на Държавата, Държавата е
длъжна да разреши свободното движение на
нейната Територия на Лицата, споменати в
член 15.1, на тяхното имущество, предназначено за частно ползване, и на всички други
активи на тези Лица във връзка с Проектните
дейности, спазвайки условията на договорите
на ЕС и международни договори, по които
Държавата е страна.
3. Държавата в степента, позволена от
приложимите закони, подкрепя Държавните органи в превенцията и елиминирането
на всякакви ограничения за влизането или
излизането на всеки ключов персонал, свързан с Проекта, в зависимост единствено от
прилагането на имиграционни (включително
разпоредби относно визи и разрешения за
пребиваване), митнически, наказателни и
други относими закони на Държавата.
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Член 16
Стандарти за полагане на труд
1. Приложимите към Проекта закони и
практики или стандарти в областта на заетостта следва да са нормалните правила,
които са установени по силата на националното законодателство на Държавата. Никакви
изисквания в това отношение няма да се
налагат на Участниците в Проекта в допълнение към стандартите, приложими спрямо
подобни проекти.
2. Всички програми и практики за заетост, приложими за гражданите на Държавата, работещи по Проекта на Територията
на Държавата, включително работно време,
отпуск, възнаграждение, социални придобивки и стандарти за безопасност и здраве при
работа, не могат да бъдат по-неблагоприятни
от предвидените в трудовото законодателство
на Държавата за нейните граждани.
Член 17
Стандарти за въздействие върху обществото
Стандартите за въздействие върху обществото, отнасящи се за Проекта по каквито
и да е валидни лицензи, съгласия, разрешения, разрешителни или изключения и други,
изисквани в съответствие с Националните
закони, се установяват от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ в съответствие и при съответно отчитане на резултатите от оценката
за въздействие върху обществото, която да се
извърши по отношение на Тръбопроводната
система Набуко, въз основа на Екваторните
принципи и другите изисквания за социална политика на евентуалните Заемодатели
в Проекта. След като те бъдат установени,
трябва да се регистрират писмено (да бъдат
подготвени от Дружествата за одобрение от
Държавата, като това одобрение ще се даде в
съответствие с Националните закони и няма
да се отказва безпричинно).
Член 18
Технически стандарти
1. Дружествата имат право да прилагат
еднотипен комплекс от технически стандарти
за Проекта и Проектните дейности. Тези технически стандарти се изготвят от Дружествата
и се представят на Държавата за одобрение от
нея (включително всяко официално одобрение, изискващо се по Националните закони),
което одобрение не може да се отказва или
забавя или забавя безпричинно (и не може
да се отказва, ако техническите стандарти
съответстват на общоприетите международни
стандарти за тръбопроводи).
2. Държавата е длъжна (без ущърб за разпоредбите на член 11) да полага максимални
усилия за: (i) предприемане на всички мерки и
издаване на всички закони и укази в рамките
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на нейната законодателна компетентност; (ii)
осигуряване предприемането на всички други
мерки; и (iii) промоциране прокарването на
всички закони (когато същите могат да се въведат от Субект, различен от Държавата), и (iv)
осигуряване предприемането на всички мерки,
различни от законодателните такива, които
(във всеки отделен случай) са необходими с
цел улесняване приемането на техническите
стандарти, споменати в член 18.1.
3. Държавата е длъжна да полага максимални усилия, за да гарантира, че не извършва
каквото и да е действие или нещо (включително
издаването на някакъв закон или указ), което
би попречило на или възпрепятствало някое
надлежно Лице да може да спази които и да
било от техническите стандарти, споменати
в член 18.1.
Член 19
Достъп до ресурси и мощности
1. Държавата е длъжна да полага максимални усилия, за да осигурява и/или предоставя на всяко Дружество, в съответствие
с Националните закони, за негова сметка и
разход и на всеки друг Участник в проекта
по негово разумно искане при Най-добри
налични условия всички стоки, работи и
услуги, каквито могат да бъдат необходими
или подходящи за Проекта по разумното
мнение на искащото Дружество и които се
притежават или контролират от Държавен
орган (включително, но без да се ограничава
до суровини, електричество, вода (различна
от водата, спомената в член 19.2(а), газ, комуникационни съоръжения, други комунални
услуги, строителни и производствени мощности на сушата, снабдителни бази, плавателни съдове, съоръжения за внос на стоки и
оборудване, складове и превозни средства, и
информация, която би могла да бъде от полза
за Проектните дейности, включително, но без
да се ограничава до информация, свързана
с геология, хидрология и отводняване на
почви, археология и екология, всичко това
по отношение на Проекта.
2. Държавата е длъжна да гарантира, че
надлежните Държавни органи ще полагат
всички законни и разумни усилия в помощ
на Дружествата по искане на Дружествата и
за тяхна сметка за придобиване по отношение
на Проекта при Най-добри налични условия
и в съответствие с Националните закони:
а. постоянна наличност на вода в достатъчно количество и качество, намираща се в близост до Тръбопроводната
система Набуко, с цел извършване на
хидростатични и други изпитвания
на Тръбопроводната система Набуко,
заедно с правото да изхвърля същата
в локация(и) в близост до спомена-
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тата Тръбопроводна система Набуко
след завършване на тези тествания в
унисон с Екологичните стандарти; и
б. всички стоки, работи, услуги и технологии, каквито могат да бъдат необходими или подходящи за Проекта
по разумното мнение на искащите
Дружества, които не се притежават,
контролират или обичайно предоставят от Държавния орган и/или
Държавни я субек т (вк лючи телно
суровини, електричество, вода (различна от водата, спомената в член
19.2(а) по-горе), газ, комуникационни
мощности, други комунални услуги,
строителни и производствени мощности на сушата, снабдителни бази,
плавателни съдове, съоръжения за
внос на стоки и оборудване, складове
и превозни средства).
Член 20
Сигурност
1. Започвайки от първоначалните Проектни
дейности, свързани с идентифицирането на
трасето и оценяването, и продължавайки през
цялото времетраене на Проекта, Държавата
се задължава да гарантира сигурността на
Земята за проекта, Тръбопроводната система
Набуко и всички Лица, участващи в Проектните дейности в рамките на Територията.
2. С цел избягване или смекчаване вредите за Проекта Държавата се задължава при
поискване от и в консултация с всяко Дружество да полага всички законни и разумни
усилия за прилагане на всички релевантни
разпоредби на своето законодателство, отнасящи се до евентуални и/или реални случаи
на Загуби или Щети, причинени от трети
страни (различни от Участниците в проекта), за Земята за проекта, Тръбопроводната
система Набуко, или загуба или нараняване
на Лица в рамките на Територията, участващи в Проектните дейности в рамк ите
на Територията, които включват, но не се
ограничават до, защита на Тръбопроводната
система Набуко срещу гражданска война,
саботаж, вандализъм, блокада, революция,
бунт, въстание, граждански безредици, тероризъм, отвличане, търговско изнудване,
организирана престъпност или други подобни
деструктивни събития, и да използва своите
сили за сигурност, доколкото е необходимо
за спазването на това задължение.
3. Независимо от разпоредбите на членове 20.1 и 20.2 по-горе всяко Дружество
се задължава също така да полага всички
разумни усилия, за да гарантира сигурността
на работите в ход и базите за съхранение на
материали в рамките на Територията.
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4. Всяко допълнително изискване по отношение на допълнителни мерки за сигурност
за Проекта се изпълнява от всяко Дружество
съответно за негова сметка и в унисон със
законодателството на Държавата.
Ч а с т

І І І

ДАНЪЦИ, ВНОС & ИЗНОС и ВАЛУТА
Член 21
Данъци
Ст раните отбел язват, че при спазване
разпоредбите на член 11 от Междуправителственото споразумение ще сключат отделни
споразумения, третиращи данъчни въпроси.
Страните, консултирайки се с Другите Държави, ще положат всички разумни усилия
за сключването на такива споразумения във
възможно най-кратък срок.
Член 22
Внос и износ
1. Държавата се задължава да третира Природния газ и другите стоки и услуги, пряко
или косвено свързани с Проектните дейности,
не по-малко благоприятно във връзка с техния
внос във и/или износ от държавата (според
случая), отколкото би третирала подобни
стоки и услуги със сходен произход, които
не са свързани с Проекта.
2. Никак ви забрани или ограничени я,
независимо от техните наименования и произход, различни от задълженията, данъците
и други налози, предвидени по Националните
закони, независимо дали въведени чрез квоти,
импортни или експортни лицензи или други
мерки, не могат (без ущърб на член 29) да
се въвеждат или поддържат от Държавата
върху вноса или върху износа на Природен
газ, други стоки или услуги, свързани с Проектните дейности.
3. Никакви такси, задължения или други
налози от всякакво естество, налагани от
Държавата върху или във връзка с вноса или
износа на Природен газ, други стоки или услуги, свързани с някаква част от Проектните
дейности, не могат да бъдат налагани по
пътя на косвена протекция на местни продукти или услуги или данъчно облагане на
внос или износ за фискални цели. Никакви
такива такси не могат да се налагат, освен
доколкото те са справедливо приближение
на фактическия разход за провеж дане на
а дм инист рат ивни т е п роцед у ри, кои т о са
общоприети от Държавите по отношение на
вноса и износа на стоки.
4. Разпоредбите на този член се разпростират върху такси, налози, формалности и
изисквания, налагани от Държавата и/или
Държавни органи и/или Държавни субекти
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във връзка с вноса и износа, отнасящ се за
някакви Проектни дейности, включително,
но без да се ограничава до онези, свързани с
консулски трансакции, като консулски фактури
и сертификати; ограничения върху количество;
лицензиране; валутен контрол; статистически
услуги; документи, документация и освидетелстване; анализ и инспектиране; и карантина, подобряване на хигиенните условия и
дезинфекция.
Член 23
Чужда валута
1. Държавата потвърждава, че за времетраенето и с оглед осъществяването на Проектните дейности всяко Дружество и всеки
друг Участник в проекта ще има правото по
отношение на Проектните дейности:
а. д а в н а с я и л и и з н а с я о т Те р и торията Чужда валута и да използва
без ограничение сметки в Чуж да
валута в Територията и да обменя
всякаква валута по пазарни курсове;
б. да открива, поддържа и работи с
банкови и други сметки в Местна
валута вътре в Територията и банкови
и други сметки в Чужда валута както
във, така и извън Територията;
в. да закупува и/или обменя Местна
валута със и/или в Чужда валута;
г. да превежда, държи и задържа Чужда
валута извън Територията;
д. да бъде освобождаван от всички задължителни обмени, ако има такива,
на Чужда валута в Местна валута
или друга такава;
е. да плаща в чужбина, пряко или косвено, изцяло или частично, в Чужда
валута заплатите, бонусите и други
допълнителни възнаграждения, получавани от всякакви чуждестранни
служители;
ж. да плаща на изпълнители и чуждестранни изпълнители в чужбина, пряко
или косвено, изцяло или частично, в
Чужда валута за техните стоки, работи, технологии или услуги, доставяни
за Проекта; и
з. да извършва всякакви плащания,
предвидени по всяко Проектно споразумение, в Чужда валута.
2. Където е необходимо за целите на това
Споразумение една парична стойност или
сума да бъде преобразувана от една валута
в друга, обменният курс на преобразуването,
който ще се използва, трябва да се основава
за всяка въпросна валута на номиналната
стойност, каквато бъде определена по силата на Кодекса на Международния валутен
фонд („МВФ“).
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Ч а с т

І V

РЕАЛИЗАЦИЯ
Член 24
Упълномощени представители
1. Държавата ще определи своевременно
след влизане в сила на това Споразумение
чрез писмено уведомление до Дружествата
упълномощен представител, агенция или друг
орган, със или чрез който Дружествата да
могат във връзка с Проекта и в зависимост
от регламентите на Държавата да поискат,
осиг у рят и улесн ят като ц яло потока на
информация между страните във връзка с
развитието на проекта, в частност:
а. издаването на всякакви и всички
права, визи, удостоверени я, одобрения, лицензи, съгласия, разрешителни, разрешения, изключения
и позволения, предвидени в това
Споразумение;
б. информация, документация, данни
и други материали, посочени в това
или някое друго Проектно споразумение или подходящо за доказване
на някакви предоставяния на права
по настоящото или по някое друго
Проектно споразумение, във форма,
достатъчна и подходяща да улесни
изпълнението на Проекта или Проектните дейности или някаква тяхна
част;
в. представянето и получаването на
уведомления, удостоверения и други
съобщения, предвидени в настоящото; и
г. предприемането на так ива дру ги
действия по отношение на Държавните органи, подходящи за улесняване
реализацията на Проекта.
2. Всяко Дружество е длъжно да определи
един или повече представители, комисии или
други организационни или функционални органи, със или чрез които това Дружество може
да действа, което ще улеснява метода и начина
на своевременното и ефикасно упражняване
от всяко Дружество на неговите права и/или
изпълнение на неговите задължения по настоящото („Представител(и) на Дружеството“).
3. След определянето на Представител(и)
на Дружеството Държавата има право да
разчита на съобщенията, действията, информацията и заявленията на даден Представител
на Дружество във връзка с обявената област
на правомощие на този Представител на
Дружество, все едно това са съобщенията,
действията, информацията и заявленията на
съответното Дружество. Освен това Страните
потвърждават, че всяко Дружество трябва да
има право, след разумно писмено уведомление до Държавата, да отстрани, замести или
прекрати използването на един или повече
от определения(те) Представител(и) на Дружеството.
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4. След определянето на упълномощени
Представител(и), агенция или друг орган на
Държавата, в изпълнение на чл. 24.1, всяко
Дружество има право да разчита на съобщения, действия, информация и заявления на
тези упълномощени представител, агенция
или друг орган на Държавата, все едно това
са съобщенията, действията, информацията
и заявленията на Държавата. Освен това
Страните потвърждават, че Държавата има
право, след разумно писмено уведомление
до Дружествата, да отстрани, замести или
прекрати използването на тези упълномощени
представител, агенция или друг орган.
5. Всяко Дружество и Държавата са длъжни
по искане на някой от тях да изискат представителите им да разгледат във всеки един
момент статута на Проектните дейности и да
обсъдят заедно всякакви въпроси, породени
във връзка с тях.
6. Този член не засяга правата на Дружествата съгласно Националните закони, включително (но не само) на българския Закон за
насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 97 от
1997 г.). Разпоредбите на членове от 24.1 до
24.4 се прилагат, доколкото Националните
закони не дават по същество подобни права.
Член 25
Експлоатационно дружество
1. В зависимост единствено от всяко изискване на Националните закони което и да е
Експлоатационно дружество да се регистрира
за осъществяване на търговска дейност в рамките на Територията „Национално Дружество
Набуко“ има право да учреди, притежава и
контролира и/или определи или избере едно
или повече Експлоатационни дружества (които
могат да включват единствено по усмотрение
на „Национално Дружество Набуко“, Акционер или Филиал на Акционер), които са били
учредени в някаква юрисдикция, независимо
дали във или извън Територията, в съответствие с приложимия Национален закон.
2. Дружествата ще имат право да определят
което и да е Експлоатационно дружество (което
може да включва единствено по усмотрение на
„Национално Дружество Набуко“, Акционер
или Филиал на Акционер), което да упражнява според разпорежданията на „Национално
Дружество Набуко“ всякакви или всички права
на Дружествата, произтичащи от което и да
е Проектно споразумение, или да предоставя
услуги в това отношение, включително (предмет на изричното одобрение на „Национално
Дружество Набуко“) всяко право да инициира
производство за разрешаване на спорове и да
прилага съгласно разпорежданията на Дружествата всякакви или всички задължения на
Държавния орган и/или Държавния субект по
което и да е Проектно споразумение.
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3. Държавата се договаря с Дружествата
да спазва своите задължения по член 8 от
Междуправителственото споразумение.
Член 26
Изисквания при кандидатстване
1. По искане на някое от Дружествата
или такъв друг Участник в проекта, какъвто
Дружествата могат да определят, Държавата
е длъжна да предостави или да нареди съответните Държавни органи да предоставят
пълен и точен списък на цялата документация,
необходима за придобиването на определен
лиценз, съгласие, разрешително, разрешение,
изключение, виза, удостоверение, одобрение
или позволение („Изисквания при кандидатстване“) от страна на някое от Дружествата
и такива други Участници в проекта, каквито
Дружествата могат да определят за целите на
изпълнението на Проектните дейности.
2. В зависимост единствено от представянето на искане, отговарящо на Изискванията
при кандидатстване, Държавата предоставя
или полага максимални усилия (в зависимост от изпълнението на всички обективни,
обичайно приложими изисквания) да уреди
съответните Държавни органи да предоставят,
на приоритетна основа (но в съответствие с
надлежните Национални закони), всички лицензи, съгласия, разрешителни, разрешения,
изключения, визи, удостоверения, одобрения
и позволения, необходими или подходящи, по
мнението на Дружествата, които да позволят
на тях и всички други определени Участници
в проекта да изпълнят всички Проектни дейности по своевременен, сигурен и ефикасен
начин и/или да упражнят своите права и да
изпълнят задълженията си в съответствие с
Проектните споразумения, включително, но
без да се ограничават до:
а. ползване и възползване от Поземлените права (в зависимост от разпоредбите на член 12 и на допълнението
към това Споразумение);
б. освобождаване от митници;
в. импортни и експортни лицензи;
г. визи, разрешителни за престой и
разрешителни за работа;
д. права да наемат или когато е уместно,
да закупуват офиси и жилища за
служителите;
е. права да откриват и поддържат банкови сметки;
ж. права и лицензи да експлоатират комуникационни и телеметрични мощности (включително заделянето на
достатъчен брой изключителни радио- и телекомуникационни честоти,
каквито бъдат поискани от някое от
Дружествата, което позволява еднообразната и ефективна експлоатация
на Тръбопроводната система Набуко
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във и извън Територията) с цел сигурното и ефикасно провеждане на
Проектните дейности;
з. права за създаване на такива клонове, Места на стопанска дейност, Филиали, дъщерни дружества, офиси и
други форми на търговска дейност или
присъствие в Територията, каквито
могат да бъдат разумно необходими
по мнението на всеки Участник в
проекта за правилното осъществяване
на Проектните дейности, включително правото да наемат, или когато е
уместно, да закупуват или придобиват
всякакво недвижимо или лично имущество, необходимо за Проектните
дейности или за администриране на
търговските дейности или интереси
в Проекта;
и. права да експлоатират автомобили и
други технически средства и в съответствие с надлежните закони на
Държавата – правото да експлоатират въздухоплавателни средства,
кораби и други плаващи средства в
Територията; и
к. одобрения, свързани с екологията и
безопасността.
Ч а с т

V

ОТГОВОРНОСТ
Член 27
Ограничаване отговорността на страните
1. Никоя Страна не носи отговорност пред
която и да е друга Страна за каквито и да е
наказателни обезщетения за вреди или наказателни щети, произтичащи от нарушение на
това Споразумение. Отговорност за косвени
или последващи загуби или пропуснати ползи,
обаче, може да възникне само в случаите на
умишлени нарушения от тази Страна или
нарушения, причинени от нейната груба небрежност.
2. Никоя Страна не носи отговорност пред
която и да е друга Страна при нарушение на
настоящото Споразумение, което е причинено
по вина на или поради нарушаване на законовите задължения от другата Страна или
неин Филиал (или ако тази друга Страна е
Държавата – от публичен орган).
3. Отговорността за Загуби или Щети,
причинени от нарушаване на това Споразумение, ще се редуцира до степента, до която
Страната, понасяща Загубата или Щетата,
не е предприела всички необходими стъпки
с цел намаляване до минимум на Загубата
или Щетата, като се вземат предвид всички
обстоятелства.
4. Отговорността на Дружествата, която
може да възникне при нарушаване на Националните закони, се урежда в Националните
закони.
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Член 28
Непреодолима сила
1. Всяка Страна, отговорна за неизпълнение
или закъснение при изпълнение от страна
на някоя Страна по отношение на някакво
задължение или някаква негова част по това
Споразумение, различно от задължение да се
платят пари, представлява извинена отговорност за това неизпълнение или закъснение,
доколкото това се дължи или е причинено
от Непреодолима сила, както е дефинирана
в това Споразумение.
2. Непреодолимата сила се ограничава
до онези Събития на Непреодолима сила
и всякакви произтекли въздействия, които
предотвратяват или забавят изпълнението
на задълженията на въпросната Страна или
някоя част от тях и които са отвъд разумния
є контрол, във връзка със събития или причини, които не са причинени или подпомогнати
от небрежността на въпросната Страна (или
когато тази Страна е тази Държава, който и
да е Държавен орган) или от нарушаването
от някое такова Лице на това Споразумение
или което и да е Проектно споразумение.
Следните събития представляват Събитие на
Непреодолима сила:
а. природни бедствия (много лошо време, земетресения, земни свлачища,
циклони, наводнения, пожари, гръм,
приливни вълни, вулканични изригвания, свръхзвукови напорни вълни,
ядрено замърсяване, епидемия или
чума и други подобни природни събития или произшествия), причинени
от природни сили;
б. индустриални аварии или взривове,
засягащи Тръбопроводната система
Набуко, които представляват непредвидими или трудни за предвиждане
събития и които са ограничени във
времето и пространството и се отличават с висока интензивност на сила
или са в резултат на човешка дейност
или действие, заплашващи живота
или здравето на хората, собствеността
или околната среда;
в. разместване или потъване на структури, засягащи най-общо част или
части от Тръбопроводната система
Набуко;
г. стачка или протестно бавене;
д. невъзможност да се закупят необходими стоки, материали или услуги,
невъзмож ност та да се придоби ят
или поддържат всякакви необходими транспортни средства, която се
случва въпреки полагането на всички
разумни усилия от страна на засегнатата Страна; а засегнатата Страна
трябва незабавно да уведоми, когато
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разбере, че такава невъзмож ност
може да се случи, както и да посочи
необходимите доказателства за това;
е. актове на агресия (между суверенни
държави, когато Държавата не е започнала войната по принципите на
международното право), нашествие,
въоръжен конфлик т, действие на
чуждестранен враг или блокада;
ж. актове на въстание, бунт, гражданско
вълнение, стачки от политически характер, терористичен акт, размирици
или саботаж;
з. меж ду народни бойкоти, санк ции,
международно ембарго срещу суверенни държави, различни от Държавата; и
и. промени в законодателство и актове
на отчуждаване.
3. Ако една Страна е възпрепятствана или
забавена при изпълнение на задълженията си
или някаква част от тях по това Споразумение
в резултат на Непреодолима сила, тя е длъжна
незабавно да уведоми писмено другата Страна
или Страни, на които се дължи изпълнение.
Уведомлението трябва:
а. да уточнява задълженията или частта
от тях, които Страната не може да
изпълнява;
б. да описва изчерпателно събитието
на Непреодолима сила;
в. да прогнозира времето, през което
ще п род ъ л ж а ва Неп реодол и мата
сила; и
г. да посочва мерките, предлагани за
приемане от нея (или тях) за поправяне или отстраняване на Непреодолимата сила.
4. След даването на това уведомление по
член 28.3 по-горе и докато продължава непреодолимата сила, всякакви задължения или
части от тях, които не могат да се изпълняват
поради Непреодолимата сила, различни от
задължението да се плащат пари, се спират
временно.
5. Всяка Страна, която е възпрепятствана от
изпълнение на своите задължения или части
от тях (различни от задължението за плащане
на пари) в резултат на Непреодолима сила,
е длъжна да предприеме такива действия,
каквито са разумно на нейно разположение,
и да похарчи такива средства, каквито са
необходими и разумни за отстраняването
или поправянето на Непреодолима сила, и
да възобнови изпълнението на своите задължения и всички части от тях, веднага щом
стане практически възможно.
6. Когато Държавата е възпрепятствана да
изпълнява своите задължения или някаква
част от тях (различни от задължението за
плащане на пари) в резултат на Непреодолима сила, тя е длъжна, а също така трябва да
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разпореди на съответния Държавен орган и/
или Държавен субект да предприемат такова
действие, каквото разумно е на разположение
на него или тях, за смекчаване на всяка загуба,
понесена от някое Дружество или друг Участник в проекта, докато продължава да действа
Непреодолимата сила и в резултат от нея.
7. Всяко Дружество, което е възпрепятствано да изпълнява своите задължения или
някаква част от тях (различни от задължението за плащане на пари) в резултат на
Непреодолима сила, е длъжно да предприеме
такива действия, каквито са разумно на негово
разположение, които да смекчат всяка загуба,
понесена от Държавата, който и да е Държавен орган, Държавен субект или Участник в
проекта, докато продължава Непреодолимата
сила и в резултат на нея.
Ч а с т

V І

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 29
Дискриминираща промяна на закон
1. В съответствие с член 7.1 от Между
правителственото споразумение Държавата
ще обезщети Дружествата при услови ята
на този член 29 срещу последстви ята от
Дискриминираща промяна в закон, която
има ефект на (i) нарушаване, конфликт или
попречване на изпълнението на Проекта,
(ii) ограничаване, съкращаване или неблагоприятно засягане стойността на Проекта
и ли Икономическото равновесие и ли на
някои от правата, обезщетенията или защ и т и т е, п редоста вя ни и л и п роизт и ча щ и
от това Споразумение или някое Проектно
споразумение, или (iii) налагане (пряко или
косвено) на някакви Разходи, произтичащи
от промяна на закона, на някое Дружество
или Участник в проекта.
2. Ако Дискриминираща промяна в закон
бъде прокарана при обстоятелствата, предвидени в член 29.1 по-горе, всяко Дружество
може до три (3) месеца от датата, на която би
могло с разумно старание да узнае за ефекта от
Дискриминиращата промяна на закон, според
казаното по-горе, да даде писмено уведомление за това до Държавата. През деветдесетте
(90) дни, след като Държавата получи това
уведомление, всяко Дружество и Държавата
са длъжни да положат усилия за разрешаване
на въпроса чрез дружески преговори.
3. Ако след завършването на преговорите
по член 29.2 по-горе Дружествата и Държавата
не решат въпросите по приятелски, Държавата
ще обезщети засегнатите Дружества в съответствие с член 29.1 по-горе. В този случай
такива плащания носят лихва при разумна
пазарна ставка, която не е по-ниска от процента, при който реципиентът може сам да
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взема средства назаем. Тази лихва се начислява
от датата(ите), когато съответните разходи се
понасят, до датата(ите), когато са получени
плащанията, направени от държавата.
4. От Държавата не се изисква да обезщетява
Дружествата по силата на член 29, доколкото
тя гарантира, че Дружествата са защитени от
съществени щети от такава Дискриминираща
промяна в закон.
5. Независимо от всичко останало, посочено в член 29, Държавата не носи отговорност
по настоящото във връзка с която и да е Промяна на закон, която се отнася до околната
среда, социални или технически стандарти
и която би била Дискриминираща промяна
на закон поради засягане на предприятията,
осъществяващи дейности от същия тип като
Проектните дейности, до по-голяма степен,
отколкото засяга други предприятия.
6. Държавата не носи отговорност по този
член в случай на каквато и да е Дискриминираща промяна на закон, която е по инициатива
на Дружества, Представител(и) на Дружества,
Изпълнител(и) или техни Филиали или е
причинена от каквото и да е неправомерно
поведение на същите.
7. Това Споразумение не създава задължения за съдилищата или правораздавателните
органи на Държавата или не изисква Държавата или Държавен орган да предприеме
действия, които ще имат неблагоприятен ефект
върху независимата дейност на съдебните или
правораздавателните органи на Държавата
или по друг начин ще нарушат Националните
закони, приложими за тях.
Член 30
Отчуждаване
1. Никоя Инвестиция (по смисъла на Договора към Енергийната харта), притежавана
или използвана, пряко или косвено, от който и да е Участник в проекта във връзка с
Проекта, не може да бъде национализирана,
експроприирана или подлагана на мярка или
мерки, имащи ефект, равностоен на национализация или експроприация (оттук нататък
споменавана като „Отчу ж даване“), освен
когато това Отчуждаване е:
а. за цел, която е в интерес на обществеността;
б. недискриминиращо;
в. осъществявано по силата на надлежен
законен процес; и
г. придружавано от плащането на навременна, адекватна и ефективна компенсация.
2. Тази компенсация трябва да възлиза на
справедливата пазарна стойност на отчуждената
Инвестиция към момента непосредствено преди
Отчуждаването или преди Предстоящо отчуждаване да е станало известно по такъв начин,
че да повлияе на стойността на инвестицията.
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3. Страните своевременно ще разработят и от време на време ще актуализират
спецификация на инвестиционните разходи
на Дружествата и техните амортизации при
изграждането и експлоатацията на Тръбопроводна система Набуко.
4. Такава справедлива пазарна стойност по
искане на Участника в проекта трябва да се
изразява в Конвертируема валута. Компенсацията включва също така лихва при търговска
ставка, установена на пазарна основа от датата
на Отчуждаване до датата на плащане.
5. Всеки спор по отношение на този член
може да бъде представен по всяко време от
съответните Участници в проекта или който
и да е от тях за разрешаване по силата на
член 35 (който член да се чете, за целите на
споровете по отношение на този член, все
едно, че всяко споменаване на Страна е споменаване на „Участник в проекта“).
Член 31
Прекратяване
1. Освен както може изрично да бъде
предвидено в този член 31, никоя Страна не
може да изменя, отменя, прекратява, обявява
за невалидно или неизпълнимо, да решава да
третира като невалидно или по друг начин
да се стреми да касира или ограничава това
Споразумение без предварителното писмено
съгласие на другите Страни.
2. Ако никое Дружество не е предприело
стъпки за пускане в експлоатация на Тръбопроводната система Набуко най-късно до 31
декември 2016 г. (или датата на изтичане на
което и да било удължение на освобождаването от условията съгласно разпоредбите на
Националните закони в изпълнение на членове
18 и 25 (2), (3) и (4) на Директива 2003/55/
EО, дадено от Държавния орган) по някаква
причина, различна от Непреодолима сила,
или неизпълнение своевременно от Държавата
или някой Държавен орган или Държавен
субект на някакви техни задължения, Държавата има право да даде писмено уведомление
до Дружествата за прекратяването на това
Споразумение. Такова прекратяване влиза
в сила сто и осемдесет (180) дни след получаване от Дружествата на това уведомление
за прекратяване, освен ако в споменатия сто
и осемдесет (180)-дневен период което и да
е от Дружествата не предприеме стъпки за
започване на етапа на строителство на Тръбопроводната система Набуко. В допълнение
крайният срок 31 декември 2016 г. (или датата
на изтичане на което и да било удължение
на освобождаването от условията съгласно
разпоредбите на Националните закони в изпълнение на членове 18 и 25 (2), (3) и (4) на
Директива 2003/55/EО, дадено от Държавния
орган) се удължава, ако и доколкото има някакви забавяния, причинени от неизпълнени-
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ето или отказа на някой Държавен орган или
Държавен субект да изпълнят своевременно
някакви задължения, които те имат във връзка
с Проектните дейности.
3. По всяко време преди 31 декември 2016 г.
(или датата на изтичане на което и да било
освобождаване от разпоредбите съгласно Националните закони в изпълнение на членове
18 и 25 (2), (3) и (4) на Директива 2003/55/EО,
дадено от Държавния орган) всяко Дружество
може, ако заключи, че вече не съществува
някаква разумна перспектива за успешното
разработване, финансиране, изграждане и
предлагане на капацитет в Тръбопроводната
система Набуко при търговски приемливи
условия, да прекрати това Споразумение с
писмено уведомление от най-малко сто и
осемдесет (180) дни.
4. Всяка Страна може с писмено уведомление (Уведомление) до другите Страни да
прекрати това Споразумение, ако след края
на началния Експлоатационен период друга
Страна извърши съществено нарушение на
своите задължения към тази Страна по това
Споразумение и Страната в нарушение не
успее в рамките на сто и осемдесет (180) дни
от получаването на това Уведомление да:
а. поправи нарушението и последиците от него до разумно удовлетворение
на Страната, даваща уведомление
(или започне и старателно изпълни
съответните мерки за тази цел); или
б. (в случай на нарушение, когато самото нарушение не може да се поправи) да въведе и усърдно изпълни
мерки, разумно удовлетворяващи за
другата Страна, за предотвратяване
повтарянето на това нарушение, при
условие че това изпълнение няма
да попречи на прекратяването, ако
Страната в нарушение не е изпълнила
по-рано такива мерки, свързани с
предишно сходно нарушение.
5. Никоя Страна няма право да прекрати
това Споразумение във връзка със съществено
нарушение по член 31.4, освен ако може да
покаже разумни основания да се смята, че
обезщетение, дължимо по отношение на това
нарушение, не би съставлявало подходящо
средство за поправяне на това нарушение
или че Страната в нарушение е пропуснала
да плати такива обезщетения, след като те са
били окончателно определени за дължими.
6. Независимо от всичко предходно, никакво право за прекратяване не се поражда по
настоящото, доколкото въпросното нарушение
е причинено от или произтича от някакво
нарушение на някое Проектно споразумение
от Страната, желаеща прекратяване на това
Споразумение (или ако тази Страна е Държавата, от който и да е Държавен орган или
Държавен субект).
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7. Страните се задължават да се консултират за период от шестдесет (60) дни от такова
Уведомление (или такъв по-дълъг срок, какъвто могат да договорят) за това, какви стъпки
биха могли да се предприемат за избягване
на прекратяването.
8. Тази к лауза е предмет на всякак ви
договорки, сключени между Държавата и
Заемодателите по силата на член 5.2 от това
Споразумение, винаги при условие че Заемодателите изпълнят всички права и задължения
за тях по силата на някакви такива договорки
и поправят нарушението на Дружеството в
рамките на 180 дни от възникването на нарушението или в такъв друг разумен времеви
период, какъвто може да бъде договорен от
Заемодателите и Държавата.
9. Изтичането или прекратяването на това
Споразумение не може от само себе си да повлияе на собствеността на Дружествата (или
на техните наследници и законни правоприемници) върху Поземлените права или върху
Тръбопроводната система Набуко или продължаването на техните права да експлоатират
тръбопровода и да предлагат капацитета му
(включително правата, предоставени по или
споменати в член 7 и допълнението към това
Споразумение), в зависимост от надлежното
спазване на други общовалидни изисквания
по Националните закони.
10. Прекратяването на това Споразумение
е без ущърб за:
а. правата на Страните във връзка с
цялостното изпълнение на всички
задължения, натрупани преди прекратяването; и
б. продължаващото съществуване на
всички откази от права и обезщетения, предвидени в настоящото в полза на дадена Страна (или предишна
Страна).
Член 32
Наследници и законни правоприемници
1. Държавата се съгласява, че правата и
задълженията на всяко Дружество по това
Споразумение включват правото да прехвърля
правата си по това Споразумение в съответствие с разпоредбите на този член 32.
2. В допълнение към всякакви споразумения, сключени по силата на член 5.2,
всяко Дружество има право да прехвърля
посредством обезпечение на всеки Заемодател
изцяло своите права по това Споразумение,
при условие че Заемодателите преди това са
се ангажирали, че при прилагане от такъв
Заемодател на своите права по силата на
такова прехвърляне Заемодателят ще приеме
по отношение на Държавата всички задължения на Дружеството по силата на това
Споразумение.
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3. Всяко Дружество има право да прехвърля
изцяло своите права по това Споразумение на
Филиал, при условие че този Филиал разполага с необходимата финансова и техническа
възможност да изпълнява задълженията на
това Дружество по това Споразумение. Всяко
такова прехвърляне на Филиал влиза в сила,
след като Държавата получи писмено уведомление (винаги в зависимост от това, Страните
да са спазили всички формалности, изисквани
от Националните закони по отношение на
прехвърлянето, включително подписването
на някакво необходимо споразумение, което
те се ангажират да направят своевременно
и без да отказват каквото и да е необходимо
съгласие). При тези обстоятелства прехвърлящото Дружество ще остане отговорно за
своите задължения по това Споразумение след
датата на влизане в сила на прехвърлянето.
4. Всяко дружество може да прехвърля
своите права и задължения по това Споразумение на който и да е Субект, бил той Филиал или не, само с предварителното писмено
съгласие на Държавата, като такова съгласие
на Държавата няма да се отказва или забавя
безпричинно. Всяко такова прехвърляне влиза
в сила при даването от Държавата на своето
писмено съгласие (винаги в зависимост от
това, Страните да спазват всички формалности, изискващи се от Националните закони
във връзка с прехвърлянето, включително
подписването на всяко необходимо споразумение, което те се ангажират да направят
своевременно и без да отказват каквото и да
е изисквано съгласие). При тези обстоятелства прехвърлящото Дружество престава да
носи каквато и да е отговорност за своите
задължения по това Споразумение след датата
на влизане в сила на прехвърлянето (но не
и по отношение на някакво съществуващо
нарушение на тези задължения).
5. Всяко право, предоставено или дадено по това Споразумение, се предоставя от
държавата във връзка с изпълнението на
Проекта и Проектните дейности от страна
на Дружествата.
Член 33
Отказ от имунитет
Доколкото Държавата може в която и
да е юрисдикция или пред някой съдебен,
квазисъдебен или арбитражен орган да има
право на претенция за себе си, своите активи,
своите постъпления или имуществен имунитет от съдебно преследване, юрисдикция,
прилагане, изпълнение, запор или някаква
друга правна процедура по отношение на
това Споразумение, с настоящото Държавата
неотменимо се съгласява да не претендира
за и с настоящото неотменимо се отказва от
такъв имунитет до пълната степен, разрешена
по Националните закони.
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Член 34
Извеждане от експлоатация
1. Задълженията на всяко Дружество във
връзка с извеждането от експлоатация на
Тръбопроводната система Набуко след края
на нейния технически и икономически полезен живот са такива, каквито се посочват от
Националните закони. Всяко Дружество има
право да осъвременява, изменя, удължава
техническия и икономически полезен живот
на и/или да замени Тръбопроводната система
Набуко в зависимост от надлежното съответствие с всякакви такива изисквания, каквито
са общоприложими в съответния момент. Никакви изисквания няма да се налагат на което
и да е Дружество във връзка с извеждането
от експлоатация на Тръбопроводната система
Набуко, които изисквания отиват отвъд или се
различават по естество от онези, които биха
били валидни по Националните закони за други тръбопроводни системи, освен доколкото е
обективно необходимо надлежно да се отчетат
съответните физически характеристики на
тръбопроводите и съответните трасета.
2. Правата на Дружествата по този член
продължават да бъдат в сила след изтичането
или прекратяването на това Споразумение.
Член 35
Разрешаване на спорове
1. Всеки спор, възникващ по това Споразумение или по някакъв начин, свързан с това
Споразумение, и/или породен от Проектни
дейности (включително съставянето на това
Споразумение и всякакви въпроси, отнасящи
се до възможността за арбитраж или съществуването, валидността или прекратяването на
това Споразумение) („Спор“), може да бъде
окончателно решен с арбитраж по силата на
този член 35 при изключване на всякакво
друго средство за удовлетворение.
2. Ако някакъв Спор не бъде разрешен чрез
кореспонденция или преговори до деветдесет
(90) дни, тогава, освен ако нещо друго не се
договори между страните, този Спор се отнася
до Арбитражния съд на Международната търговска камара и се решава според Правилата
за арбитраж на Международната търговска
камара от трима арбитри, назначени в съответствие със споменатите Правила.
3. Седалището на арбитража е Женева,
Швейцария. Език на арбитража е английският език.
4. Съответните права и задължения на
Страните по това Споразумение продължават
да бъдат в сила след възникването на всеки
Спор и докато продължава арбитражното
производство.
5. Страните изрично разрешават на арбитражния съд да определи специфичното
изпълнение на задълженията по настоящото
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Споразумение, по-специално на задълженията
за „всичко възможно“ или „всички разумни
усилия“ или подобни задължения, изискващи
съдействието на задължения.
6. Всички плащания, дължими по окончателно решение, се извършват във всяка
Конвертируема валута и в съответствие с
условията на това Споразумение, отнасящи
се за дължими и платими суми, включват
лихва, начислена при Договорения лихвен
процент от датата на събитието, неспазването
или друго нарушение, пораждащо Спора, до
датата, когато присъдената сума бъде платена
изцяло.
7. Разпоредбите на този член 35 са валидни
и приложими независимо от незаконността,
невалидността или неприложимостта на някакви други разпоредби на това Споразумение.
Член 36
Приложимо право
1. Това Споразумение (включително неговото съставяне и всякакви въпроси, свързани
със съществуването, валидността или прекратяването на това Споразумение) и всеки
Спор по него се подчиняват на и тълкуват
в съответствие с швейцарското материално
гражданско право.
2. Разпоредбите на Националните закони
ще се тълкуват в съответствие със законите
на Държавата.
Член 37
Уведомления
1. Уведомление, одобрение, съгласие или
друго съобщение, дадено по или във връзка
с това Споразумение (в тази клауза известни
като „Уведомление“):
а. са в писмен вид на английски език,
а също така на всеки друг език, изискващ се от Националните закони;
б. се смята за надлежно предадено или
направено, когато се връчи на ръка
или чрез меж дународно призната
куриерска служба или изпратено по
факса до Страната, до която е необходимо или позволено да се даде или
направи, на такъв адрес на Страната
или номер на факс, посочен по-долу,
и предназначено за вниманието на
така посоченото Лице, или на такъв
друг адрес или номер на факс и/или
предназначено за такова друго Лице,
каквото съответната Страна може,
във всеки даден момент от време,
да посочи с Уведомление, дадено в
съответствие с този член; и
в. за избягване на съмнение Уведомление, изпратено по електронна поща,
няма да се смята за валидно.
Съответните данни на всяка Страна към
датата на това Споразумение са:
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Република България
Адрес: ул. Славянска 8, София 1052,
Република България.
Факс: + 359 (2) 987 2190; + 359 (2)
981 9970; + 359 (2) 981 5039.
На вниманието на: заместник-министър на икономиката, енергетиката
и туризма, ресор енергетика.
Nabucco Gas Pipeline International
GmbH
Aдрес: Floridotower, Floridsdorfer
Hauptstraβe 1, 1210 Виена, Австрия.
Факс: + 43 (1) 27 777 5211.
На вниманието на: управител.
Nabucco Gas Pipeline Bulgaria EOOD
Адрес: ул. Аксаков 11а, ет. 5, офис 3,
София 1000, България.
Факс: + 359 (2) 902 54 91.
На вниманието на: управител.
2. При отсъствие на доказателство за
по-ранно пол у чаване всяко Уведомление
влиза в сила от момента, в който се смята за
получено, в съответствие с член 37.3 по-долу.
3. В зависимост от член 37.4 по-долу Уведомление се смята за получено:
а. в случай на Уведомление, предадено на ръка на адреса на получателя,
при предаване на този адрес;
б. в случай на международно призната
ку риерска служба, когато меж дународно признат куриер е доставил
това съобщение или документ на
съответния адрес и е получил подпис,
потвърждаващ получаването; или
в. в случай на факс – при представяне
на бележка за излъчване от машината,
от която факсът е изпратен, в която
се показва, че факсът е изпратен изцяло до факс номера на получателя.
Всяко Уведомление по факса трябва
да бъде последвано от писмено Уведомление, дадено не по-късно от
три (3) Работни дни под формата на
писмо, адресирано до тази Страна,
както е описано по-долу.
4. Уведомление, получено или смятано за
получено в съответствие с член 37.3 по-горе
в ден, който не е Работен ден, или след 17 ч.
в Работен ден според местното време в мястото на получаване, се смята за получено на
следващия Работен ден.
5. Ув ед о м л е н и е – д а д е н о, и л и д о к у мент – подаден на такова лице, определено
от Страна (с Уведомление в съответствие с
този член), се смята за дадено или подадено
на тази Страна.
6. Всяка Страна се ангажира да уведоми
другата Страна с Уведомление, връчено в съответствие с този член, ако адресът, посочен
в настоящото, вече не е надлежният адрес за
връчване на Уведомление.
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Член 38
Разни
1. Планирани занапред изменения, поправки и/или добавки към това Споразумение
са в сила и валидни само ако са направени
писмено и съгласувани със и подписани от
всички Страни.
2. Ако някаква разпоредба на това Споразумение е или стане невалидна или нищожна,
валидността на другите разпоредби не се
засяга. Страните се ангажират да заместят
всяка невалидна или нищожна разпоредба с
валидна такава, която постига икономически
резултати, възможно най-близки до онези на
невалидната или нищожна разпоредба.
3. Никакъв отказ от някакво право, полза,
участие или привилегия по това Споразумение не може да е валиден, ако не е направен
изрично и в писмен вид. Всеки такъв отказ се
ограничава до специфичните обстоятелства,
във връзка с които той е направен, и не може
да предполага какъвто и да е бъдещ или понататъшен отказ.
4. Заглавията в това Споразумение са поставени само за удобство и се игнорират при
тълкуването на това Споразумение.
5. Ако контекстът не изисква нещо друго,
позоваването на членове е позоваване на
членове от това Споразумение.
Подписано в град Кайсери на 8 юни 2011 г.
в три оригинални екземпляра на английски
език.
За и от името на
Република България:
Трайчо Трайков,
министър на икономиката,
енергетиката и туризма
За и от името на
„Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГМБХ:
Райнхард Мичек,
управител
За и от името на
„Набуко Газ Пайплайн България“ – EOOД:
Кирил Темелков,
управител
ПРИЛОЖЕНИЕ
Разширени принципи на член 7.1 от Споразумението
1. 50 % резервиран капацитет за Акционери
(разширение на разрешението, описано в член
7.1 от Споразумението)
Държавата се задължава да разреши на „Набуко Интернешънъл Къмпани“ да освободи на
нейна Територия свой капацитет на дългосрочна
основа, оставяйки обаче части от капацитета и за
краткосрочни договори. Държавата се задължава
да разреши на „Набуко Интернешънъл Къмпани“
да сключва договори за капацитет както с (i)
Акционери, техни Филиали или техни правоприемници, така и/или с (ii) субекти – трети лица.
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2.
Процедури за разпределение на капацитет (разширение на принципите, описани в член
7.1.1 от Споразумението)
2.1. Общи принципи
Държавата се задължава да разреши на „Набуко Интернешънъл Къмпани“ да въведе и публикува механизми за разпределяне на капацитет
и на Акционери и на трети лица, на прозрачна
и недискриминираща основа, с цел реализиране,
между другото, на следните цели:
а) улесняване развитието на конкуренция
и ликвидна търговия с капацитет;
б) осигуряване на подходящи икономически сигнали за ефективно и максимално използване на техническия капацитет и улесняване на инвестициите
в нова инфраструктура, и
в) избягване на неправомерни прегради
пред навлизането на пазара и спънки
за пазарни участници, включително
новонавлизащи и малки играчи.
Без да е в ущърб на изискванията за разширяване на капацитета от член 7.1.3 на Споразумението, Държавата се задължава да разрешава
преносен капацитет да се предлага посредством
Открит сезон, при който Преносвачи, отговарящи на условията, ще имат възможност да се
състезават за ангажиране на капацитет.
Преносвачите ще имат право да ангажират
Резервиран капацитет от входни точки до определени изходни точки на Тръбопроводната
система Набуко. При определяне на входните
и/или изходните точки „Набуко Интернешънъл
Къмпани“ се задължава, сред другите неща, да
взема предвид икономическата, финансовата и
техническата осъществимост.
2.2. Открит сезон
Държавата се задължава да позволи осъществяването на Открит сезон по силата на процедури, публикувани от „Набуко Интернешънъл
Къмпани“ на неговата интернет страница преди
стартирането на Открития сезон, като този Открит сезон трябва да гарантира, че обективни,
прозрачни и недискриминационни условия ще
се прилагат спрямо всички Преносвачи (включително субекти – трети лица, и Акционери,
техни Филиали и/или техни правоприемници),
които се класират за участие в Открития сезон.
Поканата за участие в търг ще предвижда
наличния технически сумарен капацитет, който
ще се разпределя, броя и размера на лотовете,
както и процедурата на разпределяне, в случай
че търсенето е по-голямо от предлагането. Ще
се предлага и твърд и прекъсваем капацитет на
годишна и месечна основа. Поканата за участие
в търг ще се публикува за сметка на „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ в „Държавен вестник“
на Държавата и в Официален вестник на Европейския съюз, като процесът на разпределяне
ще бъде справедлив и недискриминиращ.
Откритият сезон се провежда на два етапа. На
първия етап само Акционерите, техни Филиали
и техни правоприемници могат да кандидатстват.
На втория етап всички участници на пазара,
включително Акционерите, техни Филиали и
техни правоприемници, могат да кандидатстват.
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Ако след втория етап не е разпределен целият
капацитет, ще има трети Открит сезон, който
да разпредели останалия капацитет. След всеки
етап на Открит сезон „Набуко Интернешънъл
Къмпани“ е длъжно да представя на всички надлежни Държавни органи списък на дружествата,
които са резервирали капацитет от Проекта.
3. Освобождаване на неоползотворен капацитет (разширение на принципите, описани в
член 7.1.2 от Споразумението)
Държавата се задължава да разреши на „Набуко Интернешънъл Къмпани“ да преоползотвори
на нейна Територия неизползван Резервиран
капацитет, като позволи на Преносвачи, които
желаят да препродадат или преотдадат своя
неоползотворен Резервиран капацитет на вторичния пазар, да направят това в съответствие
с договорите им.
Когато остане неоползотворен Резервиран
капацитет и възникне Договорно претоварване,
този неоползотворен Резервиран капацитет се
предоставя на първичния пазар в съответствие
с „Принципите ползваш или губиш“ (UIOLI).
Подробни процедури, които ще се прилагат за
преоползотворяването на неизползван Резервиран
капацитет, трябва да се включат в Договорите за
пренос, които „Набуко Интернешънъл Къмпани“
предлага на Преносвачите. Те трябва да бъдат
изработени в сътрудничество със и представени за предварително одобрение на съответния
Държавен орган.
Започвайки от приключването на първата
п ъ л на ка лен дарна Година на експ лоата ц и я
на Тръбопроводната система Набуко нататък,
Държавата е длъжна да разреши на „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ да продава на нейна
Територия част от Техническия капацитет като
прекъсваем такъв, посредством табло-бюлетин
в интернет, по силата на данни за исторически
потоци и номинации, при условие че:
(1) съществува Договорно претоварване на
Резервиран капацитет, който е бил
продаден на твърда база, но който не
се оползотворява; и
(2) вероятността за непрекъсване на капацитет, продаден на прекъсваема основа за предстоящата календарна година,
е поне деветдесет (90) процента.
Продажбата на Резервиран капацитет чрез
таблото-бюлетин не може да повлияе на задължението на първоначалния притежател на
резервиран капацитет по Договорите за пренос
да плаща на „Набуко Интернешънъл Къмпани“
за този Резервиран капацитет. Първоначалният
притежател на Резервиран капацитет не може
да загуби своите права на Резервиран капацитет
и все пак има право да ползва своя договорен
Резервиран капацитет изцяло по пътя на Процес
на номиниране. Приходите, генерирани от всяка
продажба на капацитета UIOLI на прекъсваема
основа, са изцяло за „Набуко Интернешънъл
Къмпани“.
Държавата се задължава да позволи на „Набуко Интернешънъл Къмпани“, което е длъжно
да направи разчет на очакваните потоци, на база
Процеса на номиниране, да предостави разликата
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между твърдия ангажиран капацитет и номинирания капацитет на пазара като прекъсваем
капацитет, на краткосрочна база ден-напред.
Ако първоначалният притежател на Резервиран капацитет номинира капацитет, който
е изнесен повторно на пазара от „Набуко Интернешънъл Къмпани“, Преносвачите, които са
закупили такъв UIOLI прекъсваем капацитет,
ще бъдат прекъснати.
Всеки Преносвач, който е договорил капацитет
на прекъсваема основа, се информира предварително от „Набуко Интернешънъл Къмпани“, ако
той ще стане обект на прекъсване поради това,
че първоначалният притежател на Резервиран
капацитет е номинирал известна част или целия
свой договорно ангажиран капацитет. Преносвач
на прекъсваема основа няма право да отхвърли
това прекъсване.
4. Тарифна методология (разширение на Разрешението, описано в член 7.1 от Споразумението)
4.1. Принципи за тарифите
Държавата се задължава да позволи на „Набуко Интернешънъл Къмпани“ за продадения
капацитет да сключва договори за пренос с Преносвачите, според които Преносвачите плащат
месечни такси за капацитет (в Евро), които се
определят в съответствие със следната методология. Всеки Договор за пренос ще прилага
тази методология спрямо обема, разстоянието,
времето, продължителността, сезонността и за
твърдите, прекъсваеми и други характеристики
на предоставяните услуги. Също така Договорът за пренос ще уточнява други корекции към
таксите, платими от Преносвачите в случай на
закъсняло плащане, преждевременно прекратяване, промяна в закон и други.
Прилага се следната тарифна методология:
1) Плащания за капацитет: изчисляват се, като
съответната тарифа, предвидена за съответната
Година, умножена по обема на Резервирания капацитет, който този Преносвач е договорил (изразен
като (Nm 3(0 °C)/h), умножена по разстоянието
за този ангажиран капацитет (разстоянието се
изчислява като разстояние (в км) между входната
точка на тръбопровода, която Преносвачът е ангажирал за доставка на газ, и изходната точка на
тръбопровода, до която Преносвачът е поискал
от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ да достави
газа). За пояснение, следната формула определя
плащането за месечен капацитет:
P m = f r * Tn * d
, където:
12
fr
=
обем на договорения капацитет от
		
Преносвача (изразен като дебит газ
		
на час);
d
=
разстояние, изразено в км (между
		
договорените от Преносвача входна
		
и изходна точка);
Pm =
Плащане за Преносни услуги в Евро/
		
Месец;
Tn =
коригираната тарифа за пренос за
		
Година ‘n’, в Евро/(Nm 3/h)*km)/y.
Допълнителни подробности за действащия
вариант на тарифната формула са описани подолу и „Набуко Интернешънъл Къмпани“ и
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Националните Дружества Набуко са длъжни
да ги прилагат за ползване в Открития сезон,
други процедури по разпределяне на капацитет
и в дефинитивните Договори за пренос.
2) Тарифа: Тарифата трябва да е свързана
с разстоянието (изразено в Евро/ (Nm 3(0°C)/
h)*km)/y.), което означава, че тарифата трябва
да бъде еднаква и да важи за всички участъци
на тръбопровода. Веднъж определена, тарифата се ескалира на 1 октомври всяка година по
дефинирана формула за тарифно ескалиране,
която ще се описва в дългосрочните Договори
за пренос между „Набуко Интернешънъл Къмпани“ и Преносвачите.
Тарифата изключва всякакви Данъци, мита
или налози от подобно естество. Такива ще се
налагат от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ на
Преносвача, ако същите се налагат на „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ за предоставянето на
Преносни услуги.
3) Калкулиране на Тарифата: Окончателната
тарифа, плащана от отделните Преносвачи, се
извлича от тарифната методология. При формулирането на тарифната методология, а следователно и окончателната тарифа, следните фактори
и цели трябва да бъдат спазени:
а. възстановяване на ефективно направени
разходи, включително подходяща възвръщаемост върху инвестициите; улесняване на ефективна търговия с газ
и конку ренция, като същевременно
се избягва кръстосано субсидиране
между Преносвачите; промоциране на
ефективно използване на мрежата и
предоставяне на подходящи поощрения
за нови инвестиции;
б. вземане предвид обема на капацитета,
договорен от Преносвачи, който трябва да отразява продължителността на
Договорите за пренос, фактора натоварване, разстоянието за транспортиране
(изразено в Евро/(Nm 3(0°C)/h)*km)/y.),
капиталовата инвестиция в единица
капацитет и обеми, и др.;
в. че обратните потоци трябва да се дефинират по позоваване на посоката на преобладаващите физически потоци в Тръбопроводната система Набуко; в случай
на Договорно претоварване се прилагат
специфични тарифи за обратни потоци;
„Набуко Интернешънъл Къмпани“ не
може да възприеме някакви принципи
на таксуване и/или тарифни структури,
които по някакъв начин ограничават
пазарната ликвидност или изкривяват
пазара или търговията през границите
на различни системни оператори на
Преносни системи или препятстват
системните подобрения и целостта на
която и да е система, към която Тръбопроводната система Набуко е свързана.
4.2. Тарифна методология за изчисляване на
Тарифата
Държавата се задължава да позволява на
„Набуко Интернешънъл Къмпани“ да получава
плащания за капацитет от Преносвачи за пред-
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лагане на Преносни услуги, които между другото
ще му позволят да си възстанови следните видове
инвестиции и експлоатационни разходи, които
то ще понесе, изграждайки, експлоатирайки и
поддържайки Тръбопроводната система Набуко:
• Капиталови разходи („К АПРАЗ“), направени от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ при изграждането на тръбопровода,
като разходи за суровини (напр. стомана),
разходи за съоръжения (напр. разходи за
компресори), надлежни амортизационни
и капиталови разходи, отразяващи стойността на инвестицията (при допускане, че
„К АПРАЗ“ се амортизират за 25 години).
• Експлоатационните разходи („ЕКСРАЗ“)
ще включват съчетание от постоянни и
променливи разходи, отразяващи текущата
експлоатация на тръбопровода от страна
на „Набу ко Интернешънъл Къмпани“.
Допълнително такива ЕКСРАЗ като разходи за горивен газ, свързани екологични
разходи (като закупуването на всякакви
действащи квоти за допустими въглеродни
емисии или еквивалентни разходи, каквито могат да бъдат наложени на „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ в която и да
е от транзитните държави) и всякакви
разходи за наеми, направени от „Набуко
Интернешънъл Къмпани“ за ползването
на всякакви други тръбопроводни системи,
които могат да се включат към Проекта
с цел по-ранна експлоатация на Проекта.
• Икономически разходи, направени от „Набуко Интернешънъл Къмпани“ при управлението на неговата стопанска дейност,
като инфлация, инфлация на заплати, лихвени проценти и други разходи, свързани
с финансирането на Проекта.
За изчисляване на тарифи се използват капацитетите, продавани на дългосрочна основа
(напр. 25 години). Държавата се задължава да
позволява, щото тарифната методология да взима
предвид по-специално факта, че инвестиционните разходи за изграждане на Тръбопроводната
система Набуко ще се финансират от смесица от
капиталови вноски от Акционерите и дълг посредством получаването на заеми от заемодатели
и други финансови институции, предоставящи
заемно финансиране.
4.3. Допълнителни съображения във връзка
с Плащанията за капацитет, Тарифа
Тарифата поражда следните допълнителни
фактори:
Продължителност на Договора за пренос и
стимули: При определяне на тарифата се взема
предвид продължителност та на Договора за
пренос. Предвид важността за икономическата
осъществимост на проекта на това, да се гарантира, че Преносвачите ще ангажират капацитет за възможно най-дълъг договорен срок,
структура за стимулиране трябва да се включи
в калкулацията на плащане за капацитет с цел
поощряване на Преносвачите да ангажират капацитет дългосрочно (напр. таблично намаляване
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на плащането за капацитет с цел възнаграждаване на договори с по-дълъг срок). Времевите
фактори се изчисляват на база договори със
срок 25 години. Времевите фактори (за периоди
извън пиковите моменти) са: 1 за стандартния
договор със срок 25 години, след това нарастване
линейно до коефициент от 1,20 за договор със
срок 10 години, след това линейно нарастване
до коефициент 4 за еднодневен договор.
Въздействие на сезонното търсене на газ
върху краткосрочните Договори за пренос: За
краткосрочни Договори за пренос (напр. продължителност от един ден до една година без
един ден) плащанията за капацитет трябва да
отразяват и сезонното търсене за краткосрочен
Пренос и резултантните коефициенти за натоварване на тръбопровода, така че, например,
да има прозрачни и предварително определени допълнителни плащания за еднодневни
Договори за пренос, сключвани през зимните
месеци, когато може да се очаква по-голямо
търсене (така че за тръбопровода ще има повисок коефициент на натоварване) и по-ниски
доплащания за еднодневни Договори за пренос,
сключвани през летните месеци (когато може да
се очаква по-ниско търсене и за тръбопровода
да има по-нисък коефициент на натоварване).
Коефициентите за сезонност са: 150 % допълнително плащане на ден за еднодневни договори за
периода ноември – март (върхов сезон) и 75 %
допълнително плащане за октомври и за април
(междинен сезон) и никаква допълнителна такса
за периоди извън върховия (май – септември).
7178

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Центъра за развитие на човешките ресурси
и регионални инициативи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа
и числеността на персонала на Центъра за
развитие на човешките ресурси и регионални
инициативи, наричан по-нататък „центърът“.
Чл. 2. (1) Центърът е административна
структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната
политика.
(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление София, район
„Кремиковци“, кв. Кремиковци.
(3) Центърът е второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити към министъра на труда
и социалната политика.
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Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Центърът осъществява следните
дейности:
1. обучения на служители от администрацията на Министерството на труда и социалната
политика и второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на труда и
социалната политика, както и на служители
от централната и местната администрация,
социални партньори, неправителствени организации по теми от областите от компетентност на министъра на труда и социалната
политика;
2. обучения на представители на централни
и местни администрации, социални партньори
и неправителствени организации от други държави, както и на международни организации
по теми от областите на компетентност на
министъра на труда и социалната политика;
3. съдейства при изпълнението на ангажименти на Министерството на труда и социалната политика по международни споразумения
в областта на обучението и развитието на
човешките ресурси;
4. разработване и изпълнение на проекти
с национално и международно финансиране;
5. проучване, анализ и прогнозиране на
потребностите от професионално обучение
за възрастни;
6. организиране и провеждане на обучителни курсове за придобиване на професионална
квалификация на безработни и заети лица;
7. организиране и провеждане на конференции, семинари и срещи;
8. извършване на мониторинг и оценка на
програми за обучение;
9. предоставяне на консултантски услуги;
10. извършване на изследвания и анализи
по социална проблематика;
11. развиване на дигитални обучителни и
информационни продукти и услуги;
12. извършване на рекламно-информационна и издателска дейност;
13. развиване на контакти и сътрудничество
със сродни структури в страната и в чужбина;
14. оказване на съдействие за осъществяване на международни регионални инициативи, в т. ч. подкрепа за функционирането
на мрежи, обмен на информация и добри
практики;
15. предоставяне на материалната база
з а п р ов еж д а не н а о бу чен и я , с ем и н ари ,
конференции, организирани от физически
и юридически лица, правителствени и неправителствени организации, международни
организации;
16. други дейности, свързани с дейностите
по т. 1 – 15.

Раздел I
Директор
Чл. 4. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава и
освобождава от министъра на труда и социалната политика.
(2) При отсъствие директорът се замества
от началник на отдел, определен с писмена
заповед за всеки отделен случай.
Чл. 5. (1) Директорът:
1. ръководи, организира и контролира
цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра в страната и в
чужбина;
3. планира, разпределя и контролира използването на финансовите средства и отговаря
за материалната база;
4. утвърждава периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
5. организира разработването на тригодишни стратегии за развитие на центъра и
на годишни оперативни планове;
6. ежегодно представя на министъра на
труда и социалната политика за одобрение
съответния годишен оперативен план по т. 5
и отчет за дейността на центъра;
7. утвърждава:
а) годишен оперативен план на центъра;
б) състав и правила за работа на координационния съвет;
в) правилник за вътрешния ред;
г) вътрешни правила за организация на
работната заплата;
д) система за финансово управление и
контрол;
е) инструкция за деловодната дейност и
документооборота;
8. осъществява маркетингова политика;
9. предлага на координационния съвет за
обсъждане 3-годишната стратегия за развитие
и годишния оперативен план;
10. създава екипи и работни групи за изпълнение на дейностите;
11. предлага административна структура и
длъжностно разписание на центъра за утвърждаване от министъра на труда и социалната
политика;
12. утвърждава поименното разписание на
длъжностите и длъжностните характеристики
на служителите на центъра;
13. сключва договори, свързани с дейността
на центъра;
14. назнача ва сл у ж и т ел и т е, измен я и
прекратява трудовите правоотношения със
служителите, налага дисциплинарни наказания;
15. командирова служителите със заповед
в страната и в чужбина;
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16. изпълнява други задачи, свързани с
дейността на центъра, възложени му от министъра на труда и социалната политика.
(2) Директорът осъществява контакти и
сътрудничество с държавни органи, социални
партньори, неправителствени организации,
както и с международни структури, в рамките
на своята компетентност.
(3) Директорът определя и организира осъществяването на информационна политика,
като осигурява публичност и прозрачност за
дейността на центъра.
(4) При необходимост директорът информира дру гите обу чителни инстит у ции на
държавната администрация за обученията и
координира работата с тях.
Раздел II
Координационен съвет
Чл. 6. (1) За подпомагане дейността на
центъра се създава координационен съвет,
наричан по-нататък „съветът“.
(2) Съветът се състои от 7 членове, в т. ч.
председател и по един експерт в областта на
обучението – представител на:
1. Министерството на труда и социалната
политика;
2. Министерството на образованието, младежта и науката;
3. Института по публична администрация;
4. Националната агенция за професионално
образование и обучение;
5. Агенцията по заетостта;
6. Академичната общност.
(3) Съставът на съвета се утвърждава със
заповед на директора на центъра по предложения на институциите по ал. 2, т. 1 – 5, а
по т. 6 – по покана на министъра на труда и
социалната политика.
(4) За участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени представители на сродни
организации от други държави, както и на
международни структури.
(5) Съветът обсъжда и предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната
политика тригодишна стратегия за развитие
на центъра.
(6) Съветът:
1. обсъжда годишните оперативни планове
на центъра и отчетите за тяхното изпълнение;
2. прави препоръки за разработването на
програми за обучение;
3. прави препоръки по разработването на
проекти за обучение;
4. дава предложения за подобряване на
учебната дейност на центъра;
5. прави препоръки за включването в годишния оперативен план за работа на центъра на
регионални инициативи, програми и проекти
с международен характер.
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(7) Съветът подпомага директора в процеса
на взаимна информираност и координация
между институциите при обучението на служителите от администрацията на изпълнителната власт.
(8) Председател на съвета е директорът на
центъра. Той свиква заседания на съвета наймалко един път на 3 месеца. Заседанията са
редовни, ако на тях присъстват не по-малко
от 2/3 от състава на съвета. На заседанията
се водят протоколи.
(9) Мандатът на членовете на съвета е
три години.
(10) Членовете на съвета изпълняват функциите си и след изтичане на своя мандат до
встъпване в длъжност на новите членове.
(11) Мандатът на член на съвета се прекратява предсрочно от директора:
1. по искане на институциите по ал. 2;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. при неучастие без основателни причини
в две последователни заседания на съвета.
(12) При предсрочно прекратяване на мандата на член на съвета на негово място за
остатъка от мандата се определя друго лице
по реда на ал. 3.
(13) Съветът приема правила за дейността си.
(14) Съветът взема решения с обикновено
мнозинство от състава на съвета.
(15) Организационно-техническото обезпечаване на заседанията на съвета се осигурява
от администрацията на центъра.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I
Структура
Чл. 7. Центърът включва обща и специализирана администрация, организирана в
два отдела.
Чл. 8. Общата численост на персонала е 17
щатни бройки, разпределени по структурни
звена, съгласно приложението.
Раздел II
Обща администрация
Чл. 9. Общата администрация е структурирана в отдел „Административно-правно,
финансово и информационно обслужване“.
Чл. 10. Отдел „Административно-правно,
финансово и информационно обслужване“:
1. съставя проектобюджета на центъра по
Единната бюджетна класификация и програми;
2. организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюд жетна к ласификация в съответствие с изискванията на
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Закона за счетоводството, Сметкоплана на
бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти;
3. съставя отчети за касово изпълнение на
бюджета и отчети по политики и програми;
4. изготвя финансовия отчет и оборотни
ведомости на центъра;
5. анализира и администрира разходите
на центъра;
6. изготвя и съхранява месечни ведомости
за заплати и други документи, свързани с
възнагражденията;
7. организира и извършва инвентаризации;
8. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор;
9. организира и координира изграждането
и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата
дейност на центъра;
10. организира и осъществява деловодната
дейност, опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, завеждането на
входяща и изходяща кореспонденция;
11. разработва правилник за вътрешния ред;
12. планира, организира и осъществява
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки, изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
13. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им;
14. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на недвижимите имоти
и движимите вещи, предоставени на центъра,
включително застраховането им съобразно
действащото законодателство;
15. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на центъра с транспорт,
както и регистрация на моторни превозни
средства, застраховане, поддръжка и ремонт и
годишни прегледи; отговаря за снабдяването,
съхраняването, стопанисването и използването
на активите; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните
условия в административната сграда на центъра и в прилежащите є терени;
16. изготвя длъжностното и поименното
разписание на длъжностите, както и длъжностните характеристики на работещите в
центъра;
17. изготвя актовете за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
18. образува, съхранява и поддържа трудовите досиета на служителите в съответствие
със законовите изисквания;
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19. осъществява дейности по управление на
човешките ресурси, включително оценяване
изпълнението и обучение на служителите от
центъра;
20. изготвя ценоразпис на предлаганите
услуги от центъра;
21. администрира предоставянето на материална база на центъра при провеждане на
курсове, семинари, конференции и др.;
22. администрира експлоатацията на информационната система и отговаря за нейната
сигурност;
23. води регистри в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на
личните данни;
24. провежда други дейности, свързани с
дейностите по т. 1 – 23.
Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 11. (1) Специализираната администрация е структурирана в отдел „Учебна дейност“,
който осъществява следните дейности:
1. извършва и участва в провеждането на
проучвания на потребностите от обучение;
2. разработва анализи, прогнози, оценки и
информационни справки за обученията;
3. разработва и участва в разработването
и изпълнението на национални и международни проекти;
4. организира и провежда обучение на
лицата по чл. 3, т. 1 и 2;
5. изготвя и съхранява учебната документация;
6. организира и ръководи рекламно-информационната и издателската дейност на центъра;
7. развива дигитални обучителни и информационни продукти и услуги;
8. разработва тригодишните стратегии за
развитието на центъра и годишните оперативни планове;
9. изготвя договори с институции/организации, външни експерти и преподаватели,
свързани с обучителната дейност на центъра;
10. разработва учебните програми за национални и международни семинари, обучения
и инициативи;
11. разработва учебните програми по професиите, включени в предмета на лицензията
на центъра;
12. организира и провежда курсове за професионална квалификация, както и изпити за
придобиване на квалификация по професия
или част от професия;
13. подготвя и провежда обучение по заявка
на работодатели;
14. отговаря за въвеждане на критерии за
качество на обучението;
15. организира и провежда конференции,
работни срещи и др.;
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16. изготвя, актуализира и разпространява учебни, методически и информационни
материали;
17. осъществява и поддържа контак ти
с чуждестранни обучителни структури и с
международни организации, като осигурява
обмяната на опит и информация от водещи
европейск и и меж ду народни цент рове за
обучение в рамките на дейността на центъра;
18. осъществява контакти с министерства,
ведомства и институции от страната и чужбина;
19. координира и осъществява протоколните дейности по осигуряване на регионалните
инициативи с международен характер, организирани от центъра, като осигурява цялостната
предварителна логистика, организира своевременното издаване на съответните документи;
20. води международната кореспонденция
на центъра и поддържа бази данни за партньорски контакти.
(2) Отдел „Учебна дейност“ поддържа база
данни за участниците, преминали обучения,
и регистър за издадените удостоверения, свидетелства, сертификати и др.
(3) Отдел „Учебна дейност“ изготвя отчет
за дейността на центъра.
Раздел IV
Организация на работа
Чл. 12. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 8 ч. до 18,30 ч. със
задължително присъствие на служителите на
работното място от 10 ч. до 16,30 ч., с обедна
почивка от 12,30 до 13,00 ч. и задължително
отработване на 8-часовия работен ден.
(3) Редът за въвеждане на работно време
с променливи граници и контролът по спазването му се определят с акт на директора.
Чл. 13. Работниците и служителите на
центъра изпълняват възложените им задачи
съобразно утвърдените длъжностни характеристики.
Чл. 14. (1) В центъра се води следната
задължителна документация:
1. дневник на входяща и изходяща поща
(електронна система за управление на документооборота);
2. учебна документация в съответствие с
изискванията на нормативната уредба;
3. счетоводна документация според законовите изисквания;
4. заповедна книга;
5. книга за регистриране на дарения;
6. книга за регистриране на проверките на
контролните органи;
7. книга за санитарно-хигиенното състояние;
8. регистри в съответствие с изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
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(2) Документите се изготвят и съхраняват
съобразно нормативните актове и вътрешните
разпоредби, утвърдени от директора.
(3) Задължителната документация се номерира, прошнурова, подпечатва и съхранява.
Чл. 15. Документооборотът на центъра
се осъществява въз основа на инструкция
за деловодната дейност и документооборота,
утвърдена от директора.
Чл. 16. На молбите и жалбите се отговаря
съгласно А дминист ративно-процесуа лни я
кодекс.
Г л а в а

п е т а

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 17. (1) Дейността на центъра се финансира с бюджетни средства и от собствени
приходи.
(2) Източници на собствени приходи са:
1. приходи от обучения;
2. постъпления от провеждани консултации
и продукти от тях;
3. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
4. финансиране на международни проекти,
програми и фондове;
5. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
6. такси от ползване на материално-техническата база;
7. други.
Чл. 18. Бюджетът на центъра се утвърждава
от министъра на труда и социалната политика.
Чл. 19. Ценоразписът на предлаганите
услуги се утвърждава от министъра на труда
и социалната политика по предложение на
директора на центъра, съгласувано с главния секретар на Министерството на труда и
социалната политика.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Центъра за развитие на човешките ресурси
и регионални инициативи (обн., ДВ, бр. 58 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 20 и 76 от 2009 г. и
бр. 18 от 2010 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 юли
2012 г.
Министър:
Тотю Младенов
Приложение
към чл. 8
Численост на персонала на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални
инициативи – 17 щатни бройки
Директор
1
Обща администрация
6
В т. ч.
отдел „Административно-правно,
финансово и информационно обслужване“
6
Специализирана администрация
10
В т. ч.
отдел „Учебна дейност“
10
7237
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Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на Националния
институт за помирение и арбитраж (обн., ДВ,
бр. 35 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2005 г.,
бр. 20 от 2010 г. и бр. 29 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Членовете на надзорни я съвет на
института за участието си в заседанията на
съвета получават възнаграждение в размер,
определен от министъра на труда и социалната политика.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът и представителите на
държавата в надзорния съвет на института не
получават възнаграждение по ал. 1.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и награди“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
Министър:
Тотю Младенов
7238

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност (обн., ДВ,
бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 47 от 2008 г., бр. 83
от 2009 г., бр. 48 от 2011 г. и бр. 27 от 2012 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността, организацията на работа,
числеността на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
наричана по-нататък „комисията“, структурата
на нейната администрация, както и съставът, районите на действие и организацията
на работа на териториалните дирекции на
комисията.“
§ 2. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. комисията е юридическо лице със седалище София и е първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити.“
§ 3. Заглавието на глава втора се изменя
по следния начин:
„СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ
НА КОМИСИЯТА“.
§ 4. Заглавието на раздел ІІ на глава втора
се изменя така:
„Председател“.
§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Председателят на комисията:
1. представлява комисията или оправомощава други членове, които да я представляват;
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2. организира и ръководи дейността;
3. насрочва и ръководи заседанията;
4. контролира и отговаря за изпълнението
на бюджета;
5. организира привеждането в изпълнение
на решенията на комисията и контролира
тяхното спазване;
6. утвърждава методически указания, свързани с дейността на териториалните дирекции;
7. обменя информация за целите на дейността си с други държави и с международни
организации въз основа на международни
актове и международни договори, които са в
сила за Република България;
8. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на главния секретар
и на длъжностите, които са му непосредствено
подчинени, след одобрението им от комисията;
9. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на комисията;
10. сключва и прекратява гражданските
договори с външни експерти;
11. командирова членовете на комисията,
служителите от администрацията и външните
експерти в страната и в чужбина;
12. възлага изработването на становища по
законопроекти и по проекти за подзаконови
нормативни актове, изготвени от органите
на властта;
13. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово
осведомяване след съгласуване с колегиалния
орган;
14. издава наказателни постановления за
извършени нарушения по ЗОПДИППД;
15. прави предложение пред комисията
за създаване, преобразуване и закриване на
дирекции, отдели и сектори.“
§ 6. Заглавието на глава трета се изменя
така:
„СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“.
§ 7. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Комисията се подпомага от
администрация, която включва и териториалните звена, които са със статут на дирекции.
За администрацията на комисията се прилага
Законът за администрацията, доколкото друго
не е предвидено в Закона за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност.
(2) Администрацията е структурирана в
дирекции.
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(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(4) Общата численост на комисията и на
нейната администрация е 255 щатни бройки.“
§ 8. Създава се нов чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Администрацията на комисията е организирана в обща и специализирана
администрация.
(2) Общата администрация е обособена в
две дирекции.
(3) Специализираната администрация е
обособена в единадесет дирекции.
(4) При необходимост в дирекциите от
общата и специализираната администрация
могат да се създават отдели, а в отделите –
сектори.
(5) Освен п редседат ел я на ком иси я та
предложения за създаване, преобразуване
и закриване на дирекции, отдели и сектори
могат да правят и членовете на комисията.“
§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Главният секретар се назначава след
съгласуване с колегиалния орган от председателя на комисията и е на пряко подчинение
на председателя. За дейността си главният
секретар се отчита пред комисията. Главен
секретар може да бъде само лице с висше
юридическо образование.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създават се т. 13 и 14:
„13. утвърждава длъжностните характеристики на служителите по служебно и трудово
правоотношение в комисията след одобрението
им от колегиалния орган;
14. организира и отговаря за провеждането
на атестирането на служителите в комисията;“
б) точка 13 става т. 15.
§ 10. Заглавието на раздел ІІ на глава трета
се изменя така:
„Звено за вътрешен одит“.
§ 11. В чл. 20а ал. 1 се изменя така:
„(1) Вът решни я т оди т се осъщест вява
от звено за вътрешен одит, състоящ се от
ръководител и вътрешни одитори, които са
на пряко подчинение на председателя на
КУИППД и са нейни служители. Звеното за
вътрешен одит осъществява вътрешен одит на
КУИППД по реда на Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.“
§ 12. Член 20й се отменя.
§ 13. Заглавието на раздел V на глава трета
се изменя така:
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„Структура и функции на общата администрация“.
§ 14. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово-счетоводно и
правно обслужване“ и дирекция „Методология, анализ, отчет, контрол и международно
сътрудничество“.“
§ 15. Член 22а се отменя.
§ 16. Създава се нов чл. 22б със следното
съдържание:
„Чл. 22б. (1) Дирекция „Методология, анализ, отчет, контрол и международно сътрудничество“ е на пряко подчинение на комисията
и се състои от отдел „Методология, анализ,
отчет и контрол“ и отдел „Международно
сътрудничество“.
(2) Отдел „Методология, анализ, отчет и
контрол“:
1. изготвя методически модели по повод
дейността на комисията и ги представя за
одобрение от комисията;
2. събира, обработва, систематизира, обобщава и анализира информация във връзка с
установяването на имущество, придобито от
престъпна дейност;
3. събира, обработва, анализира и предоставя информация за международното сътрудничество на комисията;
4. предоставя информация на комисията
по движението на преписките и образуваните
производства по установяване, обезпечаване
и отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност;
5. дава методически насоки на териториалните дирекции, свързани с дейността им
по установяване, обезпечаване и отнемане на
имущество, придобито от престъпна дейност;
6. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове и прави предложения пред комисията за усъвършенстването
им или за вземане на мерки за правилното
им прилагане;
7. организира провеждането на семинари
и обучения;
8. на всяко шестмесечие изисква и предоставя справки на други държавни органи;
9. изпълнява и други задачи, възложени
им с решение на комисията;
10. извършва планови и внезапни проверки
на дейността в териториалните дирекции;
11. осъществява предварителен и последващ
контрол за спазването на нормативните актове, регламентиращи дейността на комисията;
12. констатира извършените нарушения при
проверките, анализира причините и условията
за тях, представя на комисията констатациите
от извършените проверки и предлага мерки
за отстраняване им;
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13. упражнява контрол върху предприетите
действия за отстраняване нарушения и слабости, констатирани при проверките;
14. осъществява и други дейности и задачи, произтичащи от нормативни актове или
възложени им с решение на комисията.
(3) Отдел „Международно сътрудничество“:
1. орга низи ра и ос ъщес т вя ва вза и мо действието на комисията с международни
организации;
2. разработва проекти от името на КУИППД,
с които участва в междуведомствени програми;
3. съвместно с други служби извършва
подготовката, анализа и оценката на международните споразумения от името на комисията
и предлага сключването им;
4. съгласува международната дейност на
комисията с други държавни органи.“
§ 17. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служителят по сигурността на информацията се подпомага от административно звено „Регистратура за класифицирана
информаци я“. Завеж дащи ят регист рат у ра
за класифицирана информация е на пряко
подчинение на служителя по сигурността на
информацията.“
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията на
този закон и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически
средства и следи за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. извършва обик новено проу чване по
чл. 47 ЗЗКИ;
6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната
единица и води регистър на проучените лица;
7. у ведом я ва Д КСИ п ри из т и ча не на
срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
8. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
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9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение
на война, военно и ли д ру го извън редно
положение;
12. организира и провежда обучението на
служителите в организационната единица в
областта на защитата на класифицираната
информация;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.“
2. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) При наличие на обстоятелствата по
ал. 2, т. 7, 8 и 9 служителят по сигурността
на информацията уведомява незабавно ръководителя на организационната единица.“
§ 19. Заглавието на раздел VІІ на глава
трета се изменя така:
„Структура и функции на специализираната
администрация“.
§ 20. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Установяване,
обезпечение и отнемане на имущество“ и 10
териториални дирекции.“
§ 21. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Установяване, обезпечение и отнемане на имущество“ е на пряко
подчинение на главния секретар. Тя подпомага
и координира дейността и взаимодействието
на териториалните дирекции, като:
1. изготвя становища и док ладва пред
комисията съвместно с директорите на териториалните дирекции проекторешенията
по внесените доклади за образуване на производството за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност; за налагане
на обезпечителни мерки и за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност;
2. участва при изготвяне на правни становища относно постъпили жалби от проверяваните лица по чл. 24 ЗОПДИППД;
3. координира дейността по извършване
на оценка на стойността на установеното
имущество с оглед критериите на § 1, т. 2
ЗОПДИППД;
4. установява имущество със значителна
стойност в чужбина, придобито от престъпна
дейност, извършена на територията на Репуб
лика България;
5. установява имущество със значителна
стойност, придобито от престъпна дейност,
извършена в чужбина, която не попада под
наказателната юрисдик ци я на Реп ублика
България;
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6. установява имущество, придобито от
престъпна дейност, съвместно с отдел „Международно сътрудничество“, когато то се намира
на територията на Република България и е
отправено искане от компетентните органи
на друга държава, когато това е предвидено
в международен договор, по който Република
България е страна, и имуществото на български граждани, намиращо се на територията
на друга държава;
7. осъществява съвместно с териториалните
дирекции процесуалното представителство на
комисията пред компетентните съдилища в
производството по обезпечение и отнемане на
имуществото, придобито от престъпна дейност, и
исканията до съда по чл. 23, ал. 5 ЗОПДИППД
и пред други държавни институции;
8. сезира и координира действи ята на
комисията с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в случаите
по чл. 31 ЗОПДИППД, като в тези случаи
съхранява събраните в производството по
закона доказателства и при необходимост
участва в съвместни действия с органите на
Министерството на финансите;
9. участва в работни групи във връзка с
изготвянето, изменението и допълнението на
вътрешноадминистративни актове.“
§ 22. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Комиси ята има териториални
звена – дирекции (ТД) с териториални бюра
(ТБ) към тях, които са с райони на действие
по области, както следва:
1. ТД – София;
2. ТД – Благоевград, с ТБ – Перник;
3. ТД – Бургас, с ТБ – Сливен;
4. ТД – Варна;
5. ТД – Видин, с ТБ – Враца;
6. ТД – Велико Търново, с ТБ – Габрово;
7. ТД – Ловеч, с ТБ – Плевен;
8. ТД – Пловдив, с ТБ – Пазарджик;
9. ТД – Русе, с ТБ – Силистра;
10. ТД – Хасково, с ТБ – Стара Загора.“
§ 23. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Редът за образуване, разпределяне и ползване на средствата за персонал на
комисията и на нейната администрация се
определя във Вътрешни правила за организация на работната заплата в КУИППД, които
се приемат с решение на комисията.“
§ 24. Параграф 3 на заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на КУИППД е приет с Решение от
23.07.2012 г. на КУИППД, взето с протокол
№ 365, и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.“
За зам.-председател:
Николай Желев
7236
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-1543
от 27 юли 2012 г.

за разрешителната и контролна дейност на
продуктите за пожарогасене по отношение на
тяхната гасителна ефективност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за гасителна ефективност и редът за
осъществяване на разрешителна и контролна
дейност по отношение на гасителната ефективност на продуктите за пожарогасене:
1. с които се оборудват обектите и строежите
съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и Наредба
№ Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.);
2. които се използват от органите за пожарна безопасност и защита на населението при
Министерството на вътрешните работи (МВР);
3. които се използват от търговците, извършващи дейности по чл. 91е, ал. 2, т. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
Чл. 2. За продуктите за пожарогасене, които
са законово пуснати на пазара в държави – членки на Европейския съюз, и в Република Турция,
или в държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
изискванията на наредбата се прилагат при
спазване разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 764/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на
процедурите, свързани с прилагането на някои
национални технически правила за продукти,
законно предлагани на пазара в други държави
членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/
ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.).
Чл. 3. Изискванията на наредбата се отнасят
за юридическите и физическите лица – производители, техни упълномощени представители,
вносители и дистрибутори на продуктите за
пожарогасене по чл. 1.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ ПРОД У КТИ ТЕ ЗА
ПОЖ АРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ГАСИТЕЛНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ
Чл. 4. (1) Пожарогасителите трябва да
притежават гасителна ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимални категории пожари (изпитвателни огнища), съгласно
разпоредбите на:
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1. за носимите пожарогасители – т. 6.4 от
БДС EN 3-7:2004+А1:2007 „Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически
изисквания и методи за изпитване“;
2. за возимите пожарогасители – т. 8 от
БДС EN 1866-1:2008 „Возими пожарогасители.
Част 1: Характеристики, експлоатационни
изисквания и методи за изпитване“.
(2) Гасителната ефективност по ал. 1 се
определя в съответствие с изискванията на:
1. за носимите пожарогасители – т. 15 от
БДС EN 3-7:2004+А1:2007 „Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически
изисквания и методи за изпитване“;
2. за возимите пожарогасители – т. 8 от
БДС EN 1866-1:2008 „Возими пожарогасители.
Част 1: Характеристики, експлоатационни
изисквания и методи за изпитване“.
Чл. 5. (1) Противопожарните одеяла трябва
да съответстват на изискванията за гасителна
ефективност съгласно разпоредбите на т. 4 от
БДС EN 1869:2002 „Противопожарни одеяла“.
(2) Противопожарните одеяла тежък тип
трябва да съответстват на изискванията за гасителна ефективност съгласно приложение № 1.
Чл. 6. Пожарогасителните вещества трябва
да съответстват на минималните изисквания
за гасителна ефективност съгласно разпоредбите на:
1. за пожарогасителни прахове – т. 8 от БДС
EN 615:2009 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове
(без прахове за пожари, клас D)“;
2. за пенообразуватели за пяна със средна
кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности – т. 10 от БДС
EN 1568-1:2008 „Пожарогасителни вещества.
Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност
за повърхностно прилагане при несмесващи
се с вода течности“;
3. за пенообразуватели за пяна с висока
кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности – т. 10 от БДС
EN 1568-2:2008 „Пожарогасителни вещества.
Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за
пенообразуватели за пяна с висока кратност
за повърхностно прилагане при несмесващи
се с вода течности“;
4. за пенообразуватели за пяна с ниска
кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности – т. 10 от БДС
EN 1568-3:2008 „Пожарогасителни вещества.
Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за
пенообразуватели за пяна с ниска кратност
за повърхностно прилагане при несмесващи
се с вода течности;
5. за пенообразуватели за пяна с ниска
кратност за повърхностно прилагане при
смесващи се с вода течности – т. 10 от БДС
EN 1568-4:2008 „Пожарогасителни вещества.
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Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за
пенообразуватели за пяна с ниска кратност
за повърхностно прилагане при смесващи се
с вода течности“.
Г л а в а

т р е т а

РАЗРЕШИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Раздел І
Общи положения
Чл. 7. (1) Разрешителната дейност на продук
тите за пожарогасене по отношение на тяхната
гасителна ефективност се осъществява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ при МВР (ГДПБЗН – МВР).
(2) При осъществяване на дейността по
ал. 1 ГДПБЗН – МВР издава разрешенията
на продуктите за пожарогасене по отношение
на тяхната гасителна ефективност („разрешения за гасителна ефективност“) по искане на
производителя на продуктите или на неговия
упълномощен представител.
(3) Разрешенията за гасителна ефективност
удостоверяват съответствието на продуктите
за пожарогасене с изискванията за гасителна
ефективност съгласно глава втора.
Чл. 8. Производителят на продукти за
пожарогасене или неговият упълномощен
представител е длъжен:
1. да удостовери съответствието на продук
тите с изискванията за гасителна ефективност;
2. да предостави на всеки от дистрибуторите
или вносителите на продуктите декларация,
удостоверяваща съответствието на конкретния
продукт (партида) с условията на издаденото
разрешение по чл. 7, както следва:
а) продуктът (партидата) съответства на
изискванията за гасителна ефективност съгласно глава втора;
б) продуктът (партидата) е произведен(а)
от производител, който има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 „Системи за
управление на качеството. Изисквания“ (или
еквивалентна на нея), включваща документирана процедура за контрол за съответствие
на продукта с изискванията за гасителна
ефективност.
Чл. 9. Вносителите и дистрибуторите на
продукти за пожарогасене са длъжни да предоставят копие от декларацията по чл. 8, т. 2
на всеки от потребителите на продуктите.
Раздел ІІ
Ред за осъществяване на разрешителна дейност на продуктите за пожарогасене
Чл. 10. (1) За издаване на разрешение за
гасителна ефективност производителят или
неговият упълномощен представител подава
писмено искане до директора на ГДПБЗН –
МВР (приложение № 2).
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(2) Искането съдържа данни за наименованието на заинтересованото физическо или
юридическо лице, ЕИК, седалище, адрес на
управление и адрес за кореспонденция, трите
имена на представляващия го, дата и подпис.
Заявителят е длъжен да предостави телефон,
факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
Чл. 11. (1) Към искането по чл. 10 се прилагат следните документи:
1. за лица, регистрирани в Република България – удостоверение за актуално вписване
в търговския регистър;
2. за лица, регистрирани в чужбина – оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно
или друго удостоверение според законите на
държавата по регистрация на юридическото
лице), като:
а) когато лицето е регистрирано в държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на
чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от
2001 г.), документите трябва да бъдат заверени
в съответната държава с апостил и да бъдат
преведени на български език;
б) когато лицето е регистрирано в държава,
която не е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на
чуждестранни публични актове, документите
трябва да бъдат легализирани и преведени на
български език;
3. когато искането се подава от упълномощен представител – документ за упълномощаване от производителя (заверен с нотариална
заверка; заверен с апостил или легализиран);
4. документи (протоколи, доклади и др.)
с резултати от изпитване от акредитирани
лаборатории, удостоверяващи изпълнението
на изискванията за гасителна ефективност на
продукта, съгласно глава втора;
5. валиден сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация на системи за
управление, удостоверяващ внедрена система
за управление на качеството, съответстваща
на БДС EN ISO 9001 „Системи за управление
на качеството. Изисквания“ (или еквивалентна
на нея), включваща документирана процедура за контрол за съответствие на продукта с
изискванията за гасителна ефективност;
6. за носимите и возимите пожарогасители – техническото досие на продукта;
7. документ за внесена държавна такса по
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на МВР по Закона за държавните
такси, приета с ПМС № 53 от 1998 г. (ДВ,
бр. 27 от 1998 г.).
(2) Документи по ал. 1, представени на
чужд език, трябва да бъдат придружени с
точен превод на български език.
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(3) Приложените копия на документи трябва
да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване
„Вярно с оригинала“ на всяка страница.
Чл. 12. (1) Ако при проверката на документите се установят нередовности, заявителят
се уведомява по реда на чл. 30 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) да ги
отстрани в тридневен срок от съобщението за
това с указание, че неотстраняването им ще
предизвика прекратяване на производството.
(2) Срокът за произнасяне по искането
започва да тече от датата на отстраняване
на нередовностите.
(3) При прекратено производство може
да се отправи ново искане по реда на чл. 8,
за което отново се заплаща държавна такса.
Чл. 13. (1) При установяване на съответствие с изискванията за гасителна ефективност директорът на ГДПБЗН – МВР издава
разрешение за гасителна ефективност (приложение № 3).
(2) При установяване на несъответствие с
изискванията за гасителна ефективност директорът на ГДПБЗН – МВР издава решение за
отказ за издаване на разрешение на продуктите
за пожарогасене по отношение на гасителната
им ефективност (приложение № 4).
(3) Административните актове по ал. 1 и
2 се съобщават на заинтересованото лице в
тридневен срок след издаването им по реда
на чл. 61 АПК.
(4) Оспорването на административните актове по ал. 1 и 2 се извършва по реда на АПК.
Чл. 14. (1) Валидността на разрешението
на продукт за пожарогасене по отношение
на гасителната му ефективност се определя
на база минималния срок на валидност на
документите по чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5.
(2) В случай че в документите по ал. 1 не
са споменати срокове на валидност, се определя срок на валидност на разрешението до
промяна на обстоятелствата, при които са
издадени документите по чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5.
Чл. 15. Информация за издадените разрешения за гасителна ефективност се публикува в единен регистър на продуктите за
пожарогасене.
Чл. 16. В четиринадесетдневен срок преди
изтичане срока на действие на издаденото
разрешение производителят или неговият
упълномощен представител подава искане за
издаване на ново разрешение.
Чл. 17. Издаването на дубликат на разрешение за гасителна ефективност се извършва
в тридневен срок от датата на представяне
на писмено искане от производителя или от
неговия упълномощен представител с приложен документ за внесена държавна такса.
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Раздел ІІІ
Единен регистър на продуктите за пожарогасене
Чл. 18. (1) В ГДПБЗН – МВР се води единен регистър на продуктите за пожарогасене,
съдържащ:
1. търговско наименование на продукта за
пожарогасене;
2. производител;
3. номер на разрешението за гасителна
ефективност;
4. срок на валидност на разрешението за
гасителна ефективност.
(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1
се определя от директора на ГДПБЗН – МВР.
(3) Регистърът на продуктите за пожарогасене е публичен и се публикува в интернет
страницата на ГДПБЗН – МВР.
Раздел ІV
Ред за осъществяване на контролна дейност
на продуктите за пожарогасене
Чл. 19. (1) Контролната дейност на продуктите за пожарогасене по отношение тяхната
гасителна ефективност се осъществява от
комисии, назначени със заповед на директора
на ГДПБЗН – МВР.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се
включват служители от ГДПБЗН – МВР, осъществяващи държавен противопожарен контрол, научно-приложна и експертна дейност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНА
РАЗПОРЕДБА
Чл. 20. За нарушаване на изискванията
на наредбата нарушителите носят административнонаказателна отговорност по ЗМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Продукти за пожарогасене“ са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове и
пенообразуватели), противопожарни одеяла и
противопожарни одеяла тежък тип.
2. „Пожарогасител“ е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да
бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.
3. „Носим пожарогасител“ е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и
обслужван на ръка и който в готовност за
работа има маса не по-голяма от 20 kg.
4. „Возим пожарогасител“ е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и
обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
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5. „Противопожарно одеяло“ e гъвкав листов
материал, предназначен да бъде използван
за гасене на малки пожари чрез покриване.
6. „Противопожарно одеяло тежък тип“
e гъвкав листов материал, предназначен да
бъде използван за защита от въздействието
на топлината и за гасене на пожари с площ
до 0,16 m 2 и горене на до 5 l течно гориво.
7. „Заредено количество“ е маса или обем
на пожарогасителното вещество, съдържащо
се в пожарогасителя, изразено като обем (в
литри) за пожарогасители на водна основа и
като маса (в килограми) за другите пожарогасители.
8. „Пожарогасителен прах“ е гасително
средство от фино смлени твърди химични
вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки
за подобряване на свойствата му.
9. „Пенообразувател“ е течност, която,
разтворена във вода, образува пенообразуващ
разтвор.
10. „Пожарогасителна пяна“ е конгломерат
от пълни с въздух мехурчета, образувани от
пенообразуващия разтвор, използван за гасене
на пожари.
11. „Кратност“ е отношението на обема
пяна към обема на пенообразуващия разтвор,
от който тя е получена.
12. „Пяна с ниска кратност“ e пожарогасителна пяна, чиято кратност не е по-висока
от 20.
13. „Пяна със средна кратност“ e пожарогасителна пяна, чиято кратност е в диапазона
над 20 до 200 включително.
14. „Пяна с висока кратност“ e пожарогасителна пяна, чиято кратност е по-висока от 200.
15. „Производител“ е всяко физическо или
юридическо лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт за
пожарогасене и за съответствието му с изискванията за гасителна ефективност с оглед
пускането му на пазара и/или пускането му
в действие от негово име или което променя,
съществено модифицира и преправя продукта
или го произвежда за собствени нужди.
16. „Вносител“ е физическо или юридическо
лице, което е установено в Европейския съюз
и което внася продукти от трети държави на
пазара на Европейския съюз.
17. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице във веригата на доставка,
различно от производителя или вносителя,
което предоставя на пазара продукт за пожарогасене.
18. „Упълномощен представител“ е физическо или юридическо лице, установено на
територията на Европейския съюз, което е
упълномощено писмено от производителя на
продукти за пожарогасене да действа от не-
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гово име за изпълнение на задълженията му,
свързани с удостоверяване на съответствието
на продуктите с изискванията на наредбата.
19. „Акредитирана лаборатория“ е лаборатория, получила акредитация по реда на
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на
пазара на продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93.
20. „Акредитиран орган за сертификация на
системи за управление“ е орган, получил акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 9
юли 2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 52г, ал. 5 и чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Наредбата влиза в сила 6 месеца след
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Продуктите за пожарогасене, с които
са оборудвани обектите и строежите и които
са осигурени за нуждите на органите за пожарна безопасност и защита на населението
при Министерството на вътрешните работи и
търговците по чл. 91е, ал. 2, т. 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи към
датата на влизане в сила на наредбата, се привеждат в съответствие с нейните изисквания
в срок до 3 години след влизането є в сила.
Министър:
Цветан Цветанов
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
Изисквания за гасителна ефективност на противопожарни одеяла тежък тип
Противопожарните одеяла тежък тип трябва да удовлетворяват критериите за гасителна
ефективност при изпитване за гасене на пожарно
огнище с летливи течности и пожарно огнище с
масло (олио) за готвене, както следва:
1. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с летливи течности.
1.1. Количество на образците за изпитване – 3
броя противопожарни одеяла тежък тип.
1.2. Апаратура и материали:
1.2.1. Пожарно огнище с дълбочина 100 mm и
площ 0,16 m 2 , изработено от заварена стоманена
ламарина с дебелина 2 mm.
1.2 .2 . По с т а вк а – хориз он т а л на ме т а л на
маса с височина 800 ± 10 mm и размери 1800
± 10 mm х 1800 ± 10 mm. Пожарното огнище
е разположено на поставката така, че е рав-
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ноотдалечено от двете срещуположни страни
на масата и разстоянието от една от другите
две страни на масата до най-далечната част на
огнището е 900 ± 5 mm.
1.2.3. Гориво – 5 литра алифатно въглеводородно гориво с точка на кипене не по-ниска от
88 °С и не по-висока от 105 °С. Не е необходимо
да се използва ново гориво за всеки тест.
1.2.4. Вода – половината от обема на горивото.
1.3. Условия на изпитване:
1.3.1. Първоначална температура на горивото
20±5 °С.
1.3.2. Температура на околната среда – от
0 °С до 30 °С.
1.3.3. Време на свободно горене на горивото
от момента на запалването – 1 min.
1.3.4. Разполагане на одеялото след свободното
горене – симетрично върху пожарното огнище.
1.4. Критерии за гасителна ефективност – всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище,
да остане цяло, да не се запали по време на
теста и да няма видими пламъци 3 min след
гасенето. След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното
огнище е погасено, а погасяването не е поради
липса на гориво).
2. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с масло (олио) за готвене.
2.1. Количество на образците за изпитване – 3
броя противопожарни одеяла тежък тип.
2.2. Апаратура и материали:
2.2.1. Пожарно огнище с дълбочина 100 mm и
площ 0,16 m 2 , изработено от заварена стоманена
ламарина с дебелина 2 mm.
2.2.2. Поставка – хоризонтална метална маса
с височина 800 ± 10 mm и размери 1800 ± 10 mm
х 1800 ± 10 mm.
2.2.3. Стойка за закрепване на пожарното огнище – изработена от стомана ъглова с размери
25 mm х 25 mm. Стойката е с височина 140 ± 5
mm и размери 310 ± 5 mm х 310 ± 5 mm. Стойката е разположена върху поставката така, че
да е равноотдалечена от двете є срещуположни
страни и разстоянието от една от другите две
страни на поставката до най-далечната част на
огнището да е 750 ± 5 mm.
2.2.4. Гориво – 5 литра масло (олио) за готвене с температура на самозапалване в диапазона
от 350 °С до 370 °С. Използва се ново гориво за
всеки тест.
2.2.5. Газова горелка.
2.3. Условия на изпитване:
2.3.1. Температура на околната среда – от
0 °С до 30 °С.
2.3.2. Газовата горелка се разполага централно
под пожарното огнище за загряване на маслото
(олиото) така, че неговата температура, измерена в
центъра, да се повишава със скорост около 10 °C/
min, за да настъпи самозапалване в рамките на
25 min до 35 min.
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2.3.3. Време на свободно горене на горивото
от момента на запалването – 2 min.
2.3.4. Разполагане на одеялото след свободното
горене – симетрично върху пожарното огнище.
2.4. Критерии за гасителна ефективност – всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище, да
остане цяло, да не се запали по време на теста,
да няма видими пламъци 30 min след гасенето
и да няма повторно запалване в рамките на
3 min от отстраняване на одеяло от пожарното
огнище. След всяко изпитване трябва да остане
известно количество гориво (т.е. пожарното
огнище е погасено, а погасяването не е поради
липса на гориво).

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГДПБЗН – МВР
София 1309
ул. Пиротска 171А
И С К А Н Е
от ............................................................................ ,
(трите имена на представителя/пълномощника)
................................................................................. ,
(адрес за кореспонденция, телефон , факс, e-mail)
представляващ ..................................................... ,
(наименование на юридическото лице)
в качеството на .................................................... ,
(производител или негов
упълномощен представител)
ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ: ..................................... ,
ЕГН на пълномощника ...................................... ,
№ и дата на пълномощното: ...............................
За издаване на Разрешение на продукт за
пожарогасене по отношение на гасителната му
ефективност на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за разрешителната и контролна дейност
на продуктите за пожарогасене по отношение
на тяхната гасителна ефективност
за .............................................................................
(наименование на продукта, марка, тип)
..................................................................................
Производител на продукта: .................................
..................................................................................
(наименование на производителя и адрес)
..................................................................................
Лице за контакти: .................................................
(трите имена и длъжност)
Приложения:
1. Док у менти за регист раци я на лицето,
както следва:
1.1. За лица, регистрирани в България – удостоверение за актуално вписване в търговския
регистър.
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1.2. За лица, регистрирани в чужбина – оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно
или друго удостоверение според законите на
държавата по регистрация на юридическото
лице), като:
1.2.1. когато лицето е регистрирано в държава,
която е страна по Конвенцията за премахване на
изискванията за легализация на чуждестранни
публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), документите трябва да бъдат заверени в съответната
държава с апостил и да бъдат преведени на
български език;
1.2.2. когато лицето е регистрирано в държава,
която не е страна по Конвенцията за премахване
на изискванията за легализация на чуждестранни
публични актове, документите трябва да бъдат
легализирани и преведени на български език.
2. Когато искането се подава от упълномощен
представител – документ за упълномощаване от
производителя (заверен с нотариална заверка;
заверен с апостил или легализиран).
3. Документи (протоколи, док лади и др.)
с резул тат и от изпи т ване от ак реди т и рани
лаборатории, удостоверяващи изпълнението
на изискванията за гасителна ефективност на
продукта съгласно раздел II от Наредбата за
разрешителната и контролна дейност на продук
тите за пожарогасене по отношение на тяхната
гасителна ефективност.
4. Валиден сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация на системи за
управление, удостоверяващ внедрена система
за управление на качеството, съответстваща на
БДС EN ISO 9001 „Системи за управление на
качеството. Изисквания“ (или еквивалентна на
нея), включваща документирана процедура за
контрол за съответствие на продукта с изискванията за гасителна ефективност.
5. За носимите и возимите пожарогасители – техническото досие на продукта.
6. Документ за внесена държавна такса по
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.
Забележки: 1. Разрешението се издава за един
продукт. При внасяне на искане за серия продук
ти разрешение се издава за всеки един продукт
поотделно.
2. Приложените документи, представени на
чужд език, трябва да бъдат придружени с точен
превод на български език.
3. Приложените копия на документи трябва
да са заверени с подпис и печат на заявителя и
щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с
оригинала“ на всяка страница.
4. С едно искане може да бъде заявено издаване
на разрешение за неповече от 5 продукта, като за
всеки продукт се внася определената държавна
такса.
Дата: ................

Подпис: ..............
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Приложение № 3
към чл. 13, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
Гр. София 1309, ул. „Пиротска” № 171А

РАЗРЕШЕНИЕ
на продукт за пожарогасене по отношение на гасителната му ефективност
(на основание чл. 52 г, ал. 2, т. 7 ЗМВР и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за разрешителната и контролна дейност
на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност)
рег. №........................../.....................20__ г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: .......................................................................................................
(наименование на продукта, марка, тип)

2. ЗАЯВИТЕЛ: .....................................................................................................................
(наименование и адрес)

3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: .........................................................................................................
(наименование и адрес)

4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:……………………..…..
..........................................................................................................................................................................................

(характеристики на продукта, свързани с удовлетворяване на изискванията за гасителна ефективност)

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

5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ: ....................................г.
6. РАЗРЕШЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:...............................................
................................................................................................................................................

(Документи, удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията за гасителна ефективност)

7. РАЗРЕШЕНИЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА: Удостоверяване на съответствието
на продукта за пожарогасене с изискванията за гасителна ефективност.
Разрешението може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Разрешението може да се обжалва и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административния
съд – гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Забележки: 1. Настоящото разрешение се отнася само за този продукт.
2. Настоящото разрешение става невалидно при внасяне на промяна в компонентите на продукта, за 2който е издадено, или когато изискванията на нормативните актове вече не се
изпълняват.
3. Извлечения от настоящото разрешение не могат да се размножават без писмено съгласие на
ГДПБЗН – МВР.
ДИРЕКТОР:
( име, фамилия, подпис и печат )

.
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Приложение № 4
към чл. 13, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“
Гр. София 1309, ул. Пиротска 171А

Рег. №........................, екз. №.......
..........................................2012 г.
ДО
_______________________
(име, презиме, фамилия)
_______________________ 					
(длъжност на заявителя)
УЛ. ___________________ 			
ГР. (С.) ________________ 				
РЕШЕНИЕ ЗА ОТК АЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДУКТ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ГАСИТЕЛНАТА МУ ЕФЕКТИВНОСТ
във връзка с чл. 52г, ал. 2, т. 7 ЗМВР и чл. 13,
ал. 2 от Наредбата за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене
по отношение на тяхната гасителна ефективност
Във вр ъ зк а с о т п ра вено т о о т Вас иск ане вх. № ….................…… за издаване на разрешение за гасителна ефек тивност на продукт: ..........................................................................
............................................................., производител................................................................., органите на ГДПБЗН – МВР извършиха проверка на
представената документация.
При проверката се констатира следното:
..................................................................................
(описват се констатираните несъответствия с изискванията за гасителна ефективност на продукта)
..................................................................................
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 13, ал. 2 от Наредбата за разрешителната и
контролна дейност на продуктите за пожарогасене
по отношение на тяхната гасителна ефективност
РЕШИХ:
Отказвам издаването на разрешение на продукта за пожарогасене по отношение гасителната
му ефективност.
Решението може да бъде оспорено по админис
тративен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния орган, който
го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му
по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен
ред чрез органа, който го е издал, пред Административния съд – гр. София, в 14-дневен срок
от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(име, фамилия, подпис и печат)
7239
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 98
от 2010 г., бр. 49 и бр. 82 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12, т. 2 думите „и акушерките“
се заменят с „акушерките и медицинските и
рентгеновите лаборанти“.
§ 2. В чл. 29, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. на водолазите, допуснати до работа под
вода – 224 лв.;“.
3. Създава се т. 4:
„4. на водолазите от екипажите на надводните кораби – 252 лв.“
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При провеждане на имитационни водолазни спускания в хипербарни условия се
изплаща 50 на сто от размера на допълнителните възнаграждения по ал. 1.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Създава се ал. 6:
„(6) На военнослужещите и цивилните служители, на които се изплащат допълнителни
възнаграждения по ал. 1, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1,
т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
7181

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за
вписване в регистъра и изискванията към
дейността на обменните бюра (обн., ДВ, бр. 74
от 2003 г.; попр., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 115 от 2004 г.; доп., бр. 57 от 2005 г.; изм.,
бр. 29 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4, изречение второ думите „до
20 %“ се заменят с „до 5 %“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Лицата, извършващи дейност като
обменно бюро, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 1 в 7-дневен
срок от влизането на наредбата в сила.
Министър:
Симеон Дянков
7326
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-121
от 17 юли 2012 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества
и смеси и във връзка с Решение 2012/77/ЕС на Комисията от 9 февруари 2012 г. относно невключване
на веществото флуфеноксурон за продуктов тип 18 в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ, L 38, 11.02.2012 г.),
Решение 2012/78/ЕС на Комисията от 9 февруари 2012 г. относно невключването на определени вещества в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно пускането на пазара на биоциди (ОВ, L 38, 11.02.2012 г.), Решение 2012/254/ЕС на Комисията
от 10 май 2012 г. относно невключването на дихлорвос към продуктов тип 18 в приложения I или IА,
или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара
на биоциди (ОВ, L 125, 12.05.2012 г.) и Решение 2012/257/ЕС на Комисията от 11 май 2012 г. относно
невключването на веществото налед за продуктов тип 18 в приложения I, IА или IБ към Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ, L 126,
15.05.2012 г.) утвърждавам списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения
на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, съгласно приложението.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен
инспектор.
Министър:
Д. Атанасова
Приложение
Наименование
Флуфеноксурон

ЕО номер

CAS номер

Продуктов Дата, от която влиза
тип
в сила забраната

417-680-3

101463-69-8

18

1 август 2012 г.

-

66603-10-9

6

1 февруари 2013 г.

-

66603-10-9

7

1 февруари 2013 г.

-

66603-10-9

9

1 февруари 2013 г.

-

66603-10-9

10

1 февруари 2013 г.

-

66603-10-9

12

1 февруари 2013 г.

Циклохексилхидроксидиазен 1-оксид,
калиева сол
Циклохексилхидроксидиазен 1-оксид,
калиева сол
Циклохексилхидроксидиазен 1-оксид,
калиева сол
Циклохексилхидроксидиазен 1-оксид,
калиева сол
Циклохексилхидроксидиазен 1-оксид,
калиева сол
Циклохексилхидроксидиазен 1-оксид,
калиева сол
Дифеноксарсин-10-ил оксид

-

66603-10-9

13

1 февруари 2013 г.

200-377-3

58-36-6

9

1 февруари 2013 г.

Глиоксал

203-474-9

107-22-2

12

1 февруари 2013 г.

1,3-дихлоро-5,5-диметилхидантоин

204-258-7

118-52-5

12

1 февруари 2013 г.

Натриев тозилхлорамид

204-854-7

127-65-1

11

1 февруари 2013 г.

Динатриев тетраборат, анхидриран

215-540-4

1330-43-4

11

1 февруари 2013 г.

Мед

231-159-6

7440-50-8

2

1 февруари 2013 г.

Мед

231-159-6

7440-50-8

4

1 февруари 2013 г.

Мед

231-159-6

7440-50-8

5

1 февруари 2013 г.

Мед

231-159-6

7440-50-8

11

1 февруари 2013 г.

Меден сулфат

231-847-6

7758-98-7

1

1 февруари 2013 г.
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ЕО номер

CAS номер

Меден сулфат

231-847-6

7758-98-7

Калциев хипохлорит

231-908-7

7778-54-3

1

1 февруари 2013 г.

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

22

1 февруари 2013 г.

Тримагнезиев дифосфид

235-023-7

12057-74-8

20

1 февруари 2013 г.

Хлоралоза

240-016-7

15879-93-3

15

1 февруари 2013 г.

Хлоралоза

240-016-7

15879-93-3

23

1 февруари 2013 г.

Алуминиев фосфид

244-088-0

20859-73-8

20

1 февруари 2013 г.

1,3-дихлоро-5-етил-5-метилимидазолидин-2,4-дион
Метил неодеканамид

401-570-7

89415-87-2

12

1 февруари 2013 г.

414-460-9

105726-67-8

19

1 февруари 2013 г.

Тетрахлородекаоксид комплекс

420-970-2

92047-76-2

5

1 февруари 2013 г.

3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро-1,4,2оксатиазин,4-оксид
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)
Дихлорвос

431-030-6

163269-30-5

9

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

2

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

3

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

4

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

7

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

9

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

10

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

11

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

12

1 февруари 2013 г.

Полимер

374572-91-5

20

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

2

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

3

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

4

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

7

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

9

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

10

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

11

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

12

1 февруари 2013 г.

Полимер

57028-96-3

20

1 февруари 2013 г.

200-547-7

62-73-7

18

1 ноември 2012 г.

206-098-3

300-76-5

18

1 ноември 2012 г.

Наименование

Налед
7153
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Продуктов Дата, от която влиза
тип
в сила забраната
4
1 февруари 2013 г.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-134
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Консулта 21“ – ООД, представлявано от Елена
Кирилова Илиева, ЕИК 130931945, със седалище
и адрес на управление София 1529, район „Младост“, бул. Проф. Цветан Лазаров 50, да открие
Частно основно училище „Константин Кирил
Философ“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за основната степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Константин Кирил Филисоф“ – София,
е: София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бул.
Проф. Цветан Лазаров 10а, НПЗ „Искър – Юг“,
кв. 31, п-л IV.
4. Обучението се провежда на адрес София,
район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цветан
Лазаров 10а, НПЗ „Искър – Юг“, кв. 31, п-л IV.
5. Училището се управлява и представлява от
Ралица Стоилова Войнова.

7119

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-135
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Софконсулт груп“ – АД, представлявано от
Цветанка Стойнова Златева и Светла Борисова
Костова, ЕИК 175413245, със седалище и адрес
на управление София 1301, район „Възраждане“,
ул. Позитано 12, да открие Частна детска градина
„Симба“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина
„Симба“ – София, е: София, район „Надежда“, ул.
Илиянско шосе 16, кв. 3, УПИ II, кв. 4, местност
НПЗ „Военна рампа – запад“.

ВЕСТНИК
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4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес София, район „Надежда“, ул.
Илиянско шосе 16, кв. 3, УПИ II, кв. 4, местност
НПЗ „Военна рампа – запад“.
5. Детската градина се управлява и представлява от Ралица Николаева Стамова.

7120

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-136
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Джи Ай Едюкейшън“ – ООД, представлявано
от Снежинка Борисова Кукушева, ЕИК 200867573,
със седалище и адрес на управление София 1301,
ж.к. Лозенец, бул. Черни връх 20, вх. Б, ет. 7,
ап. 27, да открие Частна детска градина „Веселото
гардже“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина „Веселото гардже“ – София, е: София 1766,
район „Витоша“, ж.к. София парк, УПИ I, кв. 5,
местност Малинова долина – „Резиденшъл парк
София“.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София 1766, район „Витоша“, ж.к. София парк, УПИ I, кв. 5, местност
Малинова долина – „Резиденшъл парк София“.
5. Детската градина се управлява и представлява от Снежинка Борисова Кукушева.

7121

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-137
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета
поради допусната очевидна фактическа грешка
изменям Заповед № РД-14-81 от 18.06.2012 г., както
следва: навсякъде в заповедта текстът „СООУ
„Св. св. Кирил и Методий“ и Гимназия „Св. св.
Кирил и Методий“ се заменя със „СООУ „Н. Й.
Вапцаров“ и Гимназия „Н. Й. Вапцаров“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7122

Министър:
С. Игнатов
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ВЕСТНИК

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 245
от 18 май 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Мирково“,
разположена в землището на с. Мирково и с.
Бенковски, община Мирково, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение № 12 от протокол № 16 от 24 април
2012 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Елаците – мед“ – АД, с. Мирково, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
122016037, със седалище и адрес на управление с.
Мирково 2086, община Мирково, област София,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Мирково“, разположена в землището на
с. Мирково и с. Бенковски, община Мирково,
област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,896 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Мирково“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

4600580

8553310

2.

4600000

8553085

3.

4599520

8553165

4.

4599125

8553370

5.

4598415

8553620

БРОЙ 59

№

X(m)

Y(m)

6.

4598322

8553420

7.

4598555

8553232

8.

4599000

8553080

9.

4599102

8553200

10.

4599417

8553025

11.

4599500

8553012

12.

4599672

8552875

13.

4599822

8552885

14.

4600165

8552840

15.

4600210

8552610

16.

4600447

8552500

17.

4600982

8552645

7129
РАЗРЕШЕНИЕ № 255
от 27 юни 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ламбурлука“,
разположена в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение по т. 22 от протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 6 юни 2012 г.
разрешавам на „Барс“ – АД, Шумен, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
127630597, със седалище и адрес на управление
Шумен, бул. Ришки проход 66, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Ламбурлука“, разположена в землището на с. Веселиново, община
Смядово, област Шумен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,41 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

БРОЙ 59
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Ламбурлука“
Координатна система 1970 г.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

№

X (m)

Y (m)

1.

4657823

9572318

2.

4657920

9572330

3.

4658104

9572442

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Креми“

4.

4658273

9572851

Координатна система 1970 г.

5.

4658335

9573314

6.

4658040

9573317

7.

4657655

9572546

8.

4657721

9572276

Приложение
към т. 3

7130
РАЗРЕШЕНИЕ № 258
от 29 юни 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Креми“,
разположена в землището на с. Горна Кремена,
община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение по т. 23 от протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 6 юни 2012 г.
разрешавам на „Пападопулос и син“ – ООД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 175090984, със седалище
и адрес на управление София 1618, район „Овча
купел“, ул. Ангелов връх 16, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Креми“, разположена в землището на с. Горна
Кремена, община Мездра, област Враца, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

№

X (m)

Y (m)

1.

4696800.0

8540500.0

2.

4696800.0

8541000.0

3.

4696298.0

8541000.0

4.

4696298.0

8540519.0

5.

4696043.5

8540512.2

6.

4696108.6

8540452.9

7.

4696156.9

8540346.6

8.

4696149.0

8540323.1

9.

4696150.0

8540000.0

10.

4696300.0

8540000.0

7131

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3268-П
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 1, т. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол и чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Устройствения правилника на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол Изпълнителният
съвет на АПСК реши:
1. Изменя Решение № 3262-П от 20.07.2012 г.
(ДВ, бр. 57 от 2012 г.), както следва:
1.1. в т. 5.1.1, буква „б“ след думата „производство“ се добавя „утилизация“;
1.2. в т. 5.1.2 числото „80 000 000“ се заменя
с „60 000 000“.
2. Утвърждава изменение в конкурсната документация за продажба на 844 810 дяла, представляващи приблизително 34 % от капитала
на „Терем – Г. Бенковски“ – ООД, Пловдив,
собственост на „Терем“ – ЕАД, София, в съответствие с т. 1.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
7416
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 253
от 31 май 2012 г.
В изпълнение предвижданията на Общия
устройствен план (ОУП) на Столичната община (СО) и програмата за проектопроучвателни
работи на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на СО е представен проект
за ПУП за м. ЖГ „Камбаните – Младост 4“,
район „Младост“, в обхват: бул. Ал. Малинов
от изток, околовръстен път от юг, река Банишка от запад и от север. Проектът е допуснат
и изработен по реда на чл. 16 ЗУТ върху одобрена кадастрална карта. Възложен е по реда
на чл. 124, ал. 2 ЗУТ за сметка на общинския
бюджет, като проектантът е избран по реда на
ЗОП. Изработването на проекта е допуснато
със Заповед № РД-09-50-159 от 1.02.2010 г. на
главния архитект на СО. В обхвата на проекта
има действащ предходен ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-50-18 от 13.01.1995 г. на главния
архитект на СО, който не е приложен. В хода
на изработването на проекта е установено, че в
североизточната част на устройваната територия
са налице приложени предходни ПУП, поради
което там изработването на ПУП по реда на
чл. 16 е недопустимо. Тази част от проекта е
изключена от одобрявания обхват, тъй като за
нея е необходимо да се изработи и одобри план
за преструктуриране на жилищен комплекс по
реда на чл. 22, ал. 4 ЗУТ.
Проектът, придружаващите го план-схеми
и материалите, изискващи се по чл. 16 ЗУТ, са
изпратени за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ с писмо изх. № ТП-94-00-546 от 15.03.2010 г.
в район „Младост“ (ДВ, бр. 22 от 2010 г.). На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ е проведено обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ въз
основа на Заповед № РД-06-88 от 30.03.2010 г. на
кмета на район „Младост“. Резултатите от общественото обсъждане са отразени в протокол от
10.05.2010 г. Проектът и постъпилите възражения
са разгледани от Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протоколи
№ ЕС-Г-56 от 8.06.2010 г., т. 33, и № ЕС-Г-72 от
20.07.2010 г., т. 79. Отделно е разгледано заявление от училищното настоятелство на 64-то ОУ
„Цар Симеон Велики“ с протокол № ЕС-Г-101 от
13.12.2011 г., т. 24.
Изработени са експертна оценка и заснемане
на съществуващата растителност в съответствие с
изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗ – СО, заверени
от дирекция „Зелена система“ на СО с № 7000СП-1006 от 16.09.2010 г. По уважените възражения и по служебните предложения са направени
корекции в проекта.
В съответствие с изискванията на чл. 121,
ал. 2 ЗУТ план-схемите на техническата инфраструктура са съгласувани с експлоатационните
предприятия – „Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „Топлофикация
София“ – А Д, и „БТК“ – А Д. Изработени са
оценки по реда на чл. 16, ал. 4 ЗУТ, които са
приети от комисията по чл. 210 ЗУТ с протокол
№ ЕС-О-001 от 28.02.2011 г. От приетите оценки
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е видно, че стойността на всеки един от поземлените имоти – предмет на плана, се увеличава
вследствие на урегулирането.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в устройствени зони „Смф“, „Оз1“, „Оо“. Конкретното предназначение на урегулираните поземлени
имоти (УПИ) съответства на допустимото за
съответната устройствена зона. Показателите
в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 12, 15, 16.
Цифрови я т ви д на п лана е п роверен о т
Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГК К) – Софи я, което се доказва с писмо
вх. № ТП-92-00-163 от 26.04.2011 г. За новите УПИ
от СГКК са дадени проектокадастрални номера,
отразени в таблицата към плана. Проектът е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ № ЕС-Г-7
от 20.07.2010 г., т. 79.
При горната фактическа обстановка от правна
страна се установява следното:
Изработването на проекта е допуснато и
възложено от компетентен орган – главния архитект на СО, оправомощен за това от кмета на
СО със Заповед № РД-09-3348 от 29.05.2008 г. и
пълномощно № КО-17-69 от 14.02.2008 г.
Спазени са законовите процедури по съобщаване на проекта и по провеждане на обществено
обсъждане.
Спазени са изиск вани ята на чл. 16 ЗУ Т.
Проектът е изработен върху кадастрална карта.
Предходните подробни устройствени планове не
са приложени. Приета е оценка на имотите от
комисията по чл. 210 ЗУТ, която доказва повишената им стойност. Новообразуваните УПИ са
съобразени с местоположението на имотите в
местността, но не и с точните им кадастрални
граници. Новообразуваните УПИ попадат в същите устройствени зони, в които са попадали
имотите, за които са отредени. Коефициентът
на редукция на поземлените имоти не надвишава допустимия по чл. 16, ал. 1 ЗУТ. Спазено е
изискването на чл. 60, ал. 5 от Наредба № 3 от
2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри. Спазено е изискването на чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ за съответствие с
ОУП на СО. Спазено е изискването на чл. 121,
ал. 2 ЗУТ за съгласуване с експлоатиращите
предприятия. Спазено е изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО за заснемане на съществуващата
растителност. С плана за застрояване са спазени изискванията за разстояния, като не се
допускат намалени такива към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица. Спазен
е чл. 108, ал. 5 ЗУТ – предвижданията на плана
са икономично осъществими и дават възможност
за целесъобразно устройство на урегулираните
поземлени имоти и на кварталите.
Проектът е в обхват над три квартала, предвид
което и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС органът, компетентен
да издаде административния акт за одобряването
му е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС, Заповед № РД-09-178
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от 19.03.2012 г. на кмета на СО, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 16, чл. 108, ал. 2 и 5 ЗУТ, устройствени
зони по т. 12, 15, 16 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-56
от 8.06.2010 г., т. 33, № ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г.,
т. 79, № ЕС-Г-101 от 13.12.2011 г., т. 24, № ЕС-Г-7
от 20.07.2010 г., т. 79, протокол на комисия по
чл. 210 ЗУТ № ЕС-О-001 от 28.02.2011 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за ПРЗ на м. ЖГ Камбаните – Младост 4 с обхват: улица от о.т. 12 до
о.т. 11; североизточна граница на УПИ III-480
и IV-480 от кв. 34; през улица с о.т. 28 – о.т. 29;
югозападна граница на УПИ III – „За озеленяване“ от кв. 39; южната и западните граници
на УПИ І-1317 от кв. 39; североизточната и
югоизточната граница на УПИ VIII-1341 от кв.
39; североизточната граница на УПИ VІІ – „За
озеленяване и WC“ от кв. 39; северозападната
и североизточната граница на УПИ VI-265 от
кв. 39; през улица с о.т. 64 – о.т. 65; северозападната, северната и източната граница на
УПИ III-1357 – „За училище“ от кв. 35; западна
регулационна граница на локално платно на бул.
Ал. Малинов; северна граница на околовръстен
път; западна и северозападна граница на УПИ
II – „За озеленяване“ от кв. 46; северозападна
граница на УПИ II – „За озеленяване“ от кв.
47; северозападна граница на У ПИ II – „За
озеленяване“ от кв. 48; по улица с о.т. 8 – о.т.
12 и съгласно указаната в проекта граница на
територията, устройвана по реда на чл. 16 ЗУТ.
2. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
към ПРЗ по т. 1 на м. ЖГ „Камбаните – Младост
4“, както следва:
2.1. за вертикално планиране;
2.2. за водоснабдяване;
2.3. канализация;
2.4. електрозахранване;
2.5. топлоснабдяване;
2.6. телекомуникация;
2.7. телефонизация.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 371
от 12 юли 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило писмо
с вх. № ГР-70-00-490 от 2011 г. от „Метрополитен“ – ЕАД, с което е поискано процедура по
изменение на плана за регулация на „сервитут
на метро“ от улица между о.т. 281 и о.т. 333,
м. НПЗ „Искър – Север“; създаване на УПИ
за трасе за Метрополитен; изменение на трасе
за Метрополитен в УПИ ХV – „За пътнически
терминал, администрация, търговия, обслужване,
трасе на Метрополитена и метростанция“, и УПИ
ХVI – „За администрация, търговия, обслужване
и трасе на Метрополитена“, кв. 2, м. Летищен
комплекс – София, район „Искър“, във връзка с
необходимостта от осигуряване на регулационна
обезпеченост за изграждане на гореописаната част
от трасето на I метродиаметър на Метрополитена
и съобразно особеностите на прилежащия терен.
Към писмото е приложено мотивирано предложение за исканото изменение на плана за
регулация, придружено с обяснителна записка
към него.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите „Общ устройствен план“, „Благоустройствени дейности и природни ресурси“, „Правен“
и „Градоустройство“ при НАГ.
Същото е разгледано и прието от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-13 от 21.02.2012 г.,
т. 19, с решение главният архитект на Столичната община да издаде заповед за допускане
на устройствена процедура при задължително
спазване условията на отделите на дирекция
„Териториално планиране“ (ДТП).
Със Заповед № РД-09-50-237 от 29.02.2012 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато да се изработи проект за изменение
на план за регулация (ИПР) на кв. 16, НПЗ
„Искър – Север“ и кв. 2, м. Летищен комплекс.
С писма изх. № ГР-70-00-490 от 9.03.2012 г.
заповедта е изпратена до район „Искър“ и район
„Слатина“ за сведение и за изпълнение.
С писмо peг. № 6602-39[2] от 10.05.2012 г. на
главния архитект на район „Слатина“ проектът е
върнат след съобщаване в НАГ с информацията,
че няма постъпили възражения в законоустановения срок. Приложени са констативен протокол и
копие от протокол на Районния експертен съвет
по устройство на територията.
С писмо peг. № 6602-62[7] от 16.05.2012 г. на
главния архитект на район „Искър“ проектът е
върнат след съобщаване в НАГ с информация, че
няма постъпили възражения в законоустановения
срок. Приложени са констативен акт, съобщение,
обратни разписки, писма от областния управител
на област София.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-40 от 22.05.2012 г.,
т. 18.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
С изработения план се изменя планът за регулация с цел обезпечаване в градоустройствено
отношение на „трасе на Метрополитен“, т.е.
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обект – публична общинска собственост, което
обосновава наличие на основания за изменение на
действащия ПУП по чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка
с ал. 2 ЗУТ, а именно: влезлите в сила подробни
устройствени планове могат да се изменят, когато
възникнат нови държавни или общински нужди за
обекти – собственост на държавата, на общините
и на експлоатационните дружества.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – допускане
изработването на ПУП при наличие на основание по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ,
внесеният проект е съобщен на заинтересованите
лица, съгласуван е от отделите в НАГ, разгледан
е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът за ИПР не противоречи на Общия
устройствен план на СО, с което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действащите план за регулация и кадастрална карта,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1 ЗУТ, чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-40 от 22.05.2012 г., т. 18,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за регулация на „трасе на Метрополитен“ от улица между
о.т. 281 и о.т. 333, кв. 16, м. НПЗ „Искър – Север“
до „метростанция 23 – летище“ в УПИ ХV – „За
пътнически терминал, администрация, търговия,
обслужване и трасе на Метрополитена“ от кв. 2,
м. Летищен комплекс, за създаване на сервитут
за „трасе на Метрополитена“ от улица между о.т.
281 и о.т. 333, кв. 16, м. НПЗ „Искър – Север“
до границата между ПИ 90 и ПИ 251; УПИ за
„транспортна инфраструктура – трасе на Метрополитен“; промяна трасето на Метрополитена в
УПИ XVI – „За администрация, търговия, обслужване и трасе на Метрополитена“, и в УПИ
XV – „За пътнически терминал, администрация,
търговия, обслужване, трасе на Метрополитена
и метростанция“ от кв. 2, м. Летищен комплекс,
по зелените и кафявите линии, цифри, текст и
знаци съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Искър“ и в
район „Слатина“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

ЗАПОВЕД № 1751
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като
взех предвид, че са налице важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. О т ч у ж да вам 1544/2750 к в. м и деа л н и
части от поземлен имот с пл. № 471 по плана
на Промишлена зона „Север“ – Бургас, с площ
2750 кв. м, с идентификатор 07079.604.137 по
одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, целият с площ 2798 кв. м, при граници по ПУП:
поземлен имот с пл. № 470, бул. Проф. Якимов,
поземлен имот с пл. № 415, поземлен имот с пл.
№ 510, поземлен имот с пл. № 511 и поземлен
имот с пл. № 30, и съседи по КК: 07079.604.134,
0 7 0 79.6 0 4.1 35, 0 7 0 79.6 0 4.17 2 , 0 7 0 79.6 0 4.1 3 6 ,
07079.604.138, 07079.604.156 и 07079.604.237, от
собствениците на имота, както следва:
1.1. Живко Рачев Тодоров за 1018,65/2750 кв. м
ид. части от цитирания поземлен имот, целият
с площ 2750 кв. м.
1.2. Радослав Живков Рачев за 254,70/2750 кв. м
ид. части от цитирания поземлен имот, целият
с площ 2750 кв. м.
1.3. Миглена Живкова Рачева за 254,70/2750 кв. м
ид. части от цитирания поземлен имот, целият с
площ 2750 кв. м.
1.4. Кирил Петров Киров и Пенка Тодорова
Кирова с общо за двамата 11,34/2750 кв. м ид.
части от цитирания поземлен имот, целият с
площ 2750 кв. м.
1. 5. ЕТ „П и к н и к – Пен к а Тодо р ов а“ з а
14,61/2750 кв. м ид. части от цитирания поземлен имот, целият с площ 2750 кв. м.
2. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 151 841,34 лв., разпределено съобразно квотите на съсобственост,
както следва:
2.1. Живко Рачев Тодоров – 99 532 лв.
2.2. Радослав Живков Рачев – 24 886,80 лв.
2.3. Миглена Живкова Рачева – 24 886,80 лв.
2.4. Кирил Петров Киров и Пенка Тодорова
Кирова – 1108,44 лв.
2.5. ЕТ „Пикник – Пенка Тодорова“ – 1427,30 лв.
3. Сумите по т. 2 да бъдат преведени в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас, в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

Председател:
Е. Герджиков

Кмет:
Д. Николов
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ЗАПОВЕД № 1752
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като
взех предвид, че са налице важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 45/465 кв. м идеални части
от поземлен имот с пл. № 415 по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас, целият с площ
465 кв. м, с идентификатор 07079.604.172 по одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, при граници
по ПУП: поземлен имот с пл. № 471 и поземлен
имот с пл. № 510, и съседи по КК: 07079.604.135,
07079.604.136 и 07079.604.137, от собственика на
имота Радослав Живков Рачев.
2. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 4396,95 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по сметка,
открита от Община Бургас, в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

7244

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 1753
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с пл. № 426 с
площ 827 кв. м по плана на Промишлена зона
„Север“ – Бургас, с идентификатор 07079.604.141 по
одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, при граници по ПУП: поземлен имот с пл. № 416 и поземлен имот с пл. № 427, и съседи по КК: 07079.604.140,
07079.604.142, 07079.604.143 и 07079.604.152, от собственика на имота: „Арбо“ – АД, ЕИК 102118240,
представлявано от Армен Акопович Акопян и
Артур Акопович Акопян, притежаващо цитирания
поземлен имот с площ 827 кв. м.
2. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 80 806,17 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по сметка,
открита от Община Бургас, в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.

ВЕСТНИК
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5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

7245

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 1754
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като
взех предвид, че са налице важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 23/360 кв. м идеални части от поземлен имот с пл. № 602 по плана на
Промишлена зона „Север“ – Бургас, целият с
площ 360 кв. м, с идентификатор 07079.604.111
по одобрена кадастрална карта на гр. Бургас,
с площ 378 кв. м, при граници по ПУП: поземлен имот с пл. № 472, поземлен имот с пл.
№ 603 и поземлен имот с пл. № 530, и съседи
по КК: 07079.604.114, 07079.604.113, 07079.604.110,
07079.604.153 и 07079.604.112, от собствениците на
имота, както следва:
1.1. Стоян Кралев Симеонов и Димка Петкова
Симеонова за 11,5/360 кв. м ид. части от цитирания поземлен имот, целият с площ 360 кв. м.
1.2. Тодор Стоянов Тодоров и Катя Ангелова
Тодорова за 3,833/360 кв. м ид. части от цитирания поземлен имот, целият с площ 360 кв. м.
1.3. Крали Янев Симеонов за 3,833/360 кв. м
ид. части от цитирания поземлен имот, целият
с площ 360 кв. м.
1.4. Петко Стойков Петков и Денка Нейкова
Петкова за 3,833/360 кв. м ид. части от цитирания
поземлен имот, целият с площ 360 кв. м.
2. Определям обезщетение за собствениците на
отчуждения имот в размер 2247,33 лв., разпределено
съобразно квотите на съсобственост, както следва:
2.1. Стоян Кралев Симеонов и Димка Петкова
Симеонова – 1123,68 лв.
2.2. Тодор Стоянов Тодоров и Катя Ангелова
Тодорова – 374,55 лв.
2.3. Крали Янев Симеонов – 374,55 лв.
2.4. Петко Стойков Петков и Денка Нейкова
Петкова – 374,55 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по сметка,
открита от Община Бургас, в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

7246

Кмет:
Д. Николов

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № 1755
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. Отчуждавам 368/875 кв. м идеални части от
поземлен имот с пл. № 473, целият с площ 875 кв.
м, по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас, с идентификатор 07079.604.197 по одобрена
кадастрална карта на гр. Бургас, целият с площ
904 кв. м, при граници по ПУП: поземлен имот с
пл. № 530, поземлен имот с пл. № 618 и поземлен
имот с пл. № 675, и съседи по КК: 07079.604.198,
07079.604.113, 07079.604.114 и 07079.604.153, от собственика на имота „Анастасия“ – ЕООД, ЕИК
102223106, представлявано от управителя Тодор
Димитров Добрев, притежаващо 368/875 кв. м
идеални части от цитирания поземлен имот,
целият с площ 875 кв. м.
2. Определям обезщетение за собственика
на отчуждения имот – „Анастасия“ – ЕООД, в
размер 35 957,28 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по сметка,
открита от Община Бургас, в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

7247

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 1756
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. Отчуждавам 329/361 кв. м идеални части от
поземлен имот с пл. № 416 по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас, целият с площ 361 кв.
м, с идентификатор 07079.604.143 по одобрена
кадастрална карта на гр. Бургас, при граници по
ПУП: поземлен имот с пл. № 675, поземлен имот
пл. № 427 и поземлен имот с пл. № 426, и съседи
по КК: 07079.604.141, 07079.604.142, 07079.604.145,
07079.604.198, 07079.604.153 и 07079.604.152, от собственика на имота „Арбо“ – АД, ЕИК 102118240,
представлявано от Армен Акопович Акопян и
Артур Акопович Акопян, притежаващо 329/361 кв.
м идеални части от цитирания поземлен имот,
целият с площ 361 кв. м.
2. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 32 146,59 лв.

ВЕСТНИК
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3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по сметка,
открита от Община Бургас, в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

7248

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 1757
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с пл. № 427 с
площ 827 кв. м по плана на Промишлена зона
„Север“ – Бургас, с идентификатор 07079.604.142 по
одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, при граници по ПУП: поземлен имот с пл. № 416 и поземлен имот с пл. № 426, и съседи по КК: 07079.604.140,
07079.604.145, 07079.604.143 и 07079.604.141, от собственика на имота „Арбо“ – АД, ЕИК 102118240,
представлявано от Армен Акопович Акопян и
Артур Акопович Акопян, притежаващо цитирания
поземлен имот с площ 827 кв. м.
2. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 80 806,17 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по сметка,
открита от Община Бургас, в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

7249

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 1758
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

1. Отчуждавам 283/535 кв. м идеални части от
поземлен имот с пл. № 675, целият с площ 535 кв.
м, по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас,
с идентификатор 07079.604.198 по одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, целият с площ 569 кв. м,
при граници по ПУП: поземлен имот с пл. № 473,
поземлен имот с пл. № 618 и поземлен имот с пл.
№ 416, и съседи по КК: 07079.604.143, 07079.604.145,
07079.604.113, 07079.604.197 и 07079.604.153, от собственика на имота „Анастасия“ – ЕООД, ЕИК
102223106, представлявано от управителя Тодор
Димитров Добрев, притежаващо 283/535 кв. м
идеални части от цитирания поземлен имот,
целият с площ 535 кв. м.
2. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 27 651,93 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по сметка,
открита от Община Бургас, в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
4. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
5. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов

7250
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РЕШЕНИЕ № 76
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСА и
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на Община Видин – за промяна
предназначението на ПИ 036007, местност Под
село по КВС, землище с. Иново, от „Земеделска
земя“ в „Транспортно-комуникационна инфраструктура“.

7170

Председател:
Пл. Трифонов

РЕШЕНИЕ № 77
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на имот с идентификатор 10971.93.6,
местност Алимана, гр. Видин, от „Обществено
обслужване“ в „Производствени и ск ладови
дейности“.

7171

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА ГОДЕЧ
ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 75
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 59
ЗУТ и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за
защита на животните Общинският съвет – гр.
Видин, реши:
1. Определя терена на имот с идентификатор
10971.94.274 по кадастралната карта на гр. Видин
за изграждане на приют за бездомни кучета и
оправомощава кмета на общината да предприеме
всички необходими действия като възложител
по смисъла на чл. 161 ЗУТ за изграждането на
„Общински приют за бездомни кучета“.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхват
имот с идентификатор 10971.94.274 по кадастралната карта на гр. Видин, с който се предвижда: урегулиране на имота по съществуващите
имотни граници; разделянето на имота на два
нови урегулирани поземлени имота по червената
непрекъсната линия, УПИ І – за производствени
и складови дейности, и УПИ ІІ – за общински
приют за кучета; предвижда се застрояване по
нанесените с червена прекъсната линия ограничителни линии на застрояване.

7169

ВЕСТНИК

Председател:
Пл. Трифонов

РЕШЕНИЕ № 97
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1,
§ 8, ал. 2, т. 2 и 3 ЗУТ и предложение № 08-00495 от 11.06.2012 г. от кмета на Община Годеч
Общинският съвет – гр. Годеч, одобрява проект
за изменение на действащия ПУП – план за регулация на с. Лопушна в кв. 3 и 6, както следва:
премахва се улица с о.т. № 30, 31 и 33; създава
се нова улица с о.т. № 30а, 30б и 30в; изменя се
регулацията на УПИ VII-55, VIII и IX от кв. 3 и
на УПИ XII-56 от кв. 6; образува се нов УПИ с
№ XIII-156 от кв. 6.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния
съд – София област.

7168

Председател:
В. Иванов

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 9-6
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ № 72624.454.63
във връзка с електрозахранване на „Помпа“ в
ПИ № 72624.454.31 в землището на гр. Добрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
гр. Добрич до Административния съд – Добрич.

7063

Председател:
А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 9-7
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ № 72624.280.675
и 72624.280.701 в местността Лозята Минково в
землището на гр. Добрич, във връзка с изграждане
на „Мачтов трафопост – МТП – 400 kVА 20/0,4
kV“ за електрозахранване на „Масивна сезонна
постройка“ в ПИ № 72624.280.51 в землището
на гр. Добрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
гр. Добрич, до Административния съд – Добрич.

7064

Председател:
А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 9-8
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ № 72624.900.399,
72624.420.2, 72624.420.32 и 72624.900.434 във връзка
с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1 х
1000 kVА“ в ПИ № 72624.420.4 – местност Алмалии в землището на гр. Добрич, до съществуваща
въздушна мрежа – кл. ІІІ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
гр. Добрич, до Административния съд – Добрич.

7065

Председател:
А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 9-9
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ № 72624.372.20
по кадастралната карта на гр. Добрич във връзка с изграждане на „Мачтов трафопост – МТП
100 kVА 20/0,4 kV“ за електрозахранване на
„Животновъден комплекс – временен приют за
безстопанствени кучета“ в ПИ № 72624.632.16 в
землището на гр. Добрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
гр. Добрич до Административния съд – Добрич.
Председател:
А. Табаков

7066

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 99
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена,
реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за определяне на ново конкретно
предназначение – „Ниско свободно жилищно застрояване“ на имот № 062081, с начин на трайно
ползване „нива“ в местността Лъга по КВС на
землище с. Илаков рът.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел 1
kV с дължина 200 л.м, от които: 10 л.м през имот
№ 000569 – общински път, и 190 л.м по трасето на
общински водопровод с. Илаков рът – с. Лазарци
до имот № 062081 по КВС на землище с. Илаков
рът. Сервитутът на кабела е с площ 798 кв.м и
засяга следните имоти: имот № 000569 – полски
път, имот № 062110 – пасище, чл. 19 ЗОЗЗ, имот
№ 000485 – река, държавата/МОСВ – въздушно
по моста, имот № 000035 – дере, Община Елена,
имот № 000111 – полски път, Община Елена, имот
№ 062106 – за жилищно застрояване, Румен Иванов Иванов, имот № 062105 – нива, наследници
Никола Стоянов Михалев, имот № 000111 – полски път, Община Елена.
3. На основание чл. 193, ал. 4 ЗУТ възлага
на кмета на Община Елена да издаде заповед за
учредяване правото на преминаване на кабел 1
kV с дължина 200 л. м по общински път № 000569
и по трасето на общински водопровод с. Илаков
рът – с. Лазарци, до имот № 062081 по КВС на
землище с. Илаков рът и общ сервитут 798 кв.
м, от които 496 кв. м засягат общински имоти.
4. Възложителят да уреди ограничените вещни
права – сервитутно право за 302 кв. м, попадащи
в частни имоти с № 062105 и 062106 по КВС на
землище с. Илаков рът.
5. Оценката от комисията по чл. 210 ЗУТ за
определяне на цената на правото на преминаване
и цената на учредения сервитут да се извърши
след приключване на процедурата по одобряване
на парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно захранване 1 kV до имот № 062106 по КВС
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на землище с. Илаков рът, който се полага по същото трасе, допусната със Заповед № РД.02.05-475
от 5.10.2011 г. на вр.и.д. кмет на Община Елена.
Решението подлежи на обжалване чрез Община
Елена пред Административния съд – гр. Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

6986

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 100
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 038008 с начин на трайно ползване „нива“ в местността Ливадката по
КВС на землище с. Средни колиби и определяне
на ново конкретно предназначение – за „Вилно
застрояване“.
Решението подлежи на обжалване чрез Община
Елена пред Административния съд – гр. Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

6987

Председател:
В. Гуцов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 114
от 25 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ имот с
идентификатор 05009.12.129, землище с. Божурец,
община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка
с чл. 22, ал. 2 ЗЕВИ допуска предварително изпълнение на решението.

6988

Председател:
Ив. Кьосев

РЕШЕНИЕ № 115
от 25 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ имот с
идентификатор 05009.14.124, землище с. Божурец,
община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка
с чл. 22, ал. 2 ЗЕВИ допуска предварително изпълнение на решението.

6989

Председател:
Ив. Кьосев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 278
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план на път за
претоварна станция за твърди битови отпадъци
в имот № 000471 в землището на с. Черганово,
местност Каракос, община Казанлък, минаващ
през имоти в землището на с. Черганово, ЕКАТТЕ
80532, съгласно заверен от общинската служба
„Земеделие“ регистър на засегнатите имоти:
000008 – път I клас, публична държавна собственост; 000013, 000016, 000415, 000421, 000431, 000434,
000466 – полски пътища, публична общинска
собственост; 000017 – дере, публична общинска
собственост; 000402, 000426, 000428, 000429, 000430,
000432, 000464, 000467, 244661 – пасища, мери,
публична общинска собственост; 000406 – депа
на битови отпадъци (сметище), публична общинска собственост; 000424, 000425 – храсти, частна
общинска собственост; 244638, 244668, 254667,
254730, 254733, 254742, 254805 – лозови насаждения – частна общинска собственост (земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ); 254731, 254732, 254741 – лозови
насаждения, съсобственост с Община Казанлък,
всички в местност Каракос; 005010 и 005044 в
местност Черешите – овощни насаждения – частна собственост.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за ел.
захранване на претоварна станция за твърди битови отпадъци в имот № 000471 в землището на с.
Черганово, местност Каракос, община Казанлък,
минаващ през имоти в землището на с. Черганово,
ЕКАТТЕ 80532, съгласно заверен от общинската
служба „Земеделие“ регистър на засегнатите
имоти: 000014, 000016, 000019, 000020, 000027,
000421, 000431, 000434, 000466 – полски пътища,
публична общинска собственост; 000017 – дере,
публична общинска собственост; 000025 – напоителен канал, държавна частна собственост;
000402, 000428, 000429, 000430, 000432, 000464,
000467, 008013, 244661 – пасища, мери, публична
общинска собственост; 000406 – депа на битови
отпадъци (сметище), публична общинска собственост; 254730 – лозови насаждения – частна
общинска собственост, всички в местност Каракос;
005010 и 005044 в местност Черешите – овощни
насаждения – частна собственост.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

6948

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 373
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, включително учреденото право на преминаване през ПИ 021139 с цел
достъп – транспортен и комуникационен, както и
приложените В и К и ел. схеми за захранване на
ПИ 021166 от картата на възстановената собственост в местността Кетелника, землище с. Васил
Левски, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 021166 да се образува УПИ I-021166 – „За земеделски нужди“,
овцеферма и обслужващи сгради в местността Кетелника, землище с. Васил Левски, и застрояване
в него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

7195

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 374
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
В и К и ел. схеми за захранване на ПИ 001006 от
картата на възстановената собственост в местността Песците, землище с. Васил Левски, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 001006 да се образува УПИ 001006 – ферма за отглеждане на говеда
и овце в местността Песците, с. Васил Левски, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

7196

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 107
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Карнобат, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с № 033005, 033018,
033030, 033032, 033041, 033042 и 033045 в местност
Герделийски герен, землище на с. Сигмен, община Карнобат.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до Административния съд – Бургас.

7038

Председател:
Т. Ченешев

РЕШЕНИЕ № 108
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с № 033012, 033013,
033015, 033044, 033047, 033048, 033049 и 033055
в местност Герделийски герен, землище на с.
Сигмен, община Карнобат.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до Административния съд – Бургас.

7039

Председател:
Т. Ченешев

РЕШЕНИЕ № 109
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за „Трасе на ел.кабел 20 kV от ел.подстанция, намираща се в ПИ 202041 в местност Кралимаркова
стъпка, до ветрогенератори с № 25, 1, 20, 10, 30,
22, 28, 3, 11, 26, 9, 16, 23, 6, 27 и 2 в землището
на гр. Карнобат.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до Административния съд – Бургас.

7040

Председател:
Т. Ченешев

РЕШЕНИЕ № 110
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за „Трасе на ел. кабел 20 kV от ел.подстанция,
намираща се в ПИ 202041 в местност Кралимаркова стъпка, до ветрогенератори с № 36, 17, 15,
8, 29, 14, 18, 4, 12, 7, 24, 13 и 21 в землището на
гр. Карнобат.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до Административния съд – Бургас.

7041

Председател:
Т. Ченешев
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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 192
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за имоти с идентификатори № 40909.119.211; 40909.119.212; 40909.119.214;
4 0 9 0 9.11 9. 21 5; 4 0 9 0 9.11 9. 216; 4 0 9 0 9.11 9. 217;
40909.119.218; 40909.119.219 и 40909.119.220 и обединяването им в нов имот VII, пл. сн. № 6236,
кв. 237 по плана на гр. Кърджали с отреждане
за търговия и обществено обслужване и с площ
13 305 кв. м.

7086

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 193
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 767, кадастрален район 27 по плана на ново
образуваните имоти в землището на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

7087

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 194
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 17, кадастрален район 10 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Солище,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

7088

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 195
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
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№ 000099 по картата за възстановена собственост в землището на с. Крайно село, община
Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
7089
РЕШЕНИЕ № 196
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 000133 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Пеньово, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
7090
РЕШЕНИЕ № 197
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на неурегулирани поземлени имоти
№ 000303 и № 000304 по картата за възстановена
собственост в землището на с. Пъдарци, община
Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
7091
РЕШЕНИЕ № 198
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 000076 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Главатарци, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
7092
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РЕШЕНИЕ № 199
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Главен колектор І от
интегриран воден проект на гр. Кърджали, община Кърджали“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

Председател:
Р. Мустафа

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 09 от 28.03.2012 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, одобрява ПУП – парцеларен план на ВиК, ел. провод и комуникационно-транспортен план, част – пътна, за обект:
„Подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлен имот 010001, масив 10,
м. Край село Р.Г, землище на с. Калово, община
Малко Търново“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.

7093

РЕШЕНИЕ № 200
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Главен колектор ІІ от
интегриран воден проект на гр. Кърджали, община Кърджали“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

7094

Председател:
Р. Мустафа

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-08-185
от 13 юли 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА, в
изпълнение на решение на Кюстендилския административен съд № 184 от 2.07.2010 г., потвърдено
с Решение № 13302 от 18.10.2011 г. на Върховния
административен съд на Република България по
адм. дело № 12796/2010 г., нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност
Саманли баир в землищата на с. Слокощица, с.
Богослов и Кюстендил, община Кюстендил, в
частта за имоти 70.50 и 70.52, както следва:
В регистъра към плана на новообразуваните
имоти за имот № 70.50 се заличава „Михаил Владимиров Михайлов“, като се вписва „наследници
на Спасена Дончова Христова съгласно Решение
№ 57/10 от 10.12.1992 г. на ПК Кюстендил“.
В регистъра към плана на новообразуваните
имоти за имот № 70.52 се заличава „Цанко Димитров“, като се вписва „наследници на Спасена
Дончова Христова съгласно Решение № 57/10 от
10.12.1992 г. на ПК Кюстендил“.

За областен управител:
Г. Михайлова
7106

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 125
от 29 юни 2012 г.

Председател:
Т. Браяновски
7158

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
ЗАПОВЕД № 94И-426-2#1
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 130, ал. 2 ЗУТ
и Решение № 11 от протокол № 3 от 8.05.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Мъглиж нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – изменение на план за регулация на част от кв.
42 – УПИ IX-633 и част от кв. 43, УПИ ХХV788 и УПИ II-792 по регулационния план на
гр. Мъглиж, област Стара Загора, одобрен със
Заповед № 393 от 30.09.2004 г., което се състои
в изместване на уличнорегулационната линия
по съществуващите имотни граници. Планът
за застрояване потвърждава съществуващите в
имотите сгради като най-целесъобразно застрояване при условията на чл. 83 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ. Запазва се отреждането
за свободно нискоетажно жилищно застрояване.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез кмета на Община Мъглиж пред Административния
съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Господинов
7054
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РЕШЕНИЕ № 174
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 6 от протокол № 3
от 8.05.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 3 от 29.05.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1
ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за присъединяване на „Склад за селскостопанска продукция“
в поземлен имот с идентификатор 49494.49.48
по кадастралната карта на гр. Мъглиж, област
Стара Загора, към електропреносната мрежа с
възложител Радка Станчева Топоркова.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

7051

Председател:
Мл. Чернаков

РЕШЕНИЕ № 175
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 5 от протокол № 3
от 8.05.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 3 от 29.05.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1
ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот с идентификатор
49494.49.48 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, област Стара Загора, с възложител Радка
Станчева Топоркова.
С плана за застрояване в имота се предвижда изграждане на склад за селскостопанска
продукция.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

7052

Председател:
Мл. Чернаков

РЕШЕНИЕ № 178
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 15 от протокол № 3
от 8.05.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 3 от 29.05.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1
ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 110005 в землището на
с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора,
местност Кьоклюка, с възложител „Алтея Органикс“ – ООД, Стара Загора.
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С плана за застрояване в имота се предвижда
изграждане на розоварна с производствен цех.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

7053

Председател:
Мл. Чернаков

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 130-9
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нови пазар, одобрява ПУП – парцеларен план
за техническа инфраструктура – „Ел. провод,
водопровод и пътна връзка за ПИ № 52009.20.474
(ПСОВ) в землището на гр. Нови пазар. Трасето
на ел.проводното отклонение преминава през
имоти в землището на гр. Нови пазар, както
следва: ПИ № 52009.18.288, ПИ № 52009.18.400,
ПИ № 520 09.18.406, ПИ № 520 09.19.30 0, ПИ
№ 52009.20.140 и ПИ № 52009.20.474. Трасето на
ел. проводното отклонение преминава през имоти в землището на с. Енево, както следва: ПИ
№ 27471.26.22, ПИ № 27471.26.26 и ПИ № 27471.27.10.
Трасето на водопроводното отклонение преминава
през имоти в землището на гр. Нови пазар, както
следва: ПИ № 52009.18.288, ПИ № 52009.18.400,
ПИ № 52009.19.300, ПИ № 52009.20.140 и ПИ
№ 52009.20.474. Трасето на водопроводното отклонение преминава през имоти в землището
на с. Енево, както следва: ПИ № 27471.12.167,
ПИ № 27471.50.348, ПИ № 27471.50.349, ПИ
№ 27471.45.4, ПИ № 27471.50.333, ПИ № 27471.22.44,
П И № 27471.22 .4 0, П И № 27471. 50.318, П И
№ 27471.2 6.22 , П И № 27471. 50.354. Трас е т о
на пътната връзка преминава през имоти в
зем лищет о на г р. Нови пазар, как т о следва: ПИ № 520 09.20.140, ПИ № 520 09.20.294,
ПИ № 520 09.20.405, ПИ № 520 09.25.296, ПИ
№ 52009.26.618 и ПИ № 52009.26.297.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ като общински обект
от първостепенно значение.

7172

Председател:
Н. Николов

РЕШЕНИЕ № 131-9
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – „Частично изграждане
на канализационна мрежа, довеждащ колектор
и реконструкция на водопроводна мрежа на гр.
Нови пазар“, извън урбанизираната територия.

С Т Р.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ (като общински обект
от първостепенно значение).
Председател:
Н. Николов
7173

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
ЗАПОВЕД № РД-02-11-1179
от 16 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 10, ал. 8 ЗНП и Решение № 114 от 22.05.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Павликени, нареждам:
1. Да бъде закрита ЦДГ – с. Димча, считано
от 01.09.2012 г.
2. Да бъде сформирана целодневна група деца
от с. Димча като филиал към ЦДГ – с. Върбовка,
считано от 01.09.2012 г.
3. Задължителната документация, наличният
инвентар, сградният фонд и имотите – публична
общинска собственост на ЦДГ – с. Димча, се приемат за съхраняване, управление и стопанисване
от ЦДГ – с. Върбовка.
4. Трудовоправните отношения на персонала
на ЦДГ – с. Димча, и на формирания филиал
към ЦДГ – с. Върбовка, да бъдат уредени при
условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на зам.-кмета на Община Павликени.
Кмет:
Ем. Манолов
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ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 72
от 25 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перущица, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 050002, ПИ
050003, ПИ 050004, ПИ 0506060, ПИ 050605, ПИ
003698, ПИ 301082 и част от ПИ 000086 в м. Герена
и м. Алчака по КВС на землище гр. Перущица
и образуването на УПИ 50.2, 50.3, 50.4, 50.605,
50.606, 0.86 – производствена дейност – кариера за
добив на баластра, УПИ 301.82 – производствена
дейност – кариера за добив на баластра, и УПИ
3.698 – ТП в м. Герена и м. Алчака по КВС на
землище гр. Перущица по обозначените линии в
червено, надписи в синьо, цифри в червено, зона
за застрояване (Пч) в червен пунктир и матрица
в синьо на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
2. Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
председателя на Общинския съвет – гр. Перущица (чл. 215, ал. 1, ал. 4, изр. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 25, т. 6 ЗМСМА).

7161

Председател:
Ив. Муров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № РД-02-11-1180
от 16 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 10, ал. 8 ЗНП и Решение № 115 от 22.05.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Павликени, нареждам:
1. Да бъде закрита ЦДГ – с. Бутово, считано
от 01.09.2012 г.
2. Да бъде сформирана целодневна група деца
от с. Бутово като филиал към ЦДГ „Райна Княгиня“ – с. Недан, считано от 01.09.2012 г.
3. Задължителната документация, наличният
инвентар, сградният фонд и имотите – публична
общинска собственост на ЦДГ – с. Бутово, се приемат за съхраняване, управление и стопанисване
от ЦДГ „Райна Княгиня“ – с. Недан.
4. Трудовоправните отношения на персонала
на ЦДГ – с. Бутово, и на формирания филиал
към ЦДГ „Райна Княгиня“ – с. Недан, да бъдат
уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на зам.-кмета на Община Павликени.

ЗАПОВЕД № ДС-24-3
от 13 юли 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка с
писмо вх. № 08-03-1 от 2012 г. на кмета на Община
Брезово нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, включени в строителните граници
на с. Сърнегор със Заповед № 38 от 29.07.1994 г.
на кмета на Община Брезово – квартали с № 2з,
3з, 13з, 14з, 26з, 28з, 29з, 30з, 31з, 32з, 33з, 34з,
35з, 36з, 37з, 38з, 39з, 40з, 41з, 42з, 43з, 44з, 45з и
улиците между тях, и за местностите: Радковото,
Дедема, Мандрата, Колофей, Върбата и Ракетната
площадка, в землището на с. Сърнегор, община
Брезово, област Пловдив, заедно с регистър на
новообразуваните имоти и таблица за изчисляване
на дължимото обезщетение на собствениците.
Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 ЗИДАПК
(ДВ, бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план
на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив до Районния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.

Кмет:
Ем. Манолов

Областен управител:
Здр. Димитров

7081
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ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 142
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 074 090 в местността Мерата
по КВС на с. Белозем, община Раковски, като
се образува УПИ 074 090 – производствени и
складови дейности, химическа промишленост, с
регулационни граници, съвпадащи с имотните
граници на ПИ 074 090.
Определя се свободно застрояване с височина
до 15 м съгласно ограничителните застроителни
линии, отразени в проекта с червен пунктир.
Определя се зона „Пч“.

7105

Председател:
Мл. Шишков

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 276
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІ – за „обществено обслужване и ресторант“ с площ 300 кв. м в кв.
292 (предвидено застрояване на едноета жна
сграда със ЗП 72,95 кв. м), идентичен с поземлен
имот № 65231.914.263 с площ 300 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: незастроен имот съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 11058 от 23.04.2012 г., вписан в службата по
вписванията, при начална тръжна цена 21 000 лв.;
1.2. УПИ – парцел ІІІ – за „обществено обслужване“ с площ 160 кв. м в кв. 292 (предвидено
застрояване на едноетажна сграда със ЗП 84,80 кв.
м), идентичен с поземлен имот № 65231.914.259
с площ 160 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
незастроен имот съгласно одобрената кадастрална
карта на гр. Самоков, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 11059 от 23.04.2012 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 11 200 лв.;
1.3. УПИ – парцел ІV – за „обществено обслужване“ с площ 173 кв. м в кв. 292 (предвидено
застрояване на едноетажна сграда със ЗП 80,17 кв.
м), идентичен с поземлен имот № 65231.914.260
с площ 173 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
незастроен имот съгласно одобрената кадастрална
карта на гр. Самоков, актуван с Акт за частна
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общинска собственост № 11060 от 23.04.2012 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 12 110 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10% от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

7162

Председател:
Ир. Коцева

РЕШЕНИЕ № 278
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж, както следва:
1.1. 90,57/12 705 ид.ч. от УПИ – парцел І – за
„ОЖС, озеленяване и обществено обслужване“ в
кв. 292, идентичен с поземлен имот № 65231.914.258
с площ 12 705 кв. м, трайно предназначение: ур-
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банизирана територия, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
Акт за частна общинска собственост № 11069 от
23.04.2012 г., вписан в службата по вписванията,
за изграждане на обект № 1, като утвърждава
начална тръжна цена 3622 лв.;
1.2. 90,57/12 705 ид.ч. от УПИ – парцел І – за
„ОЖС, озеленяване и обществено обслужване“ в
кв. 292, идентичен с поземлен имот № 65231.914.258
с площ 12 705 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
Акт за частна общинска собственост № 11069 от
23.04.2012 г., вписан в службата по вписванията,
за изграждане на обект № 2, като утвърждава
начална тръжна цена 3622 лв.;
1.3. 75,58/12 705 ид.ч. от УПИ – парцел І – за
„ОЖС, озеленяване и обществено обслужване“ в
кв. 292, идентичен с поземлен имот № 65231.914.258
с площ 12 705 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
Акт за частна общинска собственост № 11069 от
23.04.2012 г., вписан в службата по вписванията,
за изграждане на обект № 3, като утвърждава
начална тръжна цена 3023 лв.;
1.4. 75,58/12 705 ид.ч. от УПИ – парцел І – за
„ОЖС, озеленяване и обществено обслужване“ в
кв. 292, идентичен с поземлен имот № 65231.914.258
с площ 12 705 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
Акт за частна общинска собственост № 11069 от
23.04.2012 г., вписан в службата по вписванията,
за изграждане на обект № 4, като утвърждава
начална тръжна цена 3023 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

7163

Председател:
Ир. Коцева

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 243
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 8 от 6.06.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 4003, намиращ се в промишлената
зона на Свиленград, като имотът се отрежда за
„фотоволтаична електроцентрала и промишлени
дейности“ и се определя свободно нискоетажно
застрояване в него с ограничителни линии на
застрояване в червен цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %; Кинт. – 2,5; минимална
озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение е приложеният план за застрояване и ел. схемата към него.

7043

Председател:
Г. Еленков

РЕШЕНИЕ № 244
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 8 от 6.06.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 032028 и ПИ № 032048, намиращи
се в землището на с. Генералово, община Свиленград, като ПИ № 032028 се отрежда за „търговско обслужване“, а ПИ № 032048 се отрежда за
„паркинг и търговско и делово обслужване“ и се
определя свободно нискоетажно застрояване в тях
с ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %;
Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение е приложеният план за застрояване и ел. схемата към него.

7044

Председател:
Г. Еленков
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РЕШЕНИЕ № 245
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 8 от 6.06.2012 г., Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК, ел. схеми
към него и парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ № 476001, намиращ се в м.
Лозенски път в землището на Свиленград, като
ПИ № 476001 се отрежда за „кравеферма“ и се определя свободно нискоетажно застрояване в него
с ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %;
Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение са приложеният план за застрояване, ВиК, ел. схемата към него
и парцеларен план за външно електрозахранване.
Председател:
Г. Еленков
7045
РЕШЕНИЕ № 246
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 8 от 6.06.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК, ел.
схеми към него и трасировъчен план за външно
електрозахранване на ПИ № 100001, намиращ се
в м. Ново село в землището на Свиленград, като
имотът се отрежда за „общественообслужващи
дейности – автосервиз“ и се определя свободно
нискоетажно застрояване в тях с ограничителни
линии на застрояване в червен цвят и устройствени
показатели Пзастр. – 80 %; Кинт. – 2; минимална
озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение са приложеният план за застрояване, ВиК, ел. схемата
към него и трасировъчен план за външно електрозахранване.
Председател:
Г. Еленков
7046
РЕШЕНИЕ № 260
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 9 от 25.06.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схеми към него на ПИ № 521019, намиращ се в м.
Бялата пръст в землището на Свиленград, като
имотът се отрежда за „хотел и обслужващи дейности“ и се определя със свободно нискоетажно
застрояване в него с ограничителни линии на
застрояване в червен цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %; Кинт. – 2; минимална
озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение е приложеният план за застрояване, ВиК и ел. схемите
към него.
Председател:
Г. Еленков
7047
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 300
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 20 kV от ЖР стълб
№ 27 на ВЛ 20 kV „Чуката“, ПС „Комуна“ до
ПИ 006001, местност „Кални кавак“, землище
с. Сотиря, община Сливен, за присъединяване на фотоволтаична централа в същия имот,
преминаващ през следните имоти – общинска
собственост: 67338.35.67, 67338.35.1, 67338.53.34,
67338.53.33, 67338.53.31, 67338.54.6, 67338.54.5,
67338.55.11, 67338.55.12, 67338.56.20, 67338.251.8,
67338.251.9, 67338.251.7, 67338.251.10, 67338.251.11,
67338.57.11, 67338.57.12, 67338.43.18, 67338.251.3 и
67338.251.4, в землището на гр. Сливен и имот
000300 в землището на с. Сотиря, община Сливен.
2. Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за изграждане на подземен електропровод – 20 kV за
захранване на ППС № BS3714 на „БТК“ – АД, в
поземлен имот 097008, местност Среден баир, зем
лище гр. Кермен, община Сливен, с удължаване на
трасето в участъка от т. 22 до т. 32, преминаващо
през имоти 000510, 000071 и 000698 – полски и
местни пътища в същото землище.
3. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 1 kV от ТП „Център“, с.
Гергевец, на ВЛ 20 kV „Тракия“, ПС „Речица“ до
ПИ 056037, землище с. Гергевец, община Сливен,
за присъединяване на фотоволтаична централа
в същия имот, преминаващ през имоти 000210 и
000216 – местен и полски път – общинска собственост, в землището на с. Гергевец, община Сливен.
4. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – средно напрежение, от
ЖР стълб № 26 на ВЛ 20 kV „Феникс/Летище“
от ПС „ТЕЦ Сливен“ до ПИ 017019, местност До
коруча, землище с. Самуилово, община Сливен,
за присъединяване на фотоволтаична централа в
същия имот, преминаващ през имоти 0004, 00011,
00013 и 00022 – местни, полски и републикански
пътища – общинска и държавна собственост, в
землището на с. Самуилово, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

6991

За председател:
Б. Павлов
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РЕШЕНИЕ № 301
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 1 kV от ТП „Север“,
с. Скобелево, на ВЛ 20 kV „Кермен“, ПС „Нова
Загора“, за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ IV-9, кв. 1 по плана на с. Скобелево,
община Сливен, преминаващ през имоти 000568
и 000567 – полски пътища, общинска собственост,
в землището на с. Скобелево, община Сливен.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на водопроводно отклонение за поземлен имот
67338.91.5, местност Сливенски път, землище
гр. Сливен, преминаващо през имот 67338.91.5,
местност Сливенски път, собственост на възложителя, и имоти 67338.90.7 и 67338.89.2 – общинска собственост, в местност Бършен, всички в
землището на гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

6992

За председател:
Б. Павлов

РЕШЕНИЕ № 303
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване, като план-извадка от приет предварителен
проект за ПУП за обхвата на поземлен имот с
идентификатор 67338.566.236 (стар № 338) по плана на кв. Асеновец, гр. Сливен, като се променя
уличната регулация от осова точка 91А до осова
точка 96Г и границите на кв. 20, кв. 37 и кв. 18 и
за имота се отрежда УПИ I – „За производствена
и складова дейност“ в кв. 20.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

6993

За председател:
Б. Павлов

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № 2209
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с ал. 1
и чл. 21 от Закона за общинската собственост и
във връзка със ЗРП на гр. Смолян, одобрен със
Заповед № РД-1425 от 21.11.1983 г., нареждам:

ВЕСТНИК
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1. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор № 67653.934.435 по кадастралната карта на
гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14 от
10.05.2006 г., отреден за улична регулация, в кв.
169, 168 по плана на гр. Смолян с площ 105 кв. м,
собственост на наследници на Ангелина Иванова
Дечева, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
2. Определям на основание изготвена от лицензиран оценител експертна пазарна оценка на
имота обезщетение в размер 4110 лв.
Сумата ще бъде внесена в ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Смолян, и ще бъде изплатена след влизане
на заповедта в сила.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян.
Кмет:
Н. Мелемов

7202

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 168
от 25 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линеен обект – трасе на ел.
захранване – кабел ниско напрежение, от поземлен
имот № 000156 – пасище с храсти – публична общинска собственост, за изграждане на базова станция на
М-тел през поземлен имот № 000147 – пасище с храсти – публична общинска собственост, в местността
Четишиница по КВС на с. Сливово до съществуващо
ЖР, разположено в същия поземлен имот, община
Средец, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Средец до
Административния съд – Бургас.
Председател:
Н. Палова

7194

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 6-78
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел,
реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за поземлени имоти, свързани с изграждането на Ветропарк „Каблешково“,
както следва:
1. За ПИ № 020001 по КВС на с. Каблешково
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 3 МW.
2. За ПИ № 020029 по КВС на с. Каблешково
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 3 МW.
3. За ПИ № 019004 по КВС на с. Каблешково
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 3 МW.
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4. За ПИ № 012017 по КВС на с. Каблешково
с отреждане за „ПСД“ – за 7 бр. ветрогенератори,
всеки с мощност до 3 МW.
5. За ПИ № 011004 по КВС на с. Каблешково с
отреждане за „ПСД“ – за 10 бр. ветрогенератори,
всеки с мощност до 3 МW.
6. За ПИ № 019025 по КВС на с. Каблешково
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
7. За ПИ № 032015 по КВС на с. Каблешково
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
8. За ПИ № 72271.61.6 по КК на гр. Тервел с
отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 3 МW.
9. За ПИ № 72271.61.27 по КК на гр. Тервел с
отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 3 МW.
10. За ПИ № 72271.60.30 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
11. За ПИ № 72271.53.62 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
12. За ПИ № 72271.55.44 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
13. За ПИ № 72271.55.45 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
14. За ПИ № 72271.59.54 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
15. За ПИ № 72271.50.41 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
16. За ПИ № 72271.52.49 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за 1 бр. ветрогенератор
с мощност до 3 МW.
17. За ПИ № 72271.53.63 по КК на гр. Тервел
с отреждане за „ПСД“ – за изграждане на подстанция.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тервел до Административния съд – Добрич.

7198

Председател:
К. Енчев

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
ЗАПОВЕД № 437
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 20 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и
4 ППЗНП, приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 от
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната просвета
и Решение № 113 от 22.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Тетевен, и на основание чл. 44, ал. 2
ЗМСМА нареждам:
1. Едногрупните детски градини от община
Тетевен да се преструктурират съгласно изис-
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кванията на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите
на преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета чрез вливане на основание
чл. 123, ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда считано
от 1.09.2012 г., както следва:
към ЦДГ „Васил Левски“ – Тетевен, се вливат
2 групи от ЦДГ – с. Голям извор, и ЦДГ – с.
Гложене, и тя става с 6 групи;
към ЦДГ „Незабравка“ – Тетевен, се влива 1
група – ЦДГ – с. Рибарица, и тя става с 6 групи;
към ЦДГ „Детелина“ – Тетевен, се влива 1
група – ЦДГ – кв. Полатен, и тя става с 5 групи;
към ЦДГ „Слънце“ – с. Градежница, се влива
1 група – ЦДГ „Здравец“ – с. Черни Вит, и тя
става с 4 групи;
към ОДЗ „Здравец“ – с. Галата, се влива 1
група – ОДЗ – с. Български извор, и тя става с
4 групи.
2. Обучението на децата от населените места
на вливащите се детски градини по т. 1 до 6-годишна възраст да се осъществява в съответните
населени места като обособени групи към приемащата детска градина.
3. Задължителната документация на вливащите се детски градини – ЦДГ – с. Голям извор,
ЦДГ – с. Гложене, ЦДГ – с. Рибарица, ЦДГ – кв.
Полатен, ЦДГ „Здравец“ – с. Черни Вит, ОДЗ – с.
Български извор, да се приеме с протокол за
съхранение от директорите на приемащите детски градини.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемателно-предавателни протоколи между преобразуваните чрез вливане детски
градини и приемащите детски градини.
5. Числеността на персонала в новообразуваните детски градини да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от
2008 г. на МОН.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Донка Конова – главен експерт
„Образование“ към отдел „Култура, спорт, заетост,
интеграция“.
Кмет:
М. Милев

7199

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 3-01-464
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 ЗОС, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 30
по протокол № 7 от 20.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, и като взех предвид влязъл
в сила подробен устройствен план на гр. Търговище, с който поземлен имот с № 73626.38.24 се
отрежда „За гробище“, одобрен с Решение № 15
по протокол № 50 от 31.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, отчуждавам:
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Поземлен имот с № 73626.38.4, нива трета
категория с площ 3,043 дка, намираща се в м.
Шуменско шосе в землището на гр. Търговище, собственост на Ангел Богданов Конаклиев,
Нели Богданова Конаклиева и Йорданка Дечева
Конаклиева – наследници на Богдан Ангелов
Конаклиев, съгласно Решение № ТТ от 9.10.1997 г.
на Общинската служба по земеделие – гр. Търговище, с предназначение „За гробище“ – публична
общинска собственост.
Определям обезщетение с имот – нива трета
категория с № 73626.79.37 – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1174 от 21.03.2012 г. с
площ 2,863 дка, намираща се в м. Али Ходжа в
землището на гр. Търговище, и стойност на имота
2076 лв., изготвена от оценител на недвижими
имоти, и разлика в размер 358 лв.
Разликата в стойностите на двата имота да се
внесе в ТБ „ОББ“ – АД, клон Търговище, и след
1.09.2012 г. да започне изплащане на паричното
обезщетение по сметка на правоимащите лица.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Стоян Станчев – зам.-кмет на Община
Търговище.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Търговище пред Административния
съд – Търговище, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

7148

Кмет:
Кр. Мирев

ЗАПОВЕД № 3-01-465
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 ЗОС, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 30
по протокол № 7 от 20.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, и като взех предвид влязъл
в сила подробен устройствен план на гр. Търговище, с който поземлен имот с № 73626.38.24 се
отрежда „За гробище“, одобрен с Решение № 15
по протокол № 50 от 31.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, отчуждавам:
Поземлен имот с № 73626.38.5, нива трета
категория с площ 3,652 дка в м. Шуменско шосе
в землището на гр. Търговище, собственост на
Йорданка Дечева Конаклиева съгласно Решение
№ ТТ от 9.10.1997 г. на Общинската служба по
земеделие – гр. Търговище, с предназначение
„За гробище“ – публична общинска собственост.
Определям обезщетение с имот – нива трета
категория с № 73626.79.36 – частна общинска
собственост, съгласно АОС № 1173 от 21.03.2012 г.
с площ 3,652 дка в м. Али Ходжа в землището
на гр. Търговище и стойност на имота 2830 лв.,
изготвена от оценител на недвижими имоти, и
разлика в размер 92 лв.
Разликата в стойностите на двата имота да се
внесе в ТБ „ОББ“ – АД, клон Търговище, и след
1.09.2012 г. да започне изплащане на паричното
обезщетение по сметка на правоимащите лица.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Стоян Станчев – зам.-кмет на Община
Търговище.

ВЕСТНИК
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Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Търговище пред Административния
съд – Търговище, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

7149

Кмет:
Кр. Мирев

ЗАПОВЕД № 3-01-466
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 ЗОС, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 30
по протокол № 7 от 20.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, и като взех предвид влязъл
в сила подробен устройствен план на гр. Търговище, с който поземлен имот с № 73626.38.24 се
отрежда „За гробище“, одобрен с Решение № 15
по протокол № 50 от 31.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, отчуждавам:
Поземлен имот с № 73626.38.7, нива трета
категория с площ 3,720 дка, намираща се в м.
Шуменско шосе в землището на гр. Търговище,
собственост на Лиляна Дечева Цонева съгласно
Решение № ТТ от 9.10.1997 г. на Общинската
служба по земеделие – гр. Търговище, с предназначение „За гробище“ – публична общинска
собственост.
Определям обезщетение с имот – нива трета
категория с № 73626.79.35 – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1172 от 21.03.2012 г. с
площ 3,719 дка, намираща се в м. Али Ходжа в
землището на гр. Търговище, и стойност на имота
2882 лв., изготвена от оценител на недвижими
имоти, и разлика в размер 94 лв.
Разликата в стойностите на двата имота да се
внесе в ТБ „ОББ“ – АД, клон Търговище, и след
1.09.2012 г. да започне изплащане на паричното
обезщетение по сметка на правоимащите лица.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Стоян Станчев – зам.-кмет на Община
Търговище.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Търговище пред Административния
съд – Търговище, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

7150

Кмет:
Кр. Мирев

ЗАПОВЕД № 3-01-467
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 ЗОС, Решение № 30 по протокол № 7 от
20.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Търговище, и като взех предвид влязъл в сила подробен
устройствен план на гр. Търговище, с който
поземлен имот с № 73626.38.9 се отрежда „За
гробище“, одобрен с Решение № 15 по протокол
№ 50 от 31.05.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Търговище, отчуждавам:
Поземлен имот с № 73626.38.9, нива трета
категория с площ 6,076 дка, намираща се в м.
Шуменско шосе в землището на гр. Търговище,
собственост на наследници на Димитър Атанасов
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Димов съгласно Решение № ТТ от 9.10.1997 г. на
Общинската служба по земеделие – гр. Търговище, с предназначение „За гробище“ – публична
общинска собственост.
Определям равностойно парично обезщетение,
изготвено от оценител на недвижими имоти, в
размер 4891 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в ТБ
„ОББ“ – АД, клон Търговище, и след 1.09.2012 г.
да започе изплащане на паричното обезщетение
по сметка на правоимащите лица.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Стоян Станчев – зам.-кмет на Община
Търговище.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Търговище пред Административния
съд – Търговище, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.
Кмет:
Кр. Мирев
7151
ЗАПОВЕД № 3-01-468
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 ЗОС, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 30
по протокол № 7 от 20.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, и като взех предвид влязъл
в сила подробен устройствен план на гр. Търговище, с който поземлен имот с № 73626.38.24 се
отрежда „За гробище“, одобрен с Решение № 15
по протокол № 50 от 31.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, отчуждавам:
Поземлен имот с № 73626.38.24, нива трета
категория с площ 16,167 дка, намираща се в м.
Шуменско шосе в землището на гр. Търговище,
собственост на Анифе Ахмед Заралъ, Мукадес
Мустафа Загралъ Бенни и Мелек Мустафа Загралъ – наследници на Мустафа Мустафа Заралъ
съгласно договор за делба на имот с № 58 от
20.09.2001 г., с предназначение „За гробище“ – публична общинска собственост.
Определям равностойно парично обезщетение,
изготвено от оценител на недвижими имоти, в
размер 13 149 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в ТБ
„ОББ“ – АД, клон Търговище, и след 1.09.2012 г.
да започне изплащане на паричното обезщетение
по сметка на правоимащите лица.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Стоян Станчев – зам.-кмет на Община
Търговище.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Търговище пред Административния
съд – Търговище, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.
Кмет:
Кр. Мирев
7152
ЗАПОВЕД № 3-01-514
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 11
на Общинския съвет – гр. Търговище, прието с
протокол № 6 от 26.01.2012 г., относно преобразуване на две общински детски градини нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

1. Да се преобразува ЦДГ „Славейче“ с филиал
в с. Г. Соколово и ЦДГ „Радост“ с филиал в кв.
Въбел чрез сливане в една детска градина № 11.
2. Задължителната документация и имуществото на преобразуваните детски градини да се
приемат за съхранение, управление и стопанисване
от ЦДГ № 11.
3. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да се уредят по
чл. 123, ал. 1 КТ.
4. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на АПК.
Контрола по заповедта възлагам на Диян
Дечев – заместник-кмет.

7147

Кмет:
Кр. Мирев

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 147
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 22, решение № 2
от 20.06.2012 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – с.
Сатовча, реши:
Одобрява ПУП – ПП за външен подземен водопровод за захранване на имот № 0121119 в землището на с. Кочан през имот № 12291 – път ІV клас,
с. Кочан, с възложител „Висил – 2008“ – ЕООД,
ЕИК 200040616, със седалище и адрес на управление с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград,
съгласно приложен проект.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сатовча до
Административния съд – Благоевград.

6995

Председател:
Ив. Моллов

РЕШЕНИЕ № 148
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 22, решение № 2
от 20.06.2012 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – с.
Сатовча, реши:
Одобрява ПУП – ПП за външен подземен ел.
провод за захранване на имот № 0121119 в землището на с. Кочан през имот № 12291 – път ІV клас,
с. Кочан, с възложител „Висил – 2008“ – ЕООД,
ЕИК 200040616, със седалище и адрес на управление с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград,
съгласно приложен проект.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сатовча до
Административния съд – Благоевград.

6996

Председател:
Ив. Моллов

С Т Р.

136
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РЕШЕНИЕ № 150
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 21, решение № 1
от 13.06.2012 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – с.
Сатовча, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
за поземлен имот № 020079 в местността Оградите по КВС на землището на с. Фъргово за
телекомуникационно съоръжение за нуждите на
„Мобилтел“ – ЕАД, съгласно приложен проект.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сатовча до
Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов

6997

79. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Забърдо“, разположена в землището на с.
Плетена, община Сатовча, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

X [m]
4488226
4488060
4487880
4487770
4487830
4487650
4487590
4487721

Y [m]
8554208
8554320
8554273
8554283
8554150
8554070
8553890
8553648

7125
80. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и 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 подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Калето“, разположена
на територията на общини Лесичово и Панагюрище, област Пазарджик, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4565977

8565023

2

4569377

8565000

3

4569415

8570600

4
4566015
8570623
7126
81. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
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с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Сливнишки дол“, разположена в землището на с.
Крушево, община Гърмен, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4482777

8547324

2

4482810

8547666

3

4482446

8547818

4

4482177

8547528

5
4482225
8547107
7127
87. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и 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. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали,
в площ „Куза“, разположена на територията на
община Ивайловград, област Хасково:
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Куза“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4530000

9466000

2

4530185

9465960

3

4530600

9466105

4

4530710

9466365

5

4530486

9466605

6

4530000

9466500

7128
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие и
благоустройството е издал Разрешение за строеж
№ РС-39 от 23.07.2012 г. за обект: „Модификации за
котел № 4 в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3,
намиращ се в ПИ 47603.302.526 по плана на ТЕЦ
Марица Изток 3, с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора“. На основание чл. 60,
ал. 1 АПК е допуснато предварително изпълнение
на заповедта. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Административния съд – 0
София-град, в 3-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
7123
11. – Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5 и
чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед
№ РС-37 от 16.07.2012 г. за допълване на Разре

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

шение за строеж № РС-35 от 29.12.2009 г. на Агeнция „Пътна инфраструктура“ за: обект: „Проект
„България – Транзитни пътища V“. Лот 22А,
идентичен с Лот 8.1, съгласно номерацията на
Финансовия договор F1 № 24.083 от 27.08.2007 г.
с Европейска инвестиционна банка на обект
„Рехабилитация на път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 относно
„Мост на км 100+400“. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ).
7241
16. – Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5 и 8
и чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед
№ РС-38 от 17.07.2012 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-36 от 25.07.2011 г. на Агeнция
„Пътна инфраструктура“ за обект: „АМ „Марица“
ЛОТ 2 у частък „Димитровград – Харманли“
от км 36+400 до км 70+620 – основно трасе в
частта на изместване на линейна техническа
инфраструктура, селскостопански пътища, съоръжения към селскостопански пътища и пътен
възел Тополовград, в обхвата на действащите
подробни устройствени планове – парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-1536
от 18.07.2011 г. и № РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г.,
както следва:
Землище с. Добрич
1. Надлез при км 36+480 – път от РПМ ІІІ-506
„Димитровград – Добрич“;
2. Реконструкция на път ІІІ-506 „Димитровград – Добрич“, км 36+480;
Землище с. Крепост
1. Селскостопански подлез при км 37+590;
2. Селскостопански подлез при км 38+100;
3. Селскостопански подлез по път I-5 при км
281+890;
4. Селскостопански надлез при км 40+000 за
път между с. Крепост и полето;
5. Реконструкция на селскостопански път при
км 40+000;
6. Селскостопански подлез при км 41+440;
7. Селскостопански надлез при км 41+690 за
път между с. Крепост и полето;
8. Реконструкция на селскостопански път при
км 41+690;
9. ЖП надлез при автомагистрален км 41+597 за
единична жп линия участък Димитровград – Подкова (жп километър 7+046,8);
10. Електропровод 20 kV „Пирин“ при км
38+300;
11. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
„Крепост“ при км 281+960 на път I-5 „Хасково–
Димитровград“;
12. Кабели – МККБ60, ТЗБ и оптичен кабел
„ОК“ при км 38+340;
13. Напорен тръбопровод на км 39+800 – Напоително поле „Крепост“;
Землище с. Воден
1. Селскостопански подлез при км 43+780;
2. Селскостопански подлез при км 44+900;
3. Надлез при км 46+290 за път ІV-50045
Узунджово – Воден;
4. Реконструкция на път ІV-5004 „Воден – Узунджово“, км 46+290.91;
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Землище с. Узунджово
1. Реконструкция на път ІV-5004 „Воден – Узунджово“, км 46+290.91;
2. Подлез при км 48+132.25 – Път ІV-50316
„Александрово – Узунджово“;
3. Реконструкция на път ІV-50316 „Александрово – Узунджово“ при км 48+132.25;
4. Електропровод 20 kV „Чешмите“ при км
48+540;
5. Кабел – ТЗБ при км 48+300;
6. Шахта СК при отделянето на 17-С-1 и 17ГЕТ-2;
Землище с. Узунджово
1. Селскостопански подлез при км 49+360;
2. Селскостопански подлез на км 50+700;
Землище с. Александрово
1. Селскостопански надлез при км 52+200;
2. Реконструкция на селскостопански път при
км 52+200;
3. Селскостопански подлез при км 52+940;
4. Водопровод ∅ 159 при км 51+860 за с.
Александрово;
5. Водопровод ∅ 125 при км 52+940 за с.
Александрово;
6. Изместване на магистрален канал „М1“ от
км 49+492 до км 49+581,50;
7. Дюкер ∅ 2000 мм на км 50+000 за магистрален канал „М1“;
8. Реконструкция на тръбопроводи 17-ГЕТ-З
на км 51+560;
9. Реконструкция на тръбопроводи на км
51+900;
10. Пресичане на магистрален канал „Ml“ на
км 52+838;
11. Реконструкция на тръбопроводи 17-ГЕТ-7
на км 52+980;
Землище с. Поляново
1. Реконструкция на селскостопански път при
км 55+720;
2. Селскостопански подлез при км 58+020;
3. Реконструкция на селскостопански път при
км 58+020;
4. Електропровод 20 kV „Отколнение за ТП
Поляново“ при км 59+840;
5. Електропровод 20 kV „Отколнение за ТП
Поляново“ при км 60+290;
6. Обезопасяване на кабели на БТК при км
60+212,80;
7. Водопровод ∅ 125 мм/10 атм. при км 55+880
за с. Константиново;
8. Водопровод ∅ 125 при км 55+880 за с.
Александрово;
9. Водопровод ∅ 150 при км 59+570 за с.
Поляново;
10. Реконструкция на тръбопроводи 1-ЕТ-41
на км 58+370;
11. Реконструкция на тръбопроводи 1-ЕТ-40
на км 58+800;
12. Реконструкция на тръбопроводи 1-ЕТ-37-3
на км 59+230;
13. Реконструкция на тръбопроводи 1-ЕТ-37-2
на км 59+752;
Землище с. Поляново
1. Селскостопански подлез при км 60+912;
2. Реконструкция на селскостопански път при
км 60+912.00;
3. Селскостопански подлез при км 63+960.00;
4. Реконструкция на селскостопански път при
км 63+960.00;
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5. Реконструкция на тръбопроводи 1-ЕТ-6 на
км 60+400;
6. Реконструкция на тръбопроводи 1-ЕТ-8 на
км 60+880;
7. Реконструкция на тръбопроводи 1-ЕТ-11 на
км 62+360;
8. Изравнител от км 63+300 до км 63+400;
9. Пресичане на канал ГТ-1 при км 64+533,50;
10. Дюкер на канал ГТ-1 от км 65+180 до км
66+140;
11. Корекция на река Азмака от км 64+600 до
км 65+100 и от км 65+200 до км 65+300;
Землище с. Преславец
1. Селскостопански надлез при км 66+270.00;
2. Реконструкция на селскостопански път при
км 66+270.00;
3. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 65+500;
4. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 65+520;
5. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 65+540;
6. Дюкер на канал ГТ-1 от км 65+180 до км
66+140;
7. Корекция на река Азмака от км 64+600 до
км 65+100 и от км 65+200 до км 65+300;
8. Дюкер на канал ГТ-1 от км 66+560 до км
66+610;
9. Преминаване на канал при км 68+161,50;
10. Преминаване на ГТ-1 при км 68+700;
11. Преминаване на канал при км 69+000;
12. Преминаване на напорен тръбопровод
при км 70+780;
Землище гр. Харманли
1. Път за помпена станция – връзка с III-503
при пътен възел „Симеоновград“ км 65+680;
2. Селскостопански път при км 68+170.00;
3. Пътен възел „Тополовград“ при км 70+331.33;
4. Реконструкция на Път II–76 „Тополов
град – Харманли“ при км 70+331.33;
5. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 65+500;
6. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 65+520;
7. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 65+540;
8. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 67+425;
9. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 68+040;
10. Електропроводна стълбова линия – 20 kV
при км 69+955;
11. Електропроводна стълбова линия 20 kV–
„Рогозиново“ от км 70+120 до км 70+860;
12. Електропроводна стълбова линия „Помпени
станции“ при км 70+760;
13. Електропроводна стълбова линия „ЗРКА“
при връзката за гр. Харманли при км 0+660 и
при км 70+331;
14. Телефонен кабел ТЗПБ при км 65+735 и
нова кабелна вставка при км 65+620;
15. Телефонен кабел МККБ, МКСБ и ТЗБ
при км 67+500;
16. Водопровод ∅ 80 мм при км 67+980 за
оранжериите,
с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
7242
36. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2012 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Пловдив, Дора Тодорова Карагяурова-Радева – адвокат
от Адвокатската колегия – Пловдив, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 4 месеца.
7070
37. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 23, ал. 1 от Наказателния кодекс
с решение по д.д. № 28/2012 на Висшия дисциплинарен съд, Венцеслав Тодоров Медарски – адвокат
от Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 4 месеца.
7071
498. – Националната академия за театрално
и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси за: доценти в област на
висшето образование 8. Изкуства; професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство:
научна специалност 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство (Сценична реч) – един; научна
специалност 05.08.01 Театрознание и театрално
изкуство (Сценично движение) – един; докторанти
по: научни специалности: 05.08.01 Театрознание
и театрално изкуство: Театралното продуцентство в България – минало, настояще и бъдеще
в контекста на съвременната европейска практика – един редовно; Терапевтични техники и
технологии за психологическо въздействие чрез
кукла върху деца с медицински, емоционални,
образователни, умствени и рехабилитационни
проблеми – един редовно; От документа към
фикцията в съвременния театър – теория на
трансформирането на автентични източници в
драматургична структура – един редовно; 05.08.03
Кинознание, киноизкуство и телевизия: Симбиоза
на комичното и трагичното на екрана – един
редовно; Звукът в документалното кино – един
редовно; Фотографското изображение и ролята на
фоторедактора в съвременния свят – един редовно, всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За информация – тел. 9231
271; 9231 275, подаване на документи – София,
ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А 301.
7277
1. – Националната художествена академия
обявява конкурси за 2012 г.: за редовни докторанти: по 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства – общо 17 в следните катедри:
„Живопис“ – трима; „Стенопис“ – един; „Скулптура“ – един; „Плакат и визуална комуникация“ – един; „Изкуствознание“ – двама; „Теория и
практика на художественото образование“ – един;
„Сценография“ – един; „Текстил“ – един; „Мет а л “ – т ри м а ; „ Мод а“ – д в а м а ; „ Ре с т а в р ация“ – един; за задочен докторант – общо 3:
в катедра „Стенопис“ – един; „Изк уствознание“ – един; „Психология на изкуството“ – един,
всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки – тел. 988-17-02, Учебно-методичен отдел.
6951
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11. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 4.1.
физически науки (обща физика – механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика) – един; 2.1. филология (най-нова английска
литература) – един; 2.3. философия (философска
антропология и философия на историята) – един;
3.1. социология, антропология и науки за културата (обща и историческа социология) – един;
3.5. обществени комуникации и информационни
нау к и (ж у рна листика) – преском у никаци я и
журналистически жанрове) – един; 1.2. педагогика (социална педагогика, мениджмънт на
класа) – един; 1.3. педагогика на обучението
по български език (методика на обучението
по български език) – проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български
език) – един; 2.1. филология (теория на литературата) – един; 3.6. право (административно
право и административен процес) – един; доценти по: 3.9. туризъм (развитие на туристически
дестинации) – един; 4.4. науки за земята (икономическа и социална география) – регионално
развитие и локализационен анализ) – един; 4.1.
физически науки (физика) – дозиметрия и метрология на йонизиращите лъчения) – един; 3.1.
социология, антропология и науки за културата
(история на социологията) – един; 3.5. обществени кому никации и информационни нау к и
(журналистика) – теория на журналистиката и
медиите) – един; 1.2. педагогика (теория на възпитанието, социални дейности и възпитание) – един;
4.1. физически науки (ядрена физика) – ядрена
структура и ядрени модели) – един; 1.1. теория
и управление на образованието (управление на
образованието) – един; 2.1. филология (културна антропология; антропология на българите,
български фолклор) – един; 4.6. информатика и
компютърни науки (информатика – компютърни
архитектури и системи) – един; 4.5. математика
(теоретична механика) – един; 2.1. филология
(чешка и словашка литература) – един; главни
асистенти по: 4.4. науки за земята (петрология и литология) – един; 4.1. физически науки
(физика на вълновите процеси, вкл. квантова
електроника и нелинейна оптика) – един; 4.4.
науки за земята (палеонтология и стратиграфия) – един; 2.1. филология (практически английски език) – превод) – един; 4.4. науки за земята
(геотектоника) – един; 2.1. филология (приложна лингвистика) – норвежки език) – един; 7.1.
медицина (ортопедия и травматология) – един;
4.2. химически науки (физикохимия) – един;
2.2. история и археология (история на Византия
и средновековна балканска история) – един;
1.3. педагогика на обучението по спорт (футбол) – един; 3.6. право (право на Европейския
съюз) – един; 4.6. информатика и компютърни
науки (информатика) – бази от данни) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Документи се подават в ректората,
стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 987-36-34.
7234
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68. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната
2012 – 2013 г. в съответствие с Решение № 375 от
11.05.2012 г. на Министерския съвет със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“:
Шифър Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.7.

Администрация и управление

4.
4.4.

Приложение на изчислителната тех ника в
икономиката

1

1

Икономика и управление (по отрасли)

1

1

Организация и управление на п роизводството (по отрасли и
подотрасли)

1

1

Природни науки, математика и информатика
Науки за земята
Екология и опазване на
екосистемите

6.
6.1.

2

Аграрни науки и ветеринарна медицина
Растениевъдство
Агрохимия

6.4.

6.5.

2

Ветеринарна медицина
Хирургия, рентгенология и физиотерапия на
животните

1

Развъждане на селскостопанските животни,
биология и биотехника
на размножаването

1

Горско стопанство
Горски култури, селекция и семепроизводство

2

1

Лесовъдство, вкл. Дендрология

2

1

Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите

1

Озеленяване на населени места и ландшафта

1

Машини и съоръжения
за горското стопанство,
дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост

1

Технология, механизация и автоматизация
на дървообработващата
и мебелната промишленост

5

Общо

18

8
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Кандидатите, желаещи да участват в конкурса,
подават следните документи:
1. Заявление (по образец). Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от сайта на
университета www.ltu.bg.
2. Автобиография с актуална снимка.
3. Диплома с приложението за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ (нотариално заварени); допустими
са и други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в научната област.
4. Удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно
висше училище).
5. Списък на публикациите (ако има такива).
6. Медицинско свидетелство.
7. Удостоверение от психодиспансер.
8. Свидетелство за съдимост.
9. Документ за платена такса за участие в
кандидат-докторантски конкурс (30 лв. за изпит
по специалност и 20 лв. за чужд език).
Документите се подават в стая 6 – „Обща
канцелари я“, ректорат на ЛТ У, Софи я, бул.
Климент Охридски 10. Телефон за информация
и справки – 02 91 907, вътр. 445 и 414.
7259
84. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за
професори във: професионално направление 3.8
Икономика, научна специалност Интелектуална
собственост в нематериалното производство – един;
професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка (публични финанси) – един;
професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност (счетоводна
отчетност) – един; професионално направление
3.3 Политически науки, научна специалност
Политология (политически системи и държавно управление на балканските страни) – един,
професионално направление 3.7 Администрация
и управление, научна специалност Народно стопанство (геоикономика и администрация) – един;
професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Приложение на изчислителната
техника в икономиката (бизнес приложения за
интернет) – един; доценти във: професионално
направление 3.1 Социология, антропология и науки
за културата, научна специалност Социална психология (социална психология на иновационната
дейност) – един; професионално направление 3.8
Икономика, научна специалност Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка (международни
финанси) – един; професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност – един; анализ – един;
финансов контрол – един); професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност
Маркетинг (ценова политика – един; директен
маркетинг – един); професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Икономика
и управление (бизнес мениджмънт) – един; главни асистенти във: професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Счетовод-
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на отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност – един, финансов
контрол – един); професионално направление 3.7
Администрация и управление, научна специалност Организация и управление извън сферата
на материалното производство (местна администрация) – един, професионално направление 3.7
Администрация и управление, научна специалност
Народно стопанство (устройство на територията,
административно обслужване на фирмите и населението) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет
2038, тел. 81-95-390.
7124
22. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив за главен асистент в
професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна специалност „Инженерен дизайн“
за нуждите на катедра „Механика“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов
25, тел. 032/659-552.
7349
94. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за главни асистенти във: област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност: Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Банково
дело) – един, за нуждите на катедра „Финанси
и кредит“; област на висшето образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката
(Бази от данни) – един, за нуждите на катедра
„Информатика“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая 503, тел.: 052/660-295.
7078
26. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност „главен
асистент“ по научна специалност 02.01.37 пътни
и строителни машини от област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално
направление 5.1. „Машинно инженерство“ (по
учебните дисциплини: „Теория и ефективност
на инженерните машини“, „Инженерни базови
машини“, „Конструкции на машини на инженерно
въоръжение“, „Експлоатация и сервизни технологии на машините на инженерно въоръжение“ и
„Полигонна практика по експлоатация и ремонт
на МИВ“), за военнослужещ в катедра „Защита на
населението при бедствия , аварии и катастрофи“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Изисквания към кандидатите: да притежават военно звание „подполковник“, „майор“
или „капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България; да
притежават военноотчетна специалност 5101, 5201,
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7201 или 7401; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико
Търново, бул. България 76.
7256
26а. – Националният военен университет
„Васил Левск и“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ по научна специалност 05.12.01
организация и управление на Въоръжените сили
от област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление
9.2. „Военно дело“ (по учебните дисциплини:
„Обща тактика“, „Тактика на мотопехотните и
танковите войски“, „Методика на тактическата
подготовка“, „Бойно осигуряване и логистика“,
„Операции, различни от война и ОПМ“, „Тактика
на логистичните подразделения“ и „Теория на
стрелбата и огнева подготовка“), за военнослужещ в катедра „Организация и управление на
тактическите подразделения от Сухопътните
войски“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“. Изисквания към кандидатите:
да притежават военно звание „подполковник“,
„майор“ или „капитан“ с изпълнени условия по
чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България; да притежават военноотчетна специалност 1001, 1011, 1201, 1301, 1321, 1401, 1501,1701
или 6901; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико
Търново, бул. България 76.
7257
68. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурси за: главни асистенти:
към секция „Репродуктивни биотехнологии и
криобиология на гаметите“ за научна специалност
04.02.01. Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването,
професионално направление 6.3. Животновъдство,
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина – един; към секция „Имуноневроендокринология“ за научна специалност
01.06.17 Физиология на животните и човека, про-
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фесионално направление 4.3. Биологични науки,
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика – един; доценти: към
секция „Ембриобиотехнологии при животните“
за научна специалност 01.06.23 Имунология,
професионално направление 4.3. Биологични
науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика – двама; към
секция „Имунобиология на размножаването“ за
научна специалност 01.06.23 Имунология, професионално направление 4.3. Биологични науки,
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика – един; към секция
„Молекулярна имунология“ за научна специалност
01.06.23 Имунология, професионално направление 4.3. Биологични науки, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика – един; към секция „Имунобиология на размножаването“ за научна специалност
01.06.17 Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологични науки,
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе
73, тел. 872 00 18.
7261
44. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по 4.1. Физически науки (01.03.19 Физика на атомите и молекулите) за нуждите на
лаборатория „Атомна спекроскопия“ със срок
от 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на
института, София 1784, бул. Цариградско шосе
72, тел. 877-34-92.
7260
70. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професор в област на висше образование 5 Технически науки, професионално
направление 5.7 Архитектура, строителство и
геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения) – със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – деловодството на ВТУ
„Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158,
тел. 9709-209.
7258
442. – Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София, обявява конкурс за
академична длъжност „доцент“ от професионално
направление 3.7. „Администрация и управление“
по научна специалност „Социално управление
(философски науки)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – ВУ „КТП“, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 8062 – 227, „Персонал
и деловодство“.
7305
11. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за заемане на академичните длъжности:
доцент в професионално направление 9.1 Военно
дело (Ядрена, химическа и биологическа защита
и екология) за цивилен служител в Департамента
за следдипломна квалификация със срок 3 месеца;
главен асистент в професионално направление 5.5

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

Транспорт, корабоплаване и авиация (Опазване на
околната среда и безопасност на корабоплаването
в пристанищни райони) за цивилен служител в
катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“
на факултет „Навигационен“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, тел. 052/552-243;
552-230; 552-222 (16 704 и 16 731) и на сайта www.
naval-acad.bg.
7139
50. – Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ – София, обявява
конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Кардиология“ за нуждите на Клиниката по
кардиология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на болницата на адрес: София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 108, ет. 4, тел. 932 31 38; 932 24 85;
GSM 0878 912 294.
7184
98. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за главни
асистенти по: 3.8 Икономика (финанси) – един;
3.7 Администрация и управление (управление на
продажбите) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 0894 455 996.
7140

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
съобщава, че е образувано адм. дело № 2649/2012 по
жалба на Станимир Бонев Пенев в качеството му на
управител на „Красота БГ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, срещу Решение № 273-6
от 28.03.2012 г. на ОС – Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО, местност Прибой, землище
Галата, относно имот № 1860. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което 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
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението по ал. 4 е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Станимир Бонев Пенев.
7269
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Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Георги Тодоров Костадинов от гр. Пещера,
ул. Шипка 13, и Милка Божкова Тодорова от Пловдив, ул. Македония 84, ет. 2, ап. 4, против Заповед
№ 791 от 24.09.2007 г. на кмета на Община Пещера,
с която е одобрено частично изменение на плана
за регулация УПИ V-2797, кв. 203 по плана на гр.
Пещера, с който вътрешнообслужваща улица-тупик
с о.т. 731а-766а между УПИ І-2395 и УПИ ІІ-2394
се присъединява към УПИ V-2797. По жалбата е
образувано адм. д. № 497/2012 по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните
лица имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7270
Административният съд – Разград, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Диана Христова Йорданова
от Разград против чл. 19, ал. 4, т. 7 от Наредба № 14
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община
Разград, по което е образувано адм.д. № 109/2012
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 26.09.2012 г. от 10 ч.
7322
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 401/2012
по описа на АССО. Производството е образувано по
жалба на „Делев и Делев“ – ЕАД, ЕИК 131564999,
представлявано от изпълнителния директор Десислав Борисов Делев, срещу разпоредбата на
чл. 17, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елин Пелин в редакцията
є, приета с Решение № 213 от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин. Насрочва делото
в открито съдебно заседание за 18.09.2012 г. от 14 ч.
Конституира страните в производството, както
следва: жалбоподател: „Делев и Делев“ – ЕАД,
ЕИК 131564999, с адрес за призоваване: София,
бул. Г. М. Димитров 51; ответник: Общинският
съвет – гр. Елин Пелин; страна: Софийска окръжна
прокуратура.
7323
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава че е постъпило
оспорване от Йовка Гочева Киричева с адрес
Димитровград, ул. Милин камък 8, срещу Заповед
№ РД-06-1264 от 21.06.2012 г. на кмета на Община
Димитровград, с която се одобрява изменение
на плана за регулация на урегулиран поземлен
имот ХХХІ, отреден за имот пл. № 1567, в кв. 32
по плана на Димитровград, одобрен със Заповед
№ 3408 от 1966 г. По оспорването е образувано адм.
д. № 191/2012 по описа на съда. Заинтересованите
лица по чл. 131 ЗУТ могат да подадат заявления
за конституирането им като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението за оспорването в „Държавен
вестник“. Заявлението на заинтересованите лица
за конституирането им като ответници по делото
следва да има съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
и да бъде придружено с писмени доказателства
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, удостоверяващи качеството

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

на заинтересовано 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.
7271
Административният съд – Шумен, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.
д. № 165/2012 по описа на ШАС по жалба от Зор
ница Маринова Чаталбашева срещу Решение № 54
по протокол № 6 от 26.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Нови пазар (ДВ, бр. 34 от 2012 г.),
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ е одобрен
проект за ПУП – план за застрояване на част от
поземлени имоти на територията на община Нови
пазар, собственост на „Даблю Пи Ем“ – ООД,
Варна, за изграждане на ветрогенератори, както
следва: землище с. Тръница: част от поземлени
имоти № 022037 и № 027173; землище с. Писарево: част от поземлен имот № 067011, и землище
с. Мировци: част от поземлени имоти № 072033
и № 076067, което се оспорва само в частта му, с
която е одобрен ПУП – план за застрояване досежно част от поземлен имот № 072033, намиращ се
в землището на с. Мировци, община Нови пазар.
Делото е насрочено за 27.09.2012 г. в 9,30 ч. В едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ на съобщението заинтересуваните лица
могат да подадат заявление за конституирането
им в качеството на ответници в производството
по оспорване на Решение № 54 по протокол № 6
от 26.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Нови
пазар (ДВ, бр. 34 от 2012 г.), в частта му, с която
е одобрен проект за ПУП – план за застрояване
досежно част от поземлен имот № 072033, намиращ
се в землището на с. Мировци, община Нови пазар,
като подадат заявление по реда на чл. 218, ал. 4
ЗУТ ведно с изискуемите писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересувани
лица по чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
7272
Великотърновският районен съд уведомява Ясин
Атрос, гражданин на Република Алжир, че срещу
него е образувано гр.д. № 2706/2012 по описа на
Великотърновския районен съд, с правно основание
чл. 49 СК от Нелия Димитрова Филева от София.
В случай че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответникът не се яви в
деловодството на Великотърновския районен съд
да получи преписи от исковата молба и приложенията, ще му бъде назначен особен представител
на разноски на ищеца.
7324
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 88 състав, уведомява Ахмад Мохамад
Набил Халифе Ел Рауас, гражданин на Ливан,
че срещу него е заведено гр.д. № 3702/2012 по
описа на СРС, III ГО, от Жана Желева Желева и
че в деловодството на съда на адрес София, бул.
Цар Борис III № 54, се намират исковата молба
и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в
„Държавен вестник“. При неявяването на Ахмад
Мохамад Набил Халифе Ел Рауас или на упълномощено от него лице в двуседмичния срок съдът
ще му назначи особен представител.
7328
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на земеделските производители в България
(АЗПБ)“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.08.2012 г. в 10 ч. в София в сградата
на АЗПБ, ул. Владайска 29, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за
2011 г. на АЗПБ; 2. приемане на годишен финансов
отчет за 2011 г. на „АЗПБ Комерсиал“ – ЕООД,
чийто собственик на капитала е Асоциацията на
земеделските производители в България. Поканват
се всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез техни упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на членовете. Писмените материали по въпросите
от дневния ред са на разположение на посочения
адрес на сдружението.
6784
1. – Управителният съвет на Българска федерация „Лека атлетика“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на федерацията на 25.09.2012 г. в 14 ч. в Балчик,
хотел „Лотос“ (ул. Приморска 12), при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет за 2011 г. и годишния доклад за дейността за
2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния
финансов отчет за 2011 г. и годишния доклад за
дейността за 2011 г.; 2. утвърждаване на членския
внос за спортно-състезателната 2014 г.; проект за
решение – ОС утвърждава размера на членския внос
за спортно-състезателната 2014 г.; 3. утвърждаване
на бюджета на Българска федерация „Лека атлетика“
за 2013 г. и определяне на одитор за 2013 г.; проект
за решение – ОС утвърждава предложения от УС
бюджет на Българска федерация „Лека атлетика“
за 2013 г. и определя за одитор за 2013 г. избраното
от общото събрание лице; 4. утвърждаване Правилника за разпределение на финансовите средства за
2013 г. на клубовете по лека атлетика – членове на
БФЛА; проект за решение – ОС утвърждава Правилника за разпределение на финансовите средства
за 2013 г. на клубовете по лека атлетика – членове
на БФЛА; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете в седалището на
федерацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на делегатите започва
в 13 ч. За легитимацията и надлежното представляване на клубовете – членове на федерацията,
делегатите трябва да представят: удостоверение за
актуално състояние на клуба, когато на събранието
се явява законният му представител, или решение
на орган на клуба за изпращане на делегат, или
писмено пълномощно за упълномощеното от
клуба лице. В решението за избор на делегат или
в писменото пълномощно следва да се посочи
конкретното общо събрание, за което важи.
7264
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по акробатика „Акро – Тамп“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.09.2012 г. в 17,30 ч. в София,
район „Слатина“, кв. Гео Милев, бл. 3Б, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управи-
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телния съвет на сдружението; 2. промени в устава
на сдружението; 3. промени в ръководните органи
на сдружението. Писмените материали, свързани
със събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7187
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Българско училище за
политика „Димитър Паница“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на 18.10.2012 г. в 17 ч. в София, район
„Средец“, ул. Цар Шишман 17, ет. 1, ап. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада с отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. приемане на бюджета на сдружението за
2012 г.; 3. приемане на програма и основни насоки
за дейността през 2012 г.; 4. избиране на регистриран одитор, който да завери годишния счетоводен
отчет за 2012 г.; 5. приемане на промени в устава;
6. приемане на нови членове на сдружението; 7.
приемане на промени в състава на управителния
съвет; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове. Всички необходими документи във
връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на посочения по-горе адрес.
6783
25. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите
и инженерите консултанти“ (БААИК), София, на
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основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно
отчетно събрание на членовете на сдружението на
25.10.2012 г. в 10 ч. (регистрацията започва в 9 ч.)
в залата на Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик“,
ул. Кракра 15, София, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на БААИК за периода
2011 – 2012 г.; 2. финансов отчет на БААИК за периода 2011 – 2012 г.; 3. отчет на контролния съвет на
БААИК; 4. обсъждане на предложение за промяна
на годишния членски внос и встъпителната вноска
за членство в БААИК; 5. приемане на бюджет
2012 – 2013 г. на БААИК; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ годишното
общо отчетно събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7265
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб „Попово 09“, гр.
Попово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
17.09.2012 г. в 16 ч. в Попово, ул. Александър
Стамболийски 1, в заседателната зала на Община
Попово, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. разисквания
по доклада; 3. приемане на счетоводния отчет на
сдружението за 2011 г. и приемане на бюджета за
2012 г. Поканват се всички членове да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 21, ал. 4 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7266
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