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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за на
сърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97
от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29
и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от
2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.;
изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42
и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от
2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г. и бр. 38, 45
и 82 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая запетаята и съюзът „и“ се
заменят с точка и запетая.
2. Създава се нова т. 6:
„6. финансово подпомагане за частично
възстановяване на направените от инвеститора
за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване
и за задължителното здравно осигуряване за
новоназначените работници и служители за
осъществяването на инвестиционния проект;“.
3. Досегашната т. 6 става т. 9.
§ 2. В чл. 2а, ал. 1 думите „по глава трета“
се заменят с „по глави трета и четвърта“.
§ 3. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „този закон“ се заменят с
„т. 7 и 8“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. прави предложения за включване в
оперативните програми, съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз, на мерки за
насърчаване на инвестициите по т. 7 и 8;“.
3. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след
думите „за клас инвестиция“ се добавя „и за
приоритетен инвестиционен проект“.

4. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите
на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на
глава четвърта, раздел ІІ.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. издава сертификат за инвестиционни
проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.“
3. В ал. 3 след думите „по ал. 2“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1 и 2“.
§ 6. В чл. 11б, т. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „в“ думите „клас инвестиция“ се
заменят с „инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект“.
2. Създава се нова буква „г“:
„г) издадените сертификати по реда на този
закон;“.
3. Създава се буква „д“:
„д) интернет страниците на общините, на
които е публикувана информацията по чл. 22и,
т. 7;“.
4. Досегашната буква „г“ става буква „е“.
§ 7. В чл. 11в, ал. 3 думата „обобщени“ се
заличава.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „глава“ се добавя „и
на глава четвърта“.
2. В ал. 2:
а) в т. 5:
аа) в текста преди буква „а“ накрая се добавя „намален“;
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) до три пъти за инвестиционни проекти,
които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с правилника
за прилагане на закона;“
вв) в буква „б“ думата „по-нисък“ се заличава;
гг) в буква „в“ думата „по-нисък“ се заличава;
дд) създава се буква „г“:
„г) над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически
необлагодетелстваните региони и до три пъти
в останалите икономически дейности, като
изискванията към заетостта се определят с
правилника за прилагане на закона;“
б) в т. 6 думата „инвестиции“ се заменя с
„активи“;
в) в т. 7 в текста преди буква „а“ думата
„кумулативно“ се заменя с „едновременно“.
§ 9. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 5:
„5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители,
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установени с влязло в сила наказателно постановление.“
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1“ и запетаята
след тях се заличават, а думите „чл. 15, ал. 1“
се заменят с „чл. 15, ал. 1 – 3“.
2. В ал. 2 след думите „на инвестициите“ се
добавя „и заетостта“ и се създава изречение
второ: „Издава се сертификат от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма по чл. 20,
ал. 1 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 1.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Инвестициите по ал. 1 се определят
като приоритетен инвестиционен проект въз
основа на критериите за минимален размер
на инвестициите и заетостта по чл. 22е, ал. 1.
Сертификатът за приоритетен инвестиционен
проект се издава въз основа на решение на
Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект
се подписва от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и друго
оправомощено лице, включително областен
управител или кмет или представляващ организация от академичната общност за технологични паркове съгласно чл. 22е, ал. 4 за
ползване на мерките по чл. 15, ал. 2.
(4) Инвестициите по ал. 1 се определят като
клас В с общинско значение въз основа на
критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22з, ал. 2. Сертификатът
се издава от кмета на общината въз основа
на решение на общинския съвет по чл. 22и,
т. 3 за ползване на мерките по чл. 22з, ал. 3.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „по чл. 20,
ал. 1, т. 1“ се добавя „като клас А или клас Б“;
б) създава се т. 6:
„6. финансово подпомагане за частично
възстановяване на направените от инвеститора
за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски
за държавното обществено осигуряване, за
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за задължителното здравно
осигуряване за новоназначени работници и
служители по реда на чл. 22д.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Приоритетните инвестиционни проекти
по чл. 22е могат да се насърчават с пакет от
мерки по реда на чл. 22е, ал. 2. Средствата,
необходими за прилагане на финансовите мерки, се предвиждат въз основа на решението на
Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3.
(3) Инвестиционните проекти с общинско
значение с издаден сертификат клас В от кмета
на община се насърчават с мерките по реда
на чл. 22з, ал. 3.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
след думата „Инвестициите“ се добавя „по
ал. 1 – 3“ и думите „Закона за данък върху
добавената стойност и Закона за насърчаване
на заетостта“ се заменят със „Закона за данък
върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „прилагането на мерките по ал. 1, т. 4
и 5“ се заменят с „прилагането на финансовите
мерки по ал. 1, т. 4 – 6“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Средства за прилагане на финансовите мерки по ал. 1 и 2 се предоставят и по
оперативните програми, съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 15, ал. 1,
т. 4 и 5“ се заменят с „чл. 15, ал. 1, т. 4 – 6 и
чл. 22е, ал. 2, т. 1“;
б) създава се т. 5:
„5. инвеститорът и юридическите лица по
чл. 17, ал. 1 декларират, че не са в забава по
отношение на дължими плащания към доставчици на стоки и услуги по изпълнението
на инвестиционния проект.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато се заявява мярка за насърчаване
на инвестициите по чл. 15, ал. 1, т. 3 или ал. 4
във връзка със Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, се представя
документ, който удостоверява предварителното
съгласие на собственика на имота.“
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „клас инвестиция“ се
заменят с „инвестиция клас А, клас Б или
приоритетен инвестиционен проект по чл. 14,
ал. 2 и 3“ и думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят
с „чл. 15, ал. 1, 2 и 4“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Инвеститорът подава заявление до
кмета на общината за получаване на сертификат за инвестиция клас В, в което посочва
мерките по чл. 15, ал. 3 и 4, при спазване на
ал. 2 – 4.“
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в
т. 1 след думите „по чл. 18“ се поставя запетая
и се добавя „ал. 1 – 4“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кметът на общината:
1. оценява постъпилите документи по
чл. 18, ал. 5;
2. уведомява инвеститора за констатирани
несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 18, ал. 5 и дава срок за отстраняването им;
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3. изготвя въз основа на оценката по т. 1
мотивирано предложение до общинския съвет за издаване на сертификат за инвестиция
клас В или за отказ в случаите по чл. 19а;
4. изпраща до общинския съвет предложението по т. 3 заедно с окомплектованите
документи по чл. 18, ал. 5 в 30-дневен срок
от подаването им.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „класът на инвестицията“ се добавя „като клас А, клас Б или като
приоритетен инвестиционен проект по чл. 22е
на основание решение на Министерския съвет“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. публикува информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции
на интернет страницата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма или
на агенцията.“
2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма министърът на
финансите и министърът на труда и социалната политика“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма или на
кмета на общината министърът на финансите,
министърът на труда и социалната политика и
другите компетентни органи“ и думите „чл. 15,
ал. 2“ се заменят с „чл. 15, ал. 4“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Кметът на общината:
1. издава сертификат за инвестиция клас В
въз основа на решение на общинския съвет
по реда на чл. 22з и 22и;
2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а;
3. предоставя информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции
клас В на интернет страницата на общината
и с годишния доклад по чл. 22и, т. 8.“
§ 16. В глава трета, раздел II се създава
чл. 20а:
„Чл. 20а. По искане на инвеститор министърът на икономиката, енергетиката и туризма
може еднократно да удължи срока на действие
на сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 до две години по реда на издаването му, когато:
1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 21 по причина, за
която инвеститорът не отговаря;
2. мярката по чл. 22а не е осъществена по
причина, за която инвеститорът не отговаря;
3. инвестиционният проект не е изпълнен
пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по този закон, или по
приложимото право на Европейския съюз.“
§ 17. В чл. 22а се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създават изречения трето и четвърто: „Инвестицията се смята за неизпълнена,
когато размерът є е под изискуемия минимален
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размер, определен по чл. 12, ал. 2, т. 5, и не
е изпълнено условието по ал. 13, установено
с финансови отчети и справка, заверени от
регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността
на одитора са за сметка на инвеститора.“
2. Създава се ал. 13:
„(13) Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 10,
т. 2 могат да се прехвърлят или учредяват само
ако размерът на планираната инвестиция като
разходи за дълготрайни материални активи е
над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на
имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването
се включва в съответния договор с инвеститора
като основание за развалянето му по ал. 3.“
§ 18. В чл. 22в се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „кумулативно“ се
заменя с „едновременно“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 19. Член 22д се изменя така:
„Чл. 22д. (1) По предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
Министерският съвет може да отпуска средства за частично възстановяване, за период
не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на
съответното работно място, на направените
от инвеститора за негова сметка в качеството
му на работодател задължителни осигурителни
вноски за държавното обществено осигуряване,
за допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели
новите работни места, когато са изпълнени
едновременно следните условия:
1. инвестицията е с издаден сертификат за
инвестиция клас А, клас Б или приоритетен
инвестиционен проект;
2. създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена
като средносписъчна численост на персонала,
отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 5 и
т. 7, букви „а“ и „б“;
3. годишното трудово възнаграждение на
заетите по трудово правоотношение в предприятието на инвеститора е по-високо от средното в
страната за съответната икономическа дейност,
в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния статистически
институт за срока на поддържане на заетостта
по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква „в“;
4. лицето, осъществяващо инвестицията
по т. 1, няма задължения за неизпълнение на
сключени договори по програми, мерки и обучения по Закона за насърчаване на заетостта;
5. за същите разходи не са получени средства
от други публични източници на финансиране.
(2) За прилагането на мярката по ал. 1
новоразкритите работни места трябва да са
заети от български граждани, граждани на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
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на Конфедерация Швейцария или от лица
по чл. 18, ал. 3 от Закона за насърчаване на
заетостта.
(3) Инвестициите по ал. 1, т. 1, които се
осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на
икономически необлагодетелствани региони,
се насърчават приоритетно.
(4) Отпускането на средствата по ал. 1
се извършва при спазване изискванията на
Регламент (ЕО) № 800/2008.
(5) Условията и редът за прилагане на
ал. 1 – 4 се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 20. Наименованието на глава четвърта
се изменя така: „Приоритетни инвестиционни
проекти и проекти с общинско значение“.
§ 21. В глава четвърта преди чл. 22е се
създава наименование „Раздел І Приоритетни
инвестиционни проекти с национално или
регионално значение“.
§ 22. В чл. 22е, ал. 2, т. 1 в текста преди
буква „а“ думите „чл. 15, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 15, ал. 1 и 4 за инвестиции клас
А и клас Б“.
§ 23. В глава четвърта се създава раздел ІІ
с чл. 22з и 22и:
„Раздел ІІ
Инвестиционни проекти с общинско значение
Чл. 22з. (1) За насърчаване на инвестициите с общинско значение общинският
съвет приема наредба, в която се определят
условията и редът за издаване на сертификат
клас В и прилагането на мерките съгласно
изискванията на глава трета и на правилника
за прилагане на закона.
(2) Проектите с общинско значение се
насърчават като инвестиции клас В по чл. 14,
ал. 4, когато се реализират в административните граници на определена община и
отговарят на условията на наредбата по ал. 1.
Проектите:
1. могат да се изпълняват във всички
сектори на икономиката, с изключение на
посочените в чл. 13а, т. 3; икономическите
дейности се определят съгласно действащата
Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност
(NACE), съответно нейното пряко приложение
в Република България чрез съответстващата
класификация;
2. предвиждат размер на инвестицията,
ненадвишаващ минималния размер за клас Б
по чл. 12, ал. 2, т. 5, определен с правилника
за прилагане на закона;
3. създават заетост по смисъла на чл. 12,
ал. 2, т. 7 и минималният брой на заетите
лица може да бъде критерий за издаване на
сертификат клас В едновременно с размера
на инвестицията.
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(3) Инвестициите с общинско значение,
получили сертификат за клас В, се насърчават
за изпълнение на инвестиционния проект чрез:
1. съкратени срокове за административно
обслужване, предоставяно от общината, на
чиято територия се осъществява инвестицията;
2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято
територия се осъществява инвестицията;
3. придобиване право на собственост или
ограничени вещни права върху имоти – частна
общинска собственост, по реда на чл. 22а,
ал. 1, т. 2 и 4 при спазване на условията по
чл. 22а, ал. 2 – 8 и 13; мярката се прилага,
в случай че не е заявена от инвеститор по
реда на чл. 18 при издаване на сертификат за
инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен
инвестиционен проект за същия имот – частна
общинска собственост.
Чл. 22и. Кметът на общината:
1. разработва по решение на общинския
съвет и предлага за приемане наредбата по
чл. 22з, ал. 1;
2. публикува наредбата по чл. 22з, ал. 1 на
интернет страницата на общината в срок до
14 дни от приемането є от общинския съвет;
3. издава или отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В след решение
на общинския съвет на основание чл. 20;
4. прилага насърчителните мерки по
чл. 22з, ал. 3 по ред, определен с наредбата
по чл. 22з, ал. 1;
5. в случаите на прилагане на мярката по
чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 за имоти – частна общинска собственост, възлага изготвянето на
оценка по смисъла на чл. 22а, ал. 2;
6. предоставя информация на областния
управител за постъпилите инвестиционни
предложения, издадените сертификати клас В
и прилагането на мярката по чл. 22а, ал. 1,
т. 2 и 4;
7. поддържа на интернет страницата на
общината:
а) актуален списък със свободните терени
и други недвижими имоти за осъществяване
на инвестиции;
б) формуляри и образци за кандидатстване
за получаване на сертификат за инвестиция
клас В и ползване на насърчителните мерки
съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1;
в) информация за издадените сертификати
за инвестиция клас В от общината;
8. изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и
предоставените насърчителни мерки, който
представя на областния управител и изпълнителния директор на агенцията и който се
включва в годишния доклад за инвестициите
в страната по чл. 11б, т. 5.“
§ 24. Създава се глава шеста „а“ с нови
чл. 28, 29 и 30:
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КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Чл. 28. (1) Контролът по изпълнението на
инвестиционните проекти, получили сертификат
за инвестиция клас А и клас Б, се извършва от:
1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него
длъжностно лице от администрация към него
или от друг орган на изпълнителната власт,
предоставящ насърчителната мярка;
2. оправомощено от министъра на труда
и социалната политика длъжностно лице по
отношение на изпълнението на договор с
инвеститора за предоставяне на средства за
обучението и изпълнението на параметрите на
инвестиционния проект, свързани със заетостта.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява
по отношение на изпълнението на инвестицията
като минимален размер и срок в съответната
икономическа дейност.
(3) Размерът на извършените инвестиции се
удостоверява за отчетния период чрез междинен
и годишни финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, придружени с описание на
активите за основната икономическа дейност
и тяхната стойност в справка по образец. Финансовите отчети и справката се заверяват от
регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността
на одитора са за сметка на инвеститора.
(4) Размерът на създадената заетост се
удостоверява за отчетния период с документ
от Националната агенция за приходите и с
други документи, посочени в правилника за
прилагане на закона.
Чл. 29. Контролът по изпълнението на
приоритетните инвестиционни проекти се извършва от:
1. определения с решение на Министерския
съвет орган, или
2. министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него
длъжностно лице от администрация към него
или от друг орган на изпълнителната власт,
предоставящ помощта;
3. оправомощено от министъра на труда и
социалната политика лице по отношение на
изпълнението на проекта за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния
проект, свързани със заетостта.
Чл. 30. Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти от общинско значение
се извършва от кмета на общината или от
оправомощено от него длъжностно лице и се
удостоверява с документите по чл. 32а, ал. 3 и 4.“
§ 25. В чл. 34 се създава ал. 5:
„(5) Длъжностно лице, което наруши или не
изпълни задължение по чл. 22з, ал. 3, т. 1 или
2, се наказва с глоба в размер до 200 лв., ако
деянието не съставлява престъпление.“
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§ 26. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Актовете за установяване на извършени
нарушения по чл. 34, ал. 5 и наказателните
постановления се съставят по реда, определен с
наредбата по чл. 22з, ал. 1. Приходите от наложените глоби постъпват в общинския бюджет.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 27. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 16:
„16. „Средносписъчна численост на персонала“ е създадената и поддържана заетост
за съответната финансова година, определена
съгласно методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала
на Националния статистически институт и
отразена в годишния отчет за дейността по
реда на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 28. Разпоредбите на чл. 12, т. 5, буква
„г“ и чл. 22д не се прилагат за инвестиционни
проекти, сертифицирани и заявени за сертифициране до влизането в сила на този закон.
§ 29. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.;
решения № 7 и 8 на Конституционния съд
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд
от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87,
98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от
1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г.,
бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36
и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от
2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62
от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г. и бр. 25 и 44 от
2012 г.) в чл. 25, ал. 3, т. 2 думите „по Закона
за насърчаване на инвестициите“ се заменят с
„или за приоритетен инвестиционен проект по
Закона за насърчаване на инвестициите, когато
това е заявено при сертифицирането на проекта“.
§ 30. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и
43 от 2011 г. и бр. 21 и 44 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 15, ал. 2 след думите „командировани
от чуждестранен работодател за осъществяване“
се добавя „и поддържане“.
2. В чл. 24, ал. 1 се създават т. 19 и 20:
„19. са вложили сума не по-малка от
600 000 лв. – за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими
имоти на територията на Република България
или чужденецът е собственик на повече от 50
на сто от капитала на българско търговско
дружество, вложил е същата сума в капитала
на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху
недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението
за разрешение за продължително пребиваване
чужденецът или юридическото лице трябва да е
изплатило напълно сумата, която да е постъпила
по сметка в българска лицензирана кредитна
институция, а ако имотите са придобити със
заемни средства, непогасената част от заема
не трябва да надвишава 25 на сто;
20. са извършили инвестиция в икономически
необлагодетелствани региони по смисъла на
Закона за насърчаване на инвестициите чрез
внасяне в капитала на българско търговско
дружество на не по-малко от 250 000 лв., като
чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50
на сто от капитала на дружеството и в резултат
на вложението са придобити нови дълготрайни
материални и нематериални активи на стойност
не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити наймалко 5 работни места за български граждани,
поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.“
3. В чл. 25:
a) в ал. 1:
аа) точка 7 се отменя;
бб) в т. 13 преди думата „извършват“ се добавя „които“ и накрая се добавя „удостоверено от
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма в съответствие с чл. 25в“;
вв) създава се т. 16:
„16. извършили инвестиция в страната чрез
внасяне в капитала на българско търговско
дружество на не по-малко от 500 000 лв., като
чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50
на сто от капитала на дружеството и в резултат
на вложението са придобити нови дълготрайни
материални и нематериални активи на стойност
не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити наймалко 10 работни места за български граждани,
поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) В случаите на ал. 1, т. 13 и 16, за целите
на оценката при издаването на удостоверението
от Министерството на икономиката, енергети-
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ката и туризма могат да послужат годишните
финансови отчети и доклади за дейността на
предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов
одит, справките от Националната агенция за
приходите, общините, и/или други относими
документи, представени от инвеститора или
чужденеца, или събрани служебно.“
4. Създава се чл. 25в:
„Чл. 25в. (1) Разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 може
да получи чужденeц, който извършва дейност по
изпълнение и/или поддържане на инвестиция,
получила сертификат за клас А, клас Б, или
за приоритетен инвестиционен проект по реда
на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване
на инвестициите.
(2) В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по чл. 20, ал. 1,
т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите,
чужденецът по ал. 1 трябва да е:
1. съдружник или акционер с поименни
акции, притежаващ 50 на сто или повече от
регистрирания капитал на дружеството;
2. представляващ дружеството или прокурист,
вписан в търговския регистър, или
3. нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в
научноизследователската, производствената,
маркетинговата или друга основна дейност на
предприятието или друга дейност, необходима
за целите на инвестицията.
(3) Не по-късно от третата година от датата
на започване на работата по инвестиционния
проект компетентният орган на търговското
дружество по ал. 2 удостоверява, че е достигнат
минималният праг за издаване на сертификат
за инвестиция клас Б по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите по отношение
на извършените и въведени в експлоатация
инвестиции и/или създадената заетост като
средносписъчен брой на персонала.
(4) Общият брой на лицата по ал. 2, които
могат да получат разрешение за пребиваване
в страната на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във
връзка с изпълнението и поддържането на един
инвестиционен проект, е:
1. до изпълнение на изискването по ал. 3 – до
три лица;
2. след изпълнение изискването по ал. 3,
през периода на поддържане на инвестицията
и работните места – до 8 лица.
(5) За българското търговско дружество и
за лицето по ал. 2 се прилагат изискванията на
чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите.
(6) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за изпълнението на изискванията по ал. 2 – 5, което
да послужи пред службите за административен
контрол на чужденците. Удостоверението се
издава след мотивиране от българското търговско дружество по ал. 2 на необходимостта от
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пребиваване на чужденеца за изпълнението и
поддържането на инвестицията и след поемане
на задължение от дружеството за незабавно
информиране на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в случай на
прекратяване на отношенията с физическото
лице.“
5. В чл. 40, ал. 1:
а) в т. 1 думите „и 13“ се заменят с „13 и
16“, а след думите „чл. 25б“ се добавя „25в“;
б) в т. 5 думите „и 8“ се заменят с „8, 13
и 16“;
в) в т. 6 навсякъде думите „и 13“ се заменят
с „13 и 16“.
§ 31. Висящите административни производства за издаване на разрешение за постоянно
пребиваване на основание отменената т. 7 на
чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България се довършват по досегашния ред.
§ 32. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г. и
бр. 40 и 94 от 2012 г.) в чл. 177, ал. 3 накрая
се добавя „и по реда на чл. 22д от Закона за
насърчаване на инвестициите“.
§ 33. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 и бр. 11
и 21 от 2012 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. Лице, което е получило разрешение
за постоянно пребиваване на основание чл. 25,
ал. 1, т. 6 и 8, т. 13 – във връзка с чл. 25в, ал. 2,
т. 2 или 3, и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за
чужденците в Република България, може да
придобие българско гражданство, ако отговаря
на условията по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4.“
2. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Лице, което не е български
гражданин и отговаря на условията по чл. 12,
т. 1 и 3, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако:
1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване
в Република България на основание чл. 25,
ал. 1, т. 6 или 8 от Закона за чужденците в
Република България и е вложило не по-малко
от 1 млн. лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен
инвестиционен проект, сертифициран по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите;
2. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване
в Република България на основание чл. 25,
ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1
от Закона за чужденците в Република България, през която извършените и въведени в
експлоатация инвестиции са поддържани над

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

минималния праг за издаване на сертификат
за инвестиция клас А по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 българското
дружество не трябва да:
1. е обявено в несъстоятелност или в открито
производство по несъстоятелност, или сключило
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
2. е в производство по ликвидация;
3. има парични задължения към държавата
или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;
4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени
с влязло в сила наказателно постановление.
(3) Проверката и контролът на всички
обстоятелства и условия по ал. 1, т. 2 се осъществяват въз основа на заверени от одитор,
регистриран по Закона за независимия финансов
одит, годишни финансови отчети и доклади за
дейността на предприятието, справки от Националната агенция за приходите, общините, както
и други относими документи, представени от
лицето по ал. 1 или събрани служебно.“
3. В чл. 22, ал. 1:
a) в т. 2 накрая се добавя „и/или“;
б) създава се т. 3:
„3. не е поддържало инвестициите, станали
основание за придобиване на българско гражданство, за поне двегодишен период, считано
от датата на натурализацията – в случаите по
чл. 14а, ал. 1.“
4. В чл. 35:
a) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 5:
„5. шест месеца – по молбите за придобиване
на българско гражданство по натурализация
по чл. 12а и 14а;“
бб) досегашната т. 5 става т. 6;
б) в ал. 3:
аа) създава се нова т. 4:
„4. по ал. 1, т. 5 – в срок не по-късно от
4 месеца преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно
два месеца преди изтичането на срока – за
Държавна агенция „Национална сигурност“;“
бб) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 29 ноември 2012 г. и на 13 февруари
2013 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1492
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне
и отчитане на запасите от индивидуалните
средства за защита, приета с Постановление
№ 3 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 от
2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 4, ал. 1:
а) в основния текст думите „на населението“ се заличават;
б) в т. 1 думите „ – 13 на сто спрямо населението на страната, предназначен основно за зоните за провеждане на неотложни
защитни мерки на АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ
„Черна вода“, както и за зоните за аварийно
планиране на големите предприятия на химическата промишленост“ се заменят със
„за основните съставни части на единната
спасителна система; индивидуалните средства
за йодна профилактика на населението се
планират, закупуват, подновяват и предоставят
в собственост на общините от МВР“.
2. В чл. 6:
а) в ал. 1 абревиатурата „МВР“ се заменя
с „териториалното звено на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР“ (ГДПБЗН – МВР)“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Новозакупените индивидуални средства
за защита трябва да отговарят на изискванията
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г.,
бр. 24 от 2006 г. и бр. 40 от 2006 г.).“
3. В чл. 51 и 55 абревиатурата „МВР“ се
заменя със „съответното териториално звено
на ГДПБЗН – МВР“.
4. Параграф единствен от заключителната
разпоредба се изменя така:
„Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за защита
при бедствия.“
§ 2. В Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията
на доброволците за обучение и за изпълнение
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на задачи за защита при бедствия, приета с
Постановление № 143 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 7 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „бедствие и отстраняване на последиците от него“ се заменят с
„бедствия, пожари или извънредни ситуации
и отстраняване на последствията от тях“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „областния оперативно-комуникационно-информационен център
(ОКИЦ) на Министерството на вътрешните
работи“ се заменят с „областния оперативен
център (ОЦ) на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР“;
б) в ал. 3 абревиатурата „ОКИЦ“ се заменя
с „ОЦ“.
3. В чл. 7:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите „до 10 дни“ се добавя
„на година“;
бб) в т. 2 след думата „бедствия“ се поставя
запетая, а думите „до 10 дни“ се заменят с „пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях до 20 дни на година“;
б) в ал. 3 накрая се добавя „във връзка
с чл. 5 от Наредбата за реда за създаване и
организиране на дейностите на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от
тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)“.
§ 3. В Наредбата за реда за изграждане,
поддържане и използване на колективните
средства за защита, приета с Постановление
№ 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 23 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „които са предназначени
за осигуряване защита“ се заменят с „чието
основно предназначение е укриване“, а след
думата „агенти“ се поставя точка и текстът
до края се заличава;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Колективните средства за защита или
части от тях освен основното си предназначение могат да имат и друго предназначение,
което да не възпрепятства ползването им за
укриване на населението.“;
в) в ал. 4 се създава изречение второ:
„Метрополитените и подземните гаражи в
производствени сгради и в сгради за обществено обслужване в урбанизираните територии
от особена важност по чл. 8, ал. 1, т. 1 от
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Закона за защита при бедствия се проектират
и изграждат и като колективни средства за
защита.“
2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН –
МВР) осъществява методическо ръководство
и контрол по изграждането и привеждането
в състояние на готовност за използване по
предназначение на колективните средства за
защита.“
3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Министърът на вътрешните работи
дава указания за използването и поддържането
на колективните средства за защита, както и
за привеждането им в готовност за укриване
на населението.“
4. В чл. 6:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „ГДПБЗН –
МВР“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заданието за проектиране на строеж по
чл. 12, ал. 2 от Закона за защита при бедствия
се съгласува с ГДПБЗН – МВР.“
5. В чл. 7:
а) в ал. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „ГДПБЗН –
МВР“;
б) в ал. 4 думите „териториалната дирекция
„Гражданска защита“ на Министерството на
извънредните ситуации“ се заменят с „териториално звено на ГДПБЗН – МВР“;
в) в ал. 5 думите „Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ на
Министерството на извънредните ситуации“
се заменят с „ГДПБЗН – МВР“ и думата „регистър“ се заменя с „база данни“.
6. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Проектирането на колективните средства за защита се извършва съгласно наредбите
по чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на
територията.“
7. Членове 10 и 11 се отменят.
8. Членове 13 и 14 се отменят.
9. В чл. 15, ал. 1 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с
„ГДПБЗН – МВР“.
10. В чл. 18, т. 2 думите „машинното оборудване“ се заменят с „оборудването“.
11. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Главна дирекция „ПБЗН“ – МВР и
териториалните є звена осъществяват контрол
най-малко два пъти в годината на състоянието
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на строителната конструкция, помещенията,
оборудването, общата херметизация, поддържания температурно-влажностен режим
и водената документация на скривалищата.“
12. В чл. 25:
а) в ал. 2 думите „Министерството на
извънредните ситуации“ се заменят с „териториалното звено на ГДПБЗН – МВР“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) За колективните средства за защита – частна собственост, разчетът се разработва от собственика (за етажна собственост – от
управителния съвет/управителя) съгласувано
с териториалното звено на ГДПБЗН – МВР и
с кмета на съответната община/район.“
13. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Без промяна на основното им
предназначение колективните средства за защита могат да се използват и с допълнително
предназначение съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона
за защита при бедствия след съгласуване с
териториалните звена на ГДПБЗН – МВР и
издадено разрешение за строеж.
(2) Допълнителното предназначение по
ал. 1 може да бъде за:
1. провеждане на обучение;
2. културно-просветни цели;
3. спортни занимания;
4. заведения за хранене и развлечения;
5. ателиета и офиси за административни
и други услуги.“
14. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Премахването на колективно
средство за защита се извършва по реда на
Закона за устройство на територията.
(2) За премахването на колективно средство
за защита кметът на общината уведомява
писмено ГДПБЗН – МВР.“
15. В чл. 35, ал. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с
думите „ГДПБЗН – МВР“.
16. В заключителните разпоредби:
а) в § 1 думите „чл. 12, ал. 4“ се заменят
с „чл. 12, ал. 6“;
б) в § 2 думите „извънредните ситуации“
се заменят с „вътрешните работи“.
17. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, в
раздел II, т. 12, буква „б“ от таблицата в графа
„тип“ след абревиатурата „РЕКК“ на нов ред
се добавя „Универсал“.
18. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 5 „Ред
за експлоатация и поддържане на колективните средства за защита“ т. 21 се изменя така:
„21. Седмичният преглед, месечното и
годишното обслужване включват дейностите,
описани в следната таблица:
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№
по
ред

Системи,
агрегати и
възли

Седмично
обслужване

Месечно
обслужване

Годишно обслужване,
извършвано от органите
и лицата по чл. 17, ал. 3
и/или чл. 21, ал. 2

1

2

3

4

5

1.

О г р а ж д а щ а Външен оглед – за види- Външно почистване на Проверка на херметичността
конструкция
ми повреди, пукнатини стени, подове и тавани два пъти в годината или след
и течове.
на помещенията.
изменение по ограждащата
конструкция.

2.

Защитни, защ и т н о -х е р м е тични врати и
капаци

3.

З а щ и т н и у с - Външен оглед и почист- Проверка на лекотата на
т р ойс т ва (ма- ване.
затваряне и отваряне на
логабаритна запластинките и смазващитна секция,
нето им.
универсална
з а щ и т н а с е кция, клапан за
свръхналягане)

Проверка на херметичността
между подвижната и опорната
рама, между опорната рама
и строителната конструкция
и регулиране. При необходимост се притягат фундаментните болтове или се подменят
уплътняващите гарнитури до
плътно прилягане на подвижната рама. Демонтиране,
почистване и смазване с тънък слой технически вазелин.
Пребоядисване при нужда.

4.

Противопрахо- Външен оглед и проверка
ви фи л т ри з а на закрепването.
грубо очистване (м режест и,
„Универсал“ и
др.)

Проверка на запрашеността, омасляването и
появата на корозия.
През три месеца се омасляват с висциново масло
чрез неколкократно потапяне във вана, след което касетката се изцежда
в продължение на едно
денонощие и след това
се монтира.

Демон т и ра не, оч у к ва не и
п ром и ва не с 10 % г орещ
(60 – 70 °С) разтвор на натриева основа и чиста топла
(40 – 50 °С) вода. Омасляване
и монтиране.

5.

Клапани за
свръх на л ягане
(КИД)

Външен оглед, почиства- Проверка на величината на
не и раздвижване.
свръхналягането, при което
се отваря клапанът. Веднъж
на 8 – 10 години или при
необходимост се подменят
гумените уплътнители.
Боядисване при нужда.

Проверка на п ри л яг а не т о к ъм к аси т е.
З а п р од ъ л ж а в а не н а
eксплоатационн ия срок
на гумените уплътнители вратите и капаците
не трябва да се затварят
плътно, а херметичните
врати се оставят отворени. Едрогабаритните
врати в преддвери ята
се подпират с дървени
т ру п чета. Деп лани рането се отстранява чрез
затваряне само на отдалечаващия се край на
вратата (капака).

Проверка на изправност- Пребоядисване при необхота на ключалките (цялост, димост.
наличие на дръжки, уплътнение на салниците,
антикорозионно покритие). При необходимост
се заменя салниковата
набивка, гресира се затворът, възстановява се
боята.
Проверка на гумените
уплътнители за разлепване, скъсване, напукване
и втвърдяване.
При нужда се очистват,
подлепват се или се заменят с нови.
Допуска се използването
на подложки от пореста гума, ако вратата не
приляга при затворени
ключалки.
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6.

Х е р м е т и ч н и Външен оглед и почист- Проверява се отварянето
клапани (ХК) ване.
(затварянето) да става
плавно и с малко усилие.
Не се допуска заклинване.

Проверка на състоянието на
гумения уплътнител и подмяната му при необходимост.
Притяга се салникът.
Проверка на плътността на
клапаните, като изпитваният
и всички останали херметични клапани (ХК) се отварят.
Пуска се вентилаторът.
Към смукателния отвор на
въздуховода се поднася запалена свещ. Ако пламъкът
се отклонява навътре, това
означава, че всички клапани
са отворени. Затваря се клапанът, който ще се проверява,
и отново се поднася свещта
към смукателния отвор на
въздуховода. Ако пламъкът се
отклонява навътре, клапанът
не е херметичен. По същия
начин се проверяват и другите
клапани. Неизправните ХК се
демонтират, подменя се гуменият уплътнител, смазват
се и се монтират. Проверка
на състоянието на гумения
уплътнител при фланците за
присъединяване на ХК към
въздуховода. Подмяна при
необходимост или боядисване
при нужда.

7.

Въздуховоди

8.

Вентилатори

9.

Инсталации за Външен оглед за про- Изп уск а не кон дензата Проверка на зареж дането,
сгъстен въздух пуски.
(продухване) на инстала- означенията и състоянието
(кислород).
цията. Оглед за корозия на инсталацията.
Експлоатацияи проверка на работата На 5 години – освидетелствата и техническона редуцирвентила.
не на бутилките. Пребоядисто обслужване
ване при нужда.

Почистване, проверка и Проверка на дросел-клапите
ремонт на укрепването. и местата на присъединяване
за неплътности.
Най-малко веднъж на две
години се регулира и настройва възд у ховодната мрежа.
Положенията на дроселите
и клапаните за различните
режими се фиксират и надписват.
Основно почистване и пребоядисване при необходимост.
Възстановяване на означени я. Отстран яване на неплътности.
Външен оглед и почист- Проверка на посоката на
ване.
въртене и натегнатостта
на ремъците.
Гресиране.
Проверка за прег ряване
на лагерите и шумове.

Проверка на дебита и напора на вентилаторите, количеството въздух и подпора
за различните режими на
филтър-вентилац ионна уредба (ФВУ). Основно почистване и пребоядисване при
н у ж да. За елек т ро-/ръчен
вентилатор веднъж на 3 години подмяна на маслото в
редуктора.
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Презареждане и нивелиране.
Проба в работно положение.
Сравняване на показанията
с лабораторен микроманометър.

на тези инсталации се провеждат съгласно
изиск вани ята
на действащите нормативи.
Не се допуска
намазване с
масла и смазки на вентили
и резби до тези
инсталации.
10.

М и к р о м а н о  Проверка, почистване
мет ри (подпо- и настройка на „нула“
ромери)
(начална степен на измерване).

Основно почистване и
подменяне при нужда на
спирта.
Проверка на плътността
на връзките.

11.

Филтри ПФП- Почистване от прах.
1000

Оглед за наличие на ко- Проверка на състоянието на
розия, олющена боя и от- секциите.
страняване на дефектите. Проверка на болтовите съединения и смазването.

12.

Филтри ФП,
РП, ФМШ,
ФМА, ФМТ

Почистване от прах.

Намазване на гумените
съединения с талк. Оглед
за наличие на корозия,
олющена боя и отстраняване на дефектите.

Проверка съгласно действащите инструкции и методики
в установените от тях срокове.
Проверка на със т ояниет о
и на ли чието на г у мени те
уплътнители и съединения.
Боядисване при нужда, като
се запазват означенията по
филтрите.

13.

Електрооборуд
ване на ел. табла, ел. машини,
апарати и инсталации

Проверява се:
– изправността на апаратите в таблата; наличието на нагар по контактите; стабилното свързване
на шините, кабелите и
проводниците;
– състоянието на защитното заземяване на ел.
таблото и ел. консумато
рите;
– почистване от прах,
влага и замърсяване на
ел. таблото, апаратурите
и консуматорите;
– уплътнението на вратите на ел. таблото, щуцерите и предпазните
капачк и на к лемните
кутии;
– с ъ с т оя н ие т о на к абелите и проводниците, наличие на видими
нарушен ия по изолацията (пукнатини, разслоявания, изменение на
цвета на изолиращите
материали);
– изправността на комутационната апарат у ра
(прекъсвачи, пускатели,
умшалтери и др.);
– на личието на диелектрически килимчета пред таблата;
– изправността на предпазителите (да се използват само стандартни
патрони);
– работата на ел. двигателите.

Проверява се:
– механическата и електрическата защита (блокировки);
– състоянието на надписите и маркировките;
– закрепването и състоянието на четкодържателите, четките, конта к т н и т е повърх нос т и
на п ускови я колек т ор
на генератора и пусковия електродвигател на
дизела.
Повредените или износените четки се подменят, а неприлягащите в
четкодържателите четки
се шлайфат.
Прекомерно разх лабените четки се заменят.
При нуж да се почистват с четка или дървена
клечка каналите между
колекторните пластини;
– изправността на конт ролно-измервателни
прибори и автоматика,
предпазители, клещи за
подмяна на предпазители
и други елементи на ел.
таблата;
– автоматичната работа
на ел. двигателите;
– подсушават се намотките на ел. двигателите,
като се включват към ел.
мрежата на празен ход.

Проверява се:
– равномерността на хлабината между статора и ротора;
– затоплянето на контактните връзки и тоководещите
части;
– на личието на смазка в
лагерите и при необходимост
замяна или допълване;
– състоянието на лаковите и
антикорозионните покрития
(възстановяване при нужда);
– т ерм и ч н и т е и д ру г и т е
блокиращи устройства (при
нужда се настройват);
– изправността на изолацията и тоководещите части
(измерване и отстраняване
на недостатъците);
– състоянието на съпротив
ленията, апаратурите, приборите и монтажът към ел.
таблата;
– отделните схеми и изправността на елементите;
– почистват се работните
контакти или се подменят;
– измерва се големината на
налягането на пружините и
четкодържателите и ако е
извън предписаните граници
за дадения тип четки, се регулират или подменят;
– измерва се изола ц и я та
между намотки и корпус и
при понижаване на съпротив
лението се вземат мерки за
възстановяването му;
– измерва се съпротивлението на заземителната уредба.
Извършват се мероприятията
от месечното обслужване.
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14.

Водоснабдяване Почистват се тръбните
арматури, помпи и кранове по водопроводната
мрежа.
Преглеждат се клозетните казанчета и поплавък-вентилите. Пускат се
помпите.
Установява се изправността им при работата.
При нужда се натягат
салниците.
Проверява се състоянието на питейните резервоари и тяхната арматура.
Подменя се питейната
вода в резервоарите на
всеки 72 часа.

Преглеж да с е с ъ с т оянието на захранващата
водопроводна мрежа и
поп ла вък-вен т и л и т е в
техническите и питейните резервоари.
Проверява се действието
на хидрофорната уредба.
Проверява се състоянието на захранващите тръбопроводи и арматурата
им вътре и извън съоръжението.
Подменя се водата в резервоара за техническа
вода след проба от районната инспек ц и я за
опазване и контрол на
общественото здраве
(РИОКОЗ).

Проверява се действието на
помпите и настройката на
хидрофорната уредба.
Проверява се състоянието на
водопроводната инсталация
и резервоарите (спирателни
кранове, възвратни клапи,
смукателни клапи и обикновени смукатели, вакууммет
ри, манометри, нивометри,
ниво на водата в хидрофорите,
микробиологичен и физикохимичен състав на питейната
вода в резервоарите и хидрофорите).
Почистват се, промиват се
и се дезинфек цират водопроводната мрежа и резервоарите.
Преди и след подмяна на водата в резервоарите се взема
проба от водоизливните кранове и се дава в РИОКОЗ за
изследване на качествата є.

15.

Канализация

Проверява се състоянието на дренажните канали
и помпи.
Проверява се състоян ие т о н а к ло з е т н и т е
клекала.
Проверява се визуално
функционирането на попивните кладенци, септ и чната яма и ямата
за хлориране (ако има
такава).
Промива се канализацията обилно с вода.

Проверява се действието
на спирателните кранове
и се затварят, както и
на състоянието на канализационните шахти,
които при необходимост
се почистват.
Ако има дренажна отвод
нителна система – проверява се състоянието є и
дали работи (канализация, ревизионни шахти
и ел. помпи).
Проверява се проводимостта на тръбите.
Извършва се пробно водочерпене на ръчен режим
на дренажните помпи за
подпочвена вода.
Проверя ва се а вт оматиката на дрена ж ните
помпи и двойното им ел.
захранване.
Извършва се пробно пускане на помпите за фекални води (10–15 мин. до
изхвърляне на течността).
Натягат се и се гресират
салниците на фекалните
помпи.

Демонтира се спирателният
кран, почиства се и се монтира.
Проверява се състоянието
на останалите елементи от
канализационната система
(противовзривната шахта, ако
има такава).
Почистват се и се промиват
фекалните резервоари и защитните шахти.
Почистват се септичните ями
(ако има такива).
Боядисва се при нужда спирателният кран и други корозирали повърхности.

16.

Д в и г а т е л с – п ра ви с е оглед на
в ът р е ш н о г о - агрегата, механизмите
рене
за у правление и контролно-измервателната
апаратура;
– вентилират се помещенията за дизела и за
ГСМ;
– почистват се агрегатът
от прах и течове и помещенията;

Извършва се:
– подготовка за пускане – превърта се коляновият вал ръчно дватри оборота; проверява
се нивото на маслото в
картера на двигателя, в
горивната помпа с високо
налягане и в регулатора
и при нужда се долива;

На всеки три години (160 – 170
часа работа на двигателя) се
извършва:
– подмяна на маслото в картера на двигателя и на гориво-нагнетателната помпа;
– подмяна на масления филтър;
– подмяна (почистване) на
въздушния филтър.
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– прави се външен оглед
за комплектуваността и
изправността на спомагателните системи;
– дозарежда се с гориво,
масло и охлаж дащата
течност (при необходимост)

проверява се нивото на
охлаждащата течност в
охладителната система
и действието на въздухоохладителната система;
– проверява се нивото
на горивото в цистерните
и се източват утайките;
– обезвъздушава се горивната система, оглеждат се акумулаторът и пусковият електродвигател;
– контролно-проверочно пускане на двигателя,
по време на коет о се
намагнитват намотките
на генератора и се зареждат акумулаторите (ако
двигателят не е разработван, се провежда разработването му съгласно
заводската инструкция);
– р ъч ката се пос та вя
на пълна газ, завърта се
к лючът за превъртане
на коляновия вал, но не
повече от пет – шест секунди, и ако двигателят
не заработи, манипулацията се повтаря след
повече от минута; след
три неуспешни опита се
т ърси п ри чината; п ри
успешно пускане газта се
регулира на минимални
обороти и се проверява
налягането на маслото
да бъде между 2 и 4 кг/
см 2; след 10 – 15 минути
работа на празен ход и
подгряване на двигателя
оборотите се увеличават
постепенно до номиналните (честота 50 херца),
включва се главният прекъсвач, напрежението се
регулира чрез реостата;
агрегатът се натоварва
последователно с консуматори не по-малко от
6 0 % о т но м и н а л н и я
товар и работи така в
продължение на 1 – 1,5
часа; до подгряване на
двигателя 45 – 50 °С не
трябва да се увеличават
оборотите и да се натоварва агрегатът; не трябва да се оставя да работи
продължително на празен
ход; по време на работа
се проверява нормално
ли функционират всички
системи и прибори; следи
се за температурата на

На всеки шест години освен операциите от другите
обслу ж вани я се извършва
следното:
– подмен ят се филт риращите елементи на горивния
филтър;
– подменя се охладителната
течност;
– опреснява се (подменя се)
дизеловото гориво и се почистват резервоарите.
Изпускат се утайките от горивния и масления филтър
и филтър-утайника към гориво-нагнетателната помпа;
филтрите се промиват.
Източват се утайките от горивния и от масления резервоар.
Маслото се подмен я наймалко веднъж на три години.
Измиват се в содов разтвор
и се омасляват въздушните
филтри.
Извършва се контролно-тренировъчен цикъл на стартовите акумулатори.
Частично или пълно се пребоядисва дизел-генераторът.

С Т Р.

1

16

ДЪРЖАВЕН

2

3

ВЕСТНИК

4

БРОЙ 16

5

охлаждащата вода
(75 – 85 °С), налягането
на маслото (допуска се
1,2 до 5 кг/см 2 , „ток на
зареждане“ до 10 ампера)
и се избягват резк ите
натоварв ания и разтоварвани я; следи се за
неспецифични шумове и
се прави оглед за течове;
превърта се ръчката на
маслени я филт ър; при
прекратяване на работа
двигателят около пет минути се оставя на малки
обороти, след което ръчката на газта се връща в
положение „стоп“;
– проверява се закрепването към фундамента и
притягането на болтовите
съединения;
– намазват се резбите
и шарнирните възли с
технически вазелин;
– почистват се корозирали повърхности.
Забележка. За обекти, в
които по различни причини влажността е поголяма от 80 %, агрегатът
се пуска и натоварва два
пъти месечно.
17.

А ку мулатори
да се пазят от
с ът р е с е н и я и
удари, от огън
в близост до
п робк и т е, о т
к ъсо съединен ие на пол ю си т е. На к ра йниците на пров од н и ц и т е с е
притягат здраво
към полюсните
п л ас т и н и. По
време на работа
да не се допуска разреждане
под 1,75 волта
на клетка.

Почиства се кутията от
влага и прах, като се
внимава да не попадат
боклуци в отворените
пробки.

В ед н ъ ж на т ри ме с е ца (през зимния период – всеки месец) се извършва разрядно-заряден
цикъл, като:
– проверява се нивото и
гъстотата на електролита
и при необходимост се
долива дестилирана вода;
– разрежда се с консуматор (ел. крушка);
– зарежда се със зарядно
устройство със сила на
тока 1/10 от ампеража на
акумулаторната батерия в
продължение на 10 часа.

18.

К л и м а т и ч н и Външен оглед.
шкафове KS,
KGS, КТ1, КТ2,
КSТ, КША и др.

Почистване на въздуш- Обслужване по технологична
ния и водния филтър.
карта. Дозареждане с фреон
при нужда. Пребоядисване
при нужда.

19.

Комуникационно оборудване

На три месеца се проверява:
– изправността на телефонните апарати и телефонните линии, свързва щ и ск ри ва л ищет о с
градската и фирмената телефонна централа – чрез
установяване на двустранен разговор.

– измерва се изолационното
съпротивление на телефонните чифтове (трябва да бъде
по-голямо от 1000 ома);
– измерва се съпротивление
то на антеноотвода на телевизионната антена (следва
да бъде по-малко от 10 ома);
– измерва се изолационното
съпротивление на антеноотвода за УКВ радиотелефона
(трябва да бъде по-голямо от
100 к ома).
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Забележка. При провеждане на годишно обслужване се включват и мероприятията, извършвани в месечното обслужване, а при месечното
се включват и мероприятията, извършвани при
седмичното обслужване.“

§ 4. В чл. 8а, ал. 4, т. 2 от Устройствения
правилник на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, приет с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 55, 78 и 89 от 2005 г., бр. 40 и 48 от
2006 г., бр. 23 от 2007 г., бр. 43 и 53 от 2008 г.,
бр. 89 от 2009 г., бр. 3 и 58 от 2010 г. и бр. 49
от 2012 г.), след думата „агенцията“ се поставя
точка и запетая и текстът докрая се заличава.
§ 5. Отменя се Наредбата за реда за създаване
на доброволни формирования на територията
на населените места и общините за подпомагане органите на Национална служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, приета с
Постановление № 254 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2006 г. и бр. 53 от 2008 г.).
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за условията и реда за отпускане на безлих
вени заеми на общини от централния бюджет
за финансиране на разходи за окончателни
плащания по одобрени проекти по Опера
тивната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. и за
тяхното възстановяване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Право да получи безлихвен заем от
централния бюджет има община с одобрен
проект по Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.
(ОПРСР), която:
1. е сключила договор с Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
2. е сключила договор с изпълнител за
съответния проект;
3. е сключила анекс към договора по т. 1
за определяне на безвъзмездната финансова
помощ след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане
на финансови корекции.
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Чл. 2. (1) Заемът се предоставя на съответната община за извършване окончателно
плащане на разходите по изпълнението на
съответния проект в размер до разликата
между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в
заявките за плащане, и платените по проекта
авансово и междинни плащания от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, в качеството му на Междинно звено на
Управляващия орган по ОПРСР.
(2) Общината може да кандидатства за
получаване на заема по ал. 1 след проверка
на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по
съответния проект, като подаде писмена заявка
до Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, в която посочва размера на
заема, за който кандидатства.
(3) Разликата между пълния размер на
разходите за изпълнението на конкретния
проект и одобрените за окончателно плащане
от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, се осигурява от общината.
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, уведомява министъра на финансите за одобрените проекти на общините, за
очаквания размер на окончателните плащания
по сключените с тях договори за отпускане
на финансова помощ и за прогнозния общ
размер на заемите за окончателни плащания
по години за периода на действие на ОПРСР.
Информацията се предоставя всяка следваща
година съобразно бюджетната процедура.
(2) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция,
заявява в Министерството на финансите до
5-о число на месеца необходимия месечен
лимит за заеми с разшифровка по общини и
проекти. Към писмото със заявката се прилага
прогнозно месечно разпределение за предоставяне и възстановяване на заеми до края на
бюджетната година по общини и по проекти.
(3) Въз основа на представената по реда
на ал. 2 заявка Министерството на финансите залага общ месечен лимит за заеми от
централния бюджет за общините по отделна
бюд жетна сметка в Българската народна
банка. Титуляр на сметката е Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателната агенция, като
операциите по нея се включват за отчитане
по централния бюджет.
(4) Лимитът за заеми от централния бюджет
за всички общини се определя от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция,
при условията и по реда на чл. 2.
(5) Заемите по чл. 2, ал. 1 от централния
бюджет се предоставят до 30 ноември на съответната календарна година.
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(6) В едномесечен срок от отпускането на
заема по чл. 2, ал. 1, но не по-късно от 15
декември, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, превежда одобрената
безвъзмездна финансова помощ в размера на
ползвания заем по конкретния договор на
съответната община по сметката, посочена
в чл. 5, т. 1.
(7) Всеки месец до 5-о число Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция,
предоставя информация на Министерството на
финансите за отпуснатите безлихвени заеми
по общини за извършени и одобрени разходи
за реализирането на съответните проекти,
както и информация за погашенията по отпуснатите заеми по общини и проекти към
края на предходния месец.
Чл. 4. При искане за безли х вен заем
общината инициира бюд жет но п латеж но
нареждане чрез платежните процедури на
системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като:
1. на всяка община се открива отделен
десетразряден платежен код в СЕБРА, чрез
който тя инициира бюджетно платежно нареждане за плащания към изпълнителите на
съответните проекти;
2. одобряването на плащанията в СЕБРА
се извършва от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, в рамките
на лимита, заложен за съответната община;
3. одобряват се само плащания за предварително проверени и одобрени от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция,
разходи към изпълнителите по съответните
проекти и се отхвърля всяко друго наредено
плащане;
4. въз основа на информацията от обслужващата банка за извършеното плащане
общината отчита по бюджета си тази операция едновременно като получен безлихвен
заем от централния бюджет и като разход по
съответните разходни параграфи и функции
от Единната бюджетна класификация (ЕБК).
Чл. 5. Отпуснатите безлихвени заеми от
централния бюджет се възстановяват и отчитат
по следния ред:
1. въз основа на писмо на Министерството
на финансите банката, обслужваща съответната община, получила безлихвен заем от
централния бюджет за разходи по одобрени
проекти по ОПРСР, открива отделна бюджетна
сметка (7304) на общината;
2. сметката по т. 1 се използва само за
превежданите постъпления от безвъзмездната
финансова помощ по ОПРСР и за незабавното им превеждане служебно от банката
по сметката по чл. 3, ал. 3; по сметката по
т. 1 не може да се извършват операции по
нареждане на общината;
3. при извършването на превода към сметката по чл. 3, ал. 3 за възстановяването на
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заема банката попълва десетразрядния код
по чл. 4, т. 1 и уведомява общината;
4. въз основа на информацията по т. 3
общината отчита получените средства по
проекта, финансиран по ОПРСР, по § 62-01
от ЕБК, а превода към сметката по чл. 3,
ал. 3 – по § 74-00 от ЕБК;
5. преводът по т. 2 от безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР се извършва до
размера на непогасения заем по чл. 2, ал. 1;
6. в сл у чай че су мата, подлежаща на
изплащане на общината от безвъзмездната
финансова помощ по ОПРСР, е по-голяма от
размера на непогасената част от заема по чл. 2,
ал. 1, разликата се превежда по бюджетната
сметка на общината.
Чл. 6. Със заема по чл. 2, ал. 1 не могат
да се плащат разходи за данък върху добавената стойност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на земеделието и храните, на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури и на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателната агенция, в
качеството му на Междинно звено на Управ
ляващия орган по ОПРСР.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1261

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за утвърждаване на единни разходни стандар
ти за финансиране през 2013 г. на държавните
културни институти, осъществяващи дейности
в областта на сценичните изкуства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи
дейности в областта на сценичните изкуства,
както следва:
1. Държавни културни институти с национално значение:
а) Народен театър „Иван Вазов“ – 20,00 лв.
на продаден билет;
б) Софийска опера и балет – 70,00 лв. на
продаден билет;
в) Софийска филхармония – 70,00 лв. на
продаден билет;
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г) Държавен фолклорен ансамбъл „Филип
Кутев“ – 52,00 лв. на продаден билет;
д) Държавен музикален и балетен център – София – 60,00 лв. на продаден билет.
2. Държавни културни институти извън
посочените в т. 1:
а) драматични театри – 12,50 лв. на продаден билет;
б) драматично-куклени театри – 15,00 лв.
на продаден билет;
в) куклени театри – 10,00 лв. на продаден
билет;
г) опери – 60,00 лв. на продаден билет;
д) музикално-драматични театри – 40,00 лв.
на продаден билет;
е) оперно-театрални центрове, филхармонии
и симфониети – 50,00 лв. на продаден билет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет и чл. 23а, ал. 3, т. 1 от
Закона за закрила и развитие на културата.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за одобряване на целева субсидия за капита
лови разходи по бюджета на община Пловдив
за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява целева субсидия за капиталови разходи в размер до 24 000 000 лв.
по бюджета на община Пловдив за 2013 г. за
извършване на довършителни работи на обект
„Спортен комплекс“, изграждащ се в УПИ
IV-617 по плана на ж.к. Тракия, гр. Пловдив.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени в бюджетните взаимоотношения на община Пловдив с
централния бюджет за 2013 г., както следва:
1. за 12 000 000 лв. – след влизането в сила
на постановлението;
2. за останалата част – поетапно на базата
на предоставени от община Пловдив документи за разплащане на действително извършени
дейности по чл. 1.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
15 февруари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1369

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО
СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Словения за
обмен и взаимна защита на класифицирана
информация
(Утвърдено с Решение № 973 от 22 ноември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
1 март 2013 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Словения
(наричани по-нататък „Страните“),
Разбирайки, че при взаимното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на
класифицирана информация между Страните,
Желаейки да осигурят защитата на класифицираната информация, обменяна между
Страните или меж ду публични и частни
субекти, поставени под тяхна юрисдикция,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това Споразумение тези понятия означават следното:
(а) „Класифицирана информация“: всяка
информация, документ или материал, независимо от нейната форма, предоставена или
създадена между Страните, която изисква
защита срещу нерегламентиран достъп и е
определена като такава и маркирана в съответствие с националното законодателство на
всяка Страна.
(б) „Страна източник“: Страната, включително всякакви публични и частни субекти,
поставени под нейна юрисдикция, която дава
к ласифицирана информаци я на Ст раната
получател.
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(в) „Страна получател“: Страната, включително всякакви публични и частни субекти,
поставени под нейна юрисдик ци я, която
пол у чава к ласифицирана информаци я от
Страната източник.
(г) Принципът „Необходимост да се знае“:
принцип, според който достъп до класифицирана информация може да бъде предоставен
на лице само във връзка с неговите/нейните
служебни задължения или възложени задачи.
(д) „Разрешение за достъп до класифицирана информация“: положително решение,
следващо завършена процедура по проучване,
в съответствие с националното законодателство, въз основа на което лицето отговаря на
условията, за да има достъп до и да борави с
класифицирана информация до ниво, посочено
в разрешението.
(е) „Удостоверение за сигурност“: положително решение, следващо завършена процедура по проучване, при което контрагентът
има възможност да борави с класифицирана
информация, в съответствие с националното
законодателство.
(ж) „Контрагент“: физическо или юридическо лице, притежаващо правоспособност
да сключва договор.
(з) „Класифициран договор“: договор или
допълнително споразумение към договор,
вк л юч и т ел но п ред дог оворн и о т ношен и я,
които съдържат класифицирана информация
или включват достъп до нея.
(и) „Трета страна“: държава, включително
всякакви публични или частни субекти, пос
тавени под нейна юрисдикция, или международна организация, която не е Страна по
това Споразумение.
(й) „Нерегламентиран достъп“: всяка форма
на разкриване на класифицирана информация, включително злоупотреба, увреждане,
предоставяне и неправилно класифициране,
както и всякакви други действия, водещи до
нарушаване защитата є или до загубване на
такава информация, както и всяко действие
или бездействие, довело до узнаване на информацията от неупълномощено лице.
(к) „Ниво на класификация за сигурност“:
категория, която според националното законодателство характеризира значимостта на
к ласифицираната информация, нивото на
ограничаване на достъпа до нея и нивото на
защитата є от Страните.
(л) „Национален орган по сигурността“:
органът, който в съответствие с националното законодателство е отговорен за общото
изпълнение и съответния контрол относно
всички въпроси на това Споразумение.
(м) „Нарушаване на мерките за сигурност“:
действие или бездействие, противоречащо на
националното законодателство, което води
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или може да доведе до нерегламентиран
достъп или унищожаване на класифицирана
информация.
Член 2
Предмет
В съответствие със своите национални
законодателства и зачитайки националните
интереси и сигурността, Страните трябва да
предприемат подходящи мерки, за да осигурят
защитата на класифицираната информация,
която се предоставя или създава според това
Споразумение.
Член 3
Национални органи по сигурността
(1) Националните органи по сигурността
на Страните са:
– За Република България:
Държавна комисия по сигурността на информацията;
– За Република Словения:
Правителствена служба за защита на класифицираната информация.
(2) Страните трябва да се информират
взаимно по дипломатически път за всякакви
последващи промени относно Националните
органи по сигурността.
Член 4
Нива на класификация за сигурност на
информацията
(1) Класифицираната информация, предоставяна по това Споразумение, трябва да
бъде маркирана със съответните нива на класификация за сигурност на информацията в
съответствие с националните законодателства
на Страните.
(2) Следните национални нива на класификация за сигурност на информацията са
еквивалентни и съответстват на нивата на
класификация за сигурност, определени в
националните законодателства на Страните:
За Република За Република
България
Словения

Еквивалент на
английски език

СТРОГО
СЕКРЕТНО

STROGO
TAJNO

TOP SECRET

СЕКРЕТНО

TAJNO

SECRET

ПОВЕРИТЕЛНО

ZAUPNO

CONFIDENTIAL

ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

INTERNO

RESTRICTED

Член 5
Защита на класифицирана информация
(1) Страните трябва да осигурят на класифицираната информация, отнасяща се до
това Споразумение, същата защита както за
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своята собствена класифицирана информация от съответното ниво на класификация
за сигурност.
(2) Достъп до класифицирана информация
трябва да се позволява само на лица, в съответствие с принципа „Необходимост да се
знае“, които са били инструктирани относно
боравенето със и защитата на класифицираната информация и които са били надлежно
упълномощени в съответствие с националното
законодателство.
(3) Страните трябва взаимно да признават
своите разрешения за достъп до класифицирана
информация и удостоверения за сигурност.
Член 4 трябва да се прилага съответно.
(4) Страната източник трябва:
(а) да осигури маркиране на класифицираната информация с подходящо ниво на
класификация за сигурност в съответствие с
нейното национално законодателство, и
(б) да информира Страната получател за
всички случаи на предоставяне или ограничаване в използването на класифицирана информация и за всякакви последващи промени
в нивата на класификацията за сигурност на
информацията и/или евентуално премахване
нивото на класификация.
(5) Страната получател трябва:
(а) да осигури маркиране на класифицираната информация с еквивалентно ниво на
класификация за сигурност в съответствие с
алинея 2, член 4, и
(б) да осигури да не се променя нивото на
класификация за сигурност на информацията,
освен ако за това няма писмено упълномощаване от Страната източник.
(6) Страните се информират своевременно
и взаимно за всякакви промени в националните си законодателства, които оказват
влияние върху защитата на класифицираната
информация.
(7) Всяка страна трябва да осигури изпълнение на подходящи мерки за защита на
класифицираната информация, обработвана,
съхранявана или предавана в комуникационните и информационните системи. Тези
мерки трябва да осигурят конфиденциалността, целостта, годността и когато е възможно,
признаването и автентичността на класифицираната информация, както и съответното
ниво на отговорност и отчетност на действията,
свързани с такава информация.
Член 6
Ограничения в използването на класифици
рана информация
(1) Страната получател трябва да използва
класифицираната информация само за целите,
за които е предоставена, и с ограниченията,
установени от Страната източник.
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(2) Страната получател не трябва да предоставя класифицирана информация на трета
страна без предварително писмено съгласие
на Страната източник.
Член 7
Предаване на класифицирана информация
(1) Класифицираната информация трябва да
се предава чрез дипломатически, военни или
други канали в съответствие с националното
законодателство на Страните.
(2) Други одобрени канали за предаване
на класифицирана информация могат да се
използват само при взаимна договореност
между Националните органи по сигурността.
(3) В случай че трябва да се предаде голяма
пратка, съдържаща класифицирана информация, Националните органи по сигурността
трябва взаимно да се договорят и определят
средствата за транспортирането, маршрута и
другите мерки за сигурност.
Член 8
Размножаване, превод и унищожаване на
класифицирана информация
(1) Всички копия и преводи трябва да
бъдат маркирани със съответното ниво на
класификация за сигурност на информацията
и трябва да бъдат защитени по същия начин,
както и оригиналната класифицирана информация. Преводите и броят на копията трябва
да бъдат сведени до минимума, необходим за
официални цели.
(2) Всички преводи трябва да бъдат маркирани с нивото на класификация за сигурност
на информацията на оригинала и да съдържат
съответно отбелязване на езика на превода,
указващо, че те съдържат класифицирана
информация на Страната източник.
(3) Както оригиналът, така и преводът на
класифицираната информация, маркирана с
ниво СТРОГО CEKPETHO/STROGO TAJNO/
TOP SECRET, трябва да бъдат размножавани
само с писменото позволение на Страната
източник.
(4) Класифицираната информация, маркирана с ниво СТРОГО CEKPETHO/STROGO
TAJNO/TOP SECRET, не трябва да се унищожава. Тя трябва да бъде върната на Страната
източник, след като Страните сметнат, че тя
повече не е необходима.
(5) Информация, класифицирана с ниво
СЕКРЕТНО/ТAJNO/SECRET и с по-ниско
ниво, следва да бъде унищожена в съответствие с националното законодателство, след
като Страната получател сметне, че тя повече
не е необходима.
(6) Когато е невъзможно да се защити или
върне класифицираната информация, предоставена или създадена по това Споразумение,
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трябва да бъде унищожена незабавно. Страната
получател следва да уведоми възможно найбързо Националния орган по сигурността на
Страната източник за унищожаването.
(7) Класифицираната информация трябва
да бъде унищожена или променена по начин,
който предотвратява възможността тя да бъде
частично или изцяло възстановена.
(8) Ако унищожаването на класифицираната
информация е забранено, тя трябва да бъде
върната на Страната източник.
Член 9
Класифицирани договори
(1) Класифицираните договори трябва да
бъдат сключвани и изпълнявани в съответствие с националното законодателство на
всяка Страна. При поискване Националният орган по сигурността на всяка Страна
трябва да предоставя информация, когато
на изпълнител, подизпълнител и потенциален изпълнител е било издадено съответно
удостоверение за сигурност или разрешение
за достъп до класифицирана информация за
изпълнение на задачи, изискващи достъп до
класифицирана информация.
(2) Преди на изпълнителите, подизпълнителите и потенциалните изпълнители да бъде
предоставена класифицираната информация,
отнасяща се до класифицирания договор,
На ц иона л н и я т орга н по си г у рнос т та на
Страната получател трябва да гарантира, че
тези изпълнители, подизпълнители и потенциални изпълнители покриват изискванията,
необходими за защитата на класифицираната
информация, в съответствие с националното
законодателство.
(3) Всеки един Национален орган по сигурността може да изисква провеждане на
инспекция за сигурност на изпълнителя или
подизпълнителя по класифицирания договор,
за да се гарантира непрекъснато спазване на
стандартите за сигурност, в съответствие с
националното законодателство.
(4) К ласифицирани ят договор т рябва да
съдържа анекс по сиг у рност та с разпоредби
относно изиск вани ята за сиг у рност и к ласификаци я на всек и въпрос или елемент от
к ласифицирани я договор. Копие от този док у мент следва да се подаде до Национални я
орган по сиг у рност та на всяка от Ст раните.
(5) Договорите, включващи класифицирана информация с ниво ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВА НЕ/INTER NO/R ESTR ICTED, ще
съдържат съответната клауза, определяща
минималните мерк и, които трябва да се
прилагат за защитата на такава класифицирана информация.
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Член 10
Посещения
(1) За посещения, изискващи достъп до
класифицирана информация, трябва предварително да бъде дадено позволение от Националния орган по сигурността на Страната
домакин.
(2) Искането за посещение трябва да се
подаде до съответния Национален орган по
сигурността най-малко 20 дни преди началото на посещението. Искането за посещение
трябва да включва следната информация,
която да бъде използвана само за целите на
посещението:
(а) име на посетителя, дата и място на
раж дане, граж данство и номер на лична
карта/паспорт;
(б) заеманата от посетителя длъжност с
посочване на работодателя, който посетителят
представлява;
(в) описание на проекта, в който участва
посетителят;
(г) валидността и нивото за достъп според
разрешението за достъп до класифицирана
информация на посетителя, ако такова се
изисква;
(д) името, адреса, телефонен номер/номер
на факса, електронна поща и лице за връзка
в органа, който ще бъде посетен;
(е) целта на посещението, включително
най-високото ниво на класификация за сигурност на класифицираната информация, която
ще се използва;
(ж) датата и продължителността на посещението; в случай на многократни посещения
трябва да бъде посочен общият период на
посещенията;
(з) датата и подпис на изпращащия Национален орган по сигурността.
(3) В спешни случаи Националните органи
по сигурността могат да уговорят по-кратък
срок за подаване на искането за посещение.
(4) Националните органи по сигурността
могат да у говоря т списък с посет и тели,
имащи право на многократни посещения.
Списъкът следва да бъде валиден за първоначален период, ненадвишаващ 12 месеца,
и може да бъде продължаван с нов период
от време, ненадвишаващ 12 месеца. Искане
за многократни посещения трябва да бъде
подадено в съответствие с алинея 2 на този
член. Веднъж щом списъкът е одобрен, посещенията могат да се уреждат директно
между участващите субекти.
(5) Всяка страна трябва да гарантира защитата на личните данни на посетителите
в съответствие с националното си законодателство.
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(6) Всяка к ласифицирана информация,
придобита от посетител, трябва да се смята
за класифицирана информация по това Споразумение.
Член 11
Сътрудничество за сигурност
(1) За да постигнат и поддържат съответните стандарти за сигурност, Националните
органи по сигурността трябва при поискване
да си осигуряват взаимно информация относно своите стандарти за сигурност, процедури
и практики за защита на класифицираната
информация. За тази цел Националните органи по сигурността могат да се посещават
един друг.
(2) Националните органи по сигурността
трябва да се информират взаимно за изключителните рискове за сигурността, които могат
да застрашат предаването на класифицираната
информация.
(3) При поискване Националните органи
по сигурността трябва да си помагат взаимно
при провеждане на процедурите за осигуряване
на достъп до класифицирана информация.
(4) Националните органи по сигурността
трябва незабавно да се информират взаимно
за всякакви промени във взаимно признатите
разрешения за достъп до класифицирана информация и в удостоверенията за сигурност.
(5) За да осигурят близко сътрудничество
при изпълнението на това Споразумение,
Националните органи по сигурността могат
да провеждат консултации при поискване на
един от тях.
(6) Националните органи по сигурността
могат да сключват помежду си допълнителни споразумения за изпълнението на това
Споразумение.
Член 12
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за
сигурност Националният орган по сигурността,
в чиято държава се е извършило нарушаването на мерките за сигурност, трябва да информира Националния орган по сигурността
на другата Страна възможно най-бързо и да
проведе необходимото разследване. При необходимост другата Страна оказва съдействие
при разследването.
(2) В случаите, когато нарушаване на мерките за сигурност се извърши в трета страна,
Националният орган по сигурността на изпращащата Страна трябва да предприеме действията по алинея 1, когато това е възможно.
(3) Във всички слу чаи другата Страна
трябва да бъде информирана за резултатите
от разследването и трябва да получи окончателното становище за причините и размера
на щетите.
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Член 13
Разходи
Всяка Страна понася своите собствени
разходи, свързани с изпълнението на това
Споразумение.
Член 14
Уреждане на спорове
Всеки спор относно тълкуването или прилагането на това Споразумение се решава чрез
консултации и преговори между Страните
и не трябва да се отнася за решаване към
международен трибунал или трета страна.
(1) Споразумението влиза в сила на първия
ден от втория месец от датата на получаване
на последното писмено уведомление, с което
Страните се уведомяват взаимно по дипломатически път, че техните вътрешноправни
процедури, необходими за влизането му в
сила, са изпълнени.
(2) Споразумението може да бъде изменено
по взаимно писмено съгласие на Страните.
Измененията влизат в сила в съответствие с
алинея 1 от този член.
(3) Това Споразу мение се ск лючва за
неопределен срок. Всяка от Страните може
да прекрати Споразумението, като даде на
дру гата Ст рана писмено у ведомление по
дипломатическ и кана ли. В такъв сл у чай
т ова С поразу мен ие ще б ъде п рек рат ено
шест месеца след датата на получаване на
уведомлението.
(4) В случай на прекратяване на това Споразумение цялата класифицирана информация,
предоставена съгласно Споразумението, трябва
да продължи да бъде защитавана в съответствие с разпоредбите, установени тук, и при
поискване да се върне на Страната източник.
Това Споразумение се подписа в присъствието на лицата, които са надлежно упълномощени.
Подписано в Предослие на 9 май 2012 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, словенски и английски език,
като трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването меродавен
е текстът на английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Словения:
Цвета Маркова,
Грегор Майцен,
председател на
изпълняващ
Държавната
длъжността
комисия по сигурността
директор на
на информацията
Националния
орган по сигурността
на Република Словения
1360
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 7 февруари 2013 г.

за прилагане на правилата на биологично
производство на растения, животни и аква
култури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството
и етикетирането
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за:
1. прилагане на правилата на биологично
производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството
и етикетирането им съгласно изискванията на
Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28
юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
(ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г., стр. 1) и Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от
18.9.2008 г., стр. 1);
2. създаване и поддържане на информационна база данни на:
а) производители, преработватели и търгов
ци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство;
б) лица, които осъществяват контрол за
спазване на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и
означаването им съгласно изискванията на
Регламент (EО) № 834/2007;
в) посевен, посадъчен материал и семена
от картофи, произведени по правилата на
биологично производство;
3. прилагане на правила за преход към
биологично производство;
4. прилагане на правила за внос от трети
държави на биологични растения, животни
и а к ва к ул т у ри, рас т и т ел н и, ж и во т и нск и
продукти, продукти от аквакултури и храни
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1235/2008 на Комисията от 8 декември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007
на Съвета по отношение на режима за внос
на биологични продукти от трети държави
(ОВ, бр. L 334 от 12.12.2008 г.);
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5. издаване на разрешение за контролна
дейност и последващ официален надзор върху
дейността на контролиращите лица;
6. състава и функциите на постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
биологично земеделие, наричана по нататък
„комисията“;
7. офи ц иа лен кон т рол на биолог и ч но
произведени земеделски продукти и храни в
търговската мрежа по чл. 25а, ал. 1 от Закона
за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС).
(2) Министърът на земеделието и храните
е компетентен орган при провеждане на политиката на Европейския съюз (ЕС) и националната политика в областта на биологичното
производство, надзора и контрола по смисъла
на чл. 16, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
(3) Компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (МЗХ),
изпълнява функциите на подпомагаща администрация във връзка с разпоредбите на
ал. 1, т. 1 – 6.
(4) Българската агенция по безопасност
на храните (БА БХ) е компетентен орган
при осъществяване на официален контрол
съгласно ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 25 и 25а
ЗПООПЗПЕС.
Чл. 2. (1) Тази наредба се прилага за
растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, когато са произведени
по правилата за биологично производство,
преработка, означаване и търговия, в обхвата
на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент
(ЕО) № 889/2008:
1. живи или непреработени земеделски
продукти;
2. преработени земеделски продукти, предназначени за храна;
3. фуражи;
4. посевен и посадъчен материал;
5. дрожди, използвани за храна или фураж.
(2) Тази наредба се прилага за всеки оператор, участващ в дейности на всеки етап
на производство, преработка и търговия с
продуктите по ал. 1.
(3) Продуктите от лов на диви животни
и риболов не се определят като биологично
производство.
(4) Заведенията за обществено хранене не
попадат в приложното поле на тази наредба.
Чл. 3. (1) Биологичното производство се
основава на следните принципи:
1. разработване и управление на биологични процеси, основани на екологични системи
и използване на вътрешни за тези системи
природни ресурси чрез методи, които:
а) използват живи организми и механични
производствени методи;
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б) упражняват свързано със земята отглеждане на култури, животни и аквакултури,
които съответстват на принципа за устойчиво
използване на ресурсите;
в) изключват използването на генетично
модифицирани организми (ГМО) и продукти,
произведени от или чрез ГМО, с изключение
на ветеринарномедицински продукти;
г) използват предпазни и превантивни мерки
и се основават на оценка на риска;
2. ограничаване на използването на външни
ресурси; когато са необходими външни ресурси
или когато не съществуват подходящите управ
ленски практики и методи, посочени в т. 1,
те се свеждат до предвидените в Регламент
(EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;
3. строго ограничаване на използването
на синтезирани по химичен път вещества;
употребата им се допуска в случаите, предвидени в чл. 4, подточка „в“ от Регламент
(EО) № 834/2007;
4. при необходимост от приспособяване на
разпоредби за биологично производство на
Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 се вземат под внимание здравният
статус, регионалните климатични различия и
местните условия, етапи на развитие и специфични животновъдни практики.
(2) Освен общите принципи съгласно ал. 1,
т. 1 – 4 биологичното земеделие се основава и
на специфични принципи, описани в чл. 5 – 7
от Регламент (EО) № 834/2007.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ И ОЗНАЧАВАНЕТО ИМ
Раздел І
Общи правила
Чл. 4. (1) Цялото земеделско стопанство
се управлява в съответствие с правилата за
биологично производство съгласно Регламент
(ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) Стопанството може да се раздели на
ясно обособени единици или обекти за производство, не всички от които се управляват
съгласно правилата за биологично производство, когато:
1. растенията са представени от различни,
лесно разграничими сортове;
2. животните са представени от различни
видове;
3. аквакултурите са представени от различни видове или едни и същи видове, но
обектите за производство са ясно обособени.
(3) Когато съгласно ал. 2 не всички производствени единици в рамките на едно стопанство се използват за биологично производство,
производителят осигурява разделение между
земята, животните и продуктите, използвани
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или произведени от единици с биологично
производство, от тези, използвани или произведени от единици с конвенционално производство, и води документация в доказателство
на разделението.
(4) В случаите по ал. 3 всички производствени единици в стопанството, включително
управляваните по небиологичен начин, са
обект на контрол.
(5) Когато в едно стопанство се отглеждат
няколко пчелни семейства на една и съща
територия, за всички пчелни семейства се прилагат правилата за биологично производство.
(6) Допускат се изключения от разпоредбите
за биологично производство до предвидените
в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент
(ЕО) № 889/2008.
Раздел ІI
Прилагане на правила за използване на
посевен, посадъчен материал и семена от
картофи и правила за биологично отглеждане
на растения и производство на растителни
продукти
Чл. 5. (1) За биологично производство на
растения и растителни продукти, различни
от посевен, посадъчен материал и семена от
картофи, се използва биологично произведен
посевен и посадъчен материал.
(2) За биологично произведения посевен,
посадъчен материал и семена от картофи по
ал. 1 се прилагат правилата за биологично
производство на Регламент (ЕО) № 834/2007
и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(3) За биологично отглеждане на растения
и производство на биологични растителни
продукти се прилагат правила за биологично
производство, които:
1. се основават на практики за обработка
и култивиране на почвата, поддържащи или
увеличаващи съдържанието на органични
вещества в нея, повишават нейната устойчивост и биоразнообразие и предотвратяват
уплътняването и ерозията;
2. поддържат и увеличават плодородието
и биологичната активност на почвата чрез
многогодишни сеитбообращения, включително чрез включване на бобови култури и
други култури, подходящи за зелено торене,
чрез използване на оборски тор или други
органични вещества, по възможност компостирани и получени в резултат на биологично
производство, като компост, слама и др.;
3. се основават на използването на биодинамични препарати;
4. се основават на използването на торове и почвени подобрители до предвидените
за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и
Регламент (ЕО) № 889/2008;
5. не позволяват употребата на минерални
азотни торове;
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6. се основават на използването на методи
и техники на производство, които предотвратяват или свеждат до минимум замърсяването
на околната среда;
7. се основават на използването на природни биоагенти и растителни продукти,
сортове, устойчиви на болести и неприятели,
прилагане на сеитбообращения, използване на
агротехнически и механични методи (напр.
пропарване на почвата, соларизация) и други
за предотвратяването на щети, причинени от
вредители, защита от болести или плевели;
8. се основават на използването на продук
ти за растителна защита до предвидените
за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и
Регламент (ЕО) № 889/2008;
9. се основават на използването на продукти за обеззаразяване и дезинфекциране
на почвата до предвидените за употреба в
Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО)
№ 889/2008.
(4) Производителите на биологично отглеждани растения и биологични растителни
продукти изготвят всяка година програма за
производство, която съдържа описание на
културите по парцели. Контролиращото лице
контролира изпълнението на програмата.
Чл. 6. (1) При използване на торове и/или
подобрители на почвата, посочени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008, производителите поддържат писмени доказателства
за необходимостта от прилагането им.
(2) Общото количество оборски тор в стопанството, както е определено в Наредба № 2
от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ,
бр. 27 от 2008 г.), не може да надвишава 170 kg
азот на година/хектар използвана земеделска
площ. Този лимит се прилага при използване на оборски тор, изсушен оборски тор и
изсушен тор от домашни птици, компост от
твърди животински екскременти, включително
птичи тор, компостиран оборски тор, течни
животински екскременти и др.
(3) Стопанствата за биологично производство могат да установят писмени споразумения за сътрудничество със стопанства
за биологично отглеждане на животни с цел
използване на излишъците от оборски тор.
(4) Максималният лимит, посочен в ал. 2,
се изчислява на основа на всички единици
за биологично производство, включени в сът
рудничеството по ал. 3.
(5) Могат да се използват заготовки на
базата на микроорганизми за подобряване
на състоянието на почвата и за подобряване
на хранителните вещества в почвата или в
растенията.
(6) Могат да се използват подходящи разтвори, съдържащи микроорганизми или растителни екстракти, за активиране на компост.
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(7) При използване на продукти за растителна защита, посочени в Приложение II от
Регламент (ЕО) № 889/2008, производителите
поддържат писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.
(8) При използване на уловки, капани и
репеленти се предотвратява изпускането на
вещества в околната среда и контактът между
веществата и отглежданите култури. Уловките, капаните и репелентите се събират след
употреба и се обезвреждат. Производителите
съхраняват писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.
Чл. 7. (1) Компетентното звено по чл. 1,
ал. 3, наричано по-нататък „компетентното
звено“, създава и поддържа електронна база
данни на сортове посевен и/или посадъчен
материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство
на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент
(ЕО) № 889/2008, налични на територията на
Република България.
(2) Базата данни по ал. 1 за всеки включен
вид/сорт посевен и/или посадъчен материал
и/или семена от картофи съдържа:
1. информация за заявителя (име и адрес);
2. информация за производителя (име и
адрес);
3. информация за контролиращото лице
на производителя/търговеца;
4. ботаническо наименование на вида, име
на сорта и категория посевен и/или посадъчен
материал и/или семена от картофи;
5. район, в който може да се достави посевният и/или посадъчният материал и/или
семена от картофи, и срок за доставка;
6. подходящи срокове на засяване или
засаждане;
7. страна и/или район, в който сортовете
посевен и/или посадъчен материал и/или
семена от картофи са изпитвани, за да бъдат
включени в Официалната сортова листа на
България и/или в Европейския каталог.
(3) Само включените в базата данни по
ал. 1 сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи се считат за
налични в страната.
(4) Базата данни по ал. 1 се актуализира
своевременно.
(5) Базата данни по ал. 1 е публична и
достъпна чрез интернет страницата на МЗХ.
(6) Включването на заявен посевен и/или
посадъчен материал и/или семена от картофи
в базата данни по ал. 1 е безплатно.
Чл. 8. (1) Производителят/търговецът на
сортове посевен и/или посадъчен материал
и/или семена от картофи, произведени по
правилата за биологично производство, подава
заявление до компетентното звено за включване в базата данни по чл. 7, ал. 1.
(2) В срок 5 дни компетентното звено вписва в базата данни по чл. 7, ал. 1 заявените
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сортове посевен и/или посадъчен материал
и/или семена от картофи, произведени по
правилата за биологично производство.
(3) Заявлението по ал. 1 съдържа информацията, описана в чл. 7, ал. 2. Към заявлението
се прилагат следните документи:
1. копие на договор за контрол и сертификация;
2. копие от документ по смисъла на чл. 29,
ал. 1 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологично производство на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;
3. декларация от заявителя, че заявеният
посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи отговарят на изискванията на
фитосанитарното законодателство – Наредба
№ 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ,
бр. 82 от 1998 г.);
4. копие от удостоверение за вписване по
чл. 28, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ);
5. копие от разрешение по чл. 28, ал. 1
ЗППМ, в случай че кандидатът е производител.
(4) Производителят/търговецът по ал. 1 е
длъжен да информира компетентното звено
за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3.
(5) Производителят/търговецът по ал. 1 е
длъжен да информира компетентното звено
в срок до 5 дни, в случай че количествата
заявен посевен и/или посадъчен материал и/
или семена от картофи са изчерпани.
(6) Компетентното звено не включва в
базата данни по чл. 7, ал. 1 заявени сортове
посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи или заличава от базата данни
включени сортове посевен и/или посадъчен
материал и/или семена от картофи, когато
изискванията на ал. 3 – 5 не са изпълнени.
Чл. 9. (1) Контролиращото лице дава съг
ласие за използване на сортове посевен и/или
посадъчен материал и/или семена от картофи, които не са произведени по биологичен
начин, когато:
1. видът/сортът, който желае да отглежда
производителят, не е регистриран в базата
данни по чл. 7, ал. 1;
2. производителят е направил заявка навреме, но производителят/търговецът не е в
състояние да достави заявения биологичен
посевен и/или посадъчен материал и/или
семена от картофи преди сроковете за засяване/засаждане;
3. производителят е в състояние да докаже,
че нито един от регистрираните сортове в
базата данни по чл. 7, ал. 1 не е подходящ за
отглеждане и съгласието по ал. 1 е от голямо
значение за развитие на неговото стопанство;
4. съгласието по ал. 1 служи за научни
изследвания, анализи при провеж дане на
опити при малък мащаб на терена или за
съхранението на определен сорт;
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5. съгласието по т. 4 се съгласува с компетентното звено.
(2) Съгласието по ал. 1 се дава преди засяването и/или засаждането на културата.
(3) Съгласието по ал. 1 е валидно за индивидуални производители за една стопанска
година.
(4) Контролиращото лице регистрира в
своята отчетна документация дадените съг
ласия по ал. 1.
(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се доказват
чрез представяне на справка за наличие на
биологичен посевен и/или посадъчен материал
и/или семена от картофи, получена от базата
данни по чл. 7, ал. 1. Справката е официален
документ и представлява доказателство.
(6) Контролиращото лице изготвя до 31
януари годишен доклад до министъра на земеделието и храните за всички процедури, за
които е дадено съгласие по ал. 1. Докладът
съдържа информация относно:
1. ботаническо наименование на вида, име
на сорта;
2. основание за всяко дадено съгласие по ал. 1;
3. общ брой дадени съгласия по ал. 1;
4. общо количество посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, за
които са дадени съгласия по ал. 1.
Чл. 10. (1) Министърът на земеделието и
храните издава общо разрешение по смисъла на чл. 45, параграф 8 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 за използване на посевен и/или
посадъчен материал и/или семена от картофи
от определен вид/сорт, които не са произведени по биологичен начин, за:
1. определен вид, когато нито един сорт от
вида, който желаят да получат потребителите,
не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1;
2. определен сорт, когато сортът, който
желаят да получат потребителите, не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1 и
потребителите са в състояние да докажат, че
нито един растителен сорт от същия вид не
е подходящ за тяхното производство.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1
заинтересованите лица подават писмено мотивирано искане до министъра на земеделието
и храните.
(3) Министърът на земеделието и храните
разглежда искането и издава разрешение по
ал. 1 или прави мотивиран отказ в срок един
месец от постъпване на искането на основа
на становище на комисията.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок
една година.
(5) Министърът на земеделието и храните
изготвя до 31 март обобщен доклад до Европейската комисия (ЕК) и държавите членки
за всички издадени разрешения по ал. 1 и
дадени съгласия по чл. 9.
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Чл. 11. (1) Посевният и/или посадъчният
материал и/или семената от картофи, за които има дадено съгласие по реда на чл. 9 и
е издадено разрешение по реда на чл. 10, не
трябва да са:
1. третирани с продукти за растителна
защита, които не са вписани в Приложение
II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
2. произведени с употребата на ГМО и/
или продукти от тях;
3. произведени по методите на хидропонно
производство.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се доказват с
декларация на производителя.
Чл. 12. (1) Събирането на диворастящи
растения и части от тях от природни територии и гори се счита за метод на биологично
производство, при условие че:
1. се извършва под контрол на контролиращо лице;
2. най-малко три години преди събирането териториите не са третирани с продукти,
различни от разрешените за употреба в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО)
№ 889/2008;
3. не засяга устойчивостта на естественото местообитание и опазването на вида на
територията;
4. зоните не са подложени на индустриални
замърсители или интензивен автомобилен
трафик;
5. се извършва от обучени събирачи, като
се поддържат писмени доказателства за проведени обучения;
6. се извършва по предварително одобрени
от контролиращо лице карти на териториите,
като се поддържат писмени доказателства
за това.
(2) При събиране на диворастящи растения и части от тях от природни територии
и гори се спазват разпоредбите от Наредба
№ 2 от 2004 г. за правилата и изискванията
за събиране на билки и генетичен материал
от лечебни растения (ДВ, бр. 14 от 2004 г.).
Чл. 13. (1) За производство на гъби по
правилата за биологично производство се
използват субстрати, съставени от:
1. оборски тор и животински екскременти
от:
а) стопанства, прилагащи метода на биологично производство; или
б) в случай че продуктите, посочени в
т. 1, буква „а“, не са налични, се използват
включени в Приложение I от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 продукти, които количествено
не надвишават 25 % от теглото на всички
елементи на субстрата, като се изключи опаковъчният материал и добавената вода преди
компостирането;
2. продукти от земеделски произход, различни от посочените в т. 1, от стопанства,
произвеждащи по правилата за биологично
производство;
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3. торф, който не е химически обработен;
4. дървен материал, който не е химически
третиран след отсичане на дърветата;
5. минерални продукти, посочени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008,
вода и почва.
(2) За използване на описаните в ал. 1 съставки се съхраняват писмени доказателства.
Раздел ІII
Прилагане на правила за отглеждане на жи
вотни по биологичен начин и производство
на животински продукти
Чл. 14. (1) За биологично отглеждане на
животни и производство на биологични животински продукти се прилагат правилата за
биологично производство на Регламент (EО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 за:
1. произход на животните;
2. животновъдни практики, условия на
отглеждане, транспорт и идентификация на
животни и животински продукти;
3. развъждане;
4. фуражи и хранене на животни;
5. профилактика на заболяванията, ветеринарно лечение и хуманно отношение към
животните;
6. почистване и дезинфекциране на сгради
и съоръжения за отглеждане на животните.
(2) Контролиращото лице дава съгласие за:
1. създаване на ново стадо животни, ято
птици или пчелин с пчелни семейства, които
не са отглеждани по биологичен начин, при
липса на достатъчен брой животни, птици или
пчелни семейства, отглеждани по биологичен
начин, когато:
а) птиците за производство на яйца и за
производство на месо са на възраст до три дни;
б) младите биволи, предназначени за разплод, са на възраст до шест месеца;
в) телетата и еднокопитните животни, предназначени за разплод, се отглеждат съгласно
разпоредбите на ал. 1, след като са отбити и
са на възраст до шест месеца;
г) агнетата, предназначени за разплод, се
отглеждат съгласно разпоредбите на ал. 1,
след като са отбити и са на възраст до шестдесет дни;
д) прасенцата за разплод се отглеждат
съгласно ал. 1 след отбиването и са с тегло,
по-малко от тридесет и пет килограма;
2. подновяване или повторно формиране
на стадо животни, ято птици или пчелини с
пчелни семейства, които не са отглеждани по
биологичен начин, при липса на достатъчен
брой животни, птици или пчелни семейства,
отглеждани по биологичен начин, когато:
а) има висока смъртност на животни или
птици поради здравословни причини или
природни бедствия;
б) има висока смъртност на пчели поради
здравословни причини или природни бедствия;

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

3. хранене на пчели с биологичен мед,
биологична захар или биологичен захарен
сироп в случай на дълготрайни извънредни
климатични условия или бедствия, които препятстват образуването на нектар и медна роса.
(3) Контролиращото лице налага карантинен период и други специфични мерки за
опазване здравето на животните в случаите,
в които има дадено съгласие за въвеждане
на небиологични животни, птици и пчелни
семейства.
(4) Производителят съхранява писмени
доказателства за прилагане на всяко дадено
съгласие по ал. 2.
(5) Контролиращото лице информира министъра на земеделието и храните за всяко
дадено съгласие по ал. 2 в срок 1 месец, като
прилага писмени доказателства.
(6) При отглеждане на пчелни семейства
по биологичен начин с цел производство и
продажба на пчелни майки и рояци се спазват
изискванията на чл. 22, ал. 2 и 3 от Наредба
№ 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни
майки и отводки (рояци) и реда за водене на
регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.).
Чл. 15. (1) Контролиращото лице дава
съгласие за:
1. връзване на едрия рогат добитък в малки
стопанства, ако не е възможно да бъде задържан на групи, отговарящи на поведенческите
му изисквания, при условие че животните имат
достъп до пасища през периода на паша и поне
два пъти седмично имат достъп до открити
пространства, когато пашата е невъзможна;
2. връзване на едър рогат добитък в сгради,
които съществуват преди 24 август 2000 г., при
условие че са осигурени редовни разходки и
отглеждането става при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните
с добре покрити със слама подови настилки в
помещенията, като за животните се полагат
необходимите грижи;
3. изключения относно условията на отглеждане и гъстотата на отглеждане, предоставяни
на животновъдни стопанства съгласно чл. 95,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
4. използване на синтетични витамини А,
Д и Е за хранене на преживни животни;
5. извършване по изк лючение, поради
здравословни причини или породни особености, след преценка на ветеринарния лекар
на следните манипулации:
а) поставяне на еластични пръстени на
опашките на агнетата;
б) подрязване на опашките на животните;
в) изрязване на зъбите;
г) рязане на човката и обезроговяване.
(2) Производителите, които се ползват от
изключенията по ал. 1, т. 3, представят план
пред контролиращото лице, съдържащ опи-
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сание на мерките, които ще предприемат за
спазване на правилата за биологично производство до края на преходния период.
(3) Конт ролиращото лице продъл жава
даденото съгласие по ал. 1, т. 2 и 3 при представяне на писмени доказателства от страна
на производители за прилагане за ограничен
период от време преди 31 декември 2013 г. с
допълнително условие, че контролните посещения, посочени в чл. 65, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 889/2008, се провеждат
поне два пъти годишно.
(4) Периодът между отглеждане на две партиди птици, през който откритите заградени
площи остават празни с цел възстановяване
на растителността, е не по-малък от 14 дни.
Производ и т ел и т е оси г у ря ват ус лови я за
вземане на проби съгласно мониторингова
програма, изготвена на основа на действащото законодателство, и поддържат писмени
доказателства за прилагането на този период.
(5) Производителите съхраняват писмени
доказателства за прилагане на всяко дадено
съгласие по ал. 1.
(6) Контролиращото лице информира министъра на земеделието и храните за всяко
дадено съгласие по ал. 1 в срок един месец,
като прилага писмени доказателства.
Чл. 16. (1) Министърът на земеделието и
храните издава разрешение по смисъла на
чл. 42, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
за въвеж дане на ярк и, предназначени за
снасяне на яйца, които са на възраст до 18
седмици и не са отглеждани по правилата
за биологично производство, в стопанство
с биологично производство при спазване на
изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1
контролиращото лице подава заявление до
министъра на земеделието и храните.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението
се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. декларация от продавача, че ярките,
предназначени за снасяне на яйца, са отглеждани съгласно разпоредбите на раздели 3 и
4 от глава 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
3. документ за произход и възраст на ярките;
4. декларация от производителя, че не
притежава други ярки в стопанството;
5. инспекторски доклад от последната проведена проверка на биологичното производство
на фураж на стопанството, в което ще бъдат
отглеждани ярките.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран отказ
в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията.
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(5) Производителите съхраняват писмени
доказателства за прилагане на всяко издадено
разрешение по ал. 1.
Чл. 17. (1) Министърът на земеделието и
храните издава временно разрешение по смисъла на чл. 43 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за:
1. употреба на небиологичен фураж за
ограничен период и във връзка със специфичен район от отделни производители, когато
производството на фураж е компрометирано
или когато се налагат ограничения, по-специално вследствие на извънредни климатични
условия, избухване на епидемия, заразяване с
токсични вещества или вследствие на пожари;
2. отглеждане на животни по биологичен и
небиологичен начин в стопанства, извършващи
проучвания, или за целите на официални образователни програми при следните условия:
а) взети са подходящи мерки, съгласувани
с контролиращо лице, за разделяне между
животните, животинските продукти, животинския тор и фуражни растения, отглеждани
по биологичен и небиологичен начин;
б) производителят информира контролиращото лице за всяка доставка или продажба
на животни или животински продукти;
в) производителят информира контролиращото лице за точните количества произведени
продукти и за всички характеристики, които
позволяват идентифициране на продуктите.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1
заинтересованите лица подават заявление до
министъра на земеделието и храните.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението
се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. обосновка за необходимостта от издаване
на разрешение по ал. 1.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран отказ
в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията.
(5) Производителите съхраняват писмени
доказателства за прилагане на всяко издадено
разрешение по ал. 1.
(6) Министърът на земеделието и храните
информира ЕК и държавите членки за издадените разрешения по ал. 1, т. 1.
Раздел IV
Прилагане на правила за отглеждане на аква
култури по биологичен начин
Чл. 18. (1) За биологично отглеждане на
аквакултури и производство на продукти от
аквакултури се прилагат правилата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 за:
1. производство на морски водорасли;
2. производство на аквакултурни животни;
3. произход на аквакултурите;
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4. животновъдни практики за аквакултурни
животни;
5. развъждане;
6. производство и употреба на фуражи за
риби и ракообразни и бодлокожи;
7. производство на двучерупчести мекотели
и други видове, които се хранят с естествен
планктон, а не от човека;
8. профилактика на заболяванията и ветеринарно лечение;
9. почистване и дезинфекциране, прилагане
на продукти за почистване и дезинфекциране
на водоеми, басейни, сгради, оборудване и
съоръжения.
(2) Събирането на ядивни морски водорасли и части от тях, които растат естествено
в морето, се счита за метод на биологично
производство при спазване на разпоредбите
на чл. 13 от Регламент (EО) № 834/2007.
(3) Контролиращото лице дава съгласие за:
1. едновременно производство на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен
начин в люпилните басейни и отрасните и/
или развъдните басейни на едно и също стопанство при условие, че има ясно физическо
отделяне между производствените единици,
както и отделна водоразпределителна система;
2. едновременно производство за угояване
на аквакултурни животни по биологичен и
небиологичен начин в едно и също стопанство в случай на отглеждане на различни
производствени фази и различни периоди за
манипулация с аквакултурните животни;
3. въвеждане в стопанство за производство
на аквакултурни животни на ювенилни екземпляри, които не са отглеждани по биологичен
начин при спазване на разпоредбите на чл. 25д
от Регламент (ЕО) № 889/2008;
4. периодът на некултивиране, който се
прилага и се документира след всеки производствен цикъл в садковите системи в открити
води в морето и при други методи на производство, при които се използват резервоари,
рибовъдни басейни и клетки, е не по малък
от 14 дни при спазване на разпоредбите на
чл. 25т, параграф 3, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 889/2008.
(4) Производителите, които се ползват от
изключенията по ал. 3, т. 1 – 3, съхраняват
писмени доказателства за прилагане на даденото съгласие.
(5) Производителите, които се ползват от
изключенията по ал. 3, т. 4, осигуряват условия
за вземане на проби съгласно мониторингова
програма, изготвена на основа на действащото законодателство, и съхраняват писмени
доказателства за прилагане на този период.
(6) Контролиращото лице информира министъра на земеделието и храните за всяка
процедура, за която е дадено съгласие по ал. 3
в срок един месец, като прилага писмени
доказателства.

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Раздел V
Прилагане на правила за преработка на био
логични земеделски продукти и производство
на биологични храни, фуражи, биологично
вино и дрожди
Чл. 19. (1) За преработка на биологични
земеделски продукти и производство на биологични храни и фуражи се прилагат правилата
за биологично производство на Регламент (EО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) За производството на преработени био
логични храни и фуражи се използват:
1. биологични съставки от земеделски
произход;
2. х рани телни добавк и, небиолог и чни
съставки, микроелементи, технологични и
спомагателни вещества в случай на технологична необходимост или за хранителни цели,
предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007
и Регламент (ЕО) № 889/2008; преработвателят съхранява писмени доказателства за
използването им;
3. вещества и методи на преработка, които
не са подвеждащи по отношение на същността
на продукта.
(3) Храните се преработват чрез използване
на биологични, механични и физически методи
до предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007
и Регламент (ЕО) № 889/2008. Операторите
установяват и поддържат процедури, основани
на системно идентифициране на критичните
точки за обработка и на принципите на добра производствена практика. Прилагането
на процедурите гарантира по всяко време,
че произведените преработени продукти са
съвместими с разпоредбите за биологично
производство.
(4) Обработката на биологични продукти,
храни и фуражи се извършва отделно по време
или място от небиологичните с цел:
1. предприемане на превантивни мерки,
за да се избегне рискът от замърсяване с
неразрешени вещества или продукти;
2. прилагане на подходящи мерки за почистване, наблюдаване на тяхната ефективност
и съхраняване на писмени доказателства за
тези операции;
3. гарантиране на потребителите, че небио
логични продукти не са пускани на пазара с
означение, посочващо метод на биологично
производство.
(5) В случай че не са спазени разпоредбите
на ал. 4, т. 3, преработвателят се санкционира
съгласно чл. 65 ЗПООПЗПЕС.
Чл. 20. (1) Производството на дрожди се
означава като биологично, когато:
1. субстратите, които се използват, са произведени по биологичен начин;
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2. са спазени разпоредбите, предвидени в
Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО)
№ 889/2008.
(2) При производството на смеси и формулации от дрожди могат да бъдат използвани
следните вещества:
1. вещества, които са изброени в Приложение VIII, раздел В от Регламент (ЕО)
№ 889/2008;
2. продукти и вещества, посочени в чл. 27
от Регламент (ЕО) № 889/2008.
Чл. 21. (1) Производството на вино се означава като биологично, когато:
1. продуктите от лозаро-винарския сектор
са произведени с биологични суровини;
2. при производството на продукти от
лозаро-винарския сектор, включително по
време на процесите и енологичните практики, се използват само продукти и вещества,
изброени в Приложение VIIIа от Регламент
(ЕО) № 889/2008, при спазване на условията и ограниченията, посочени в Регламент
(ЕО) № 1234/2007 от 22 октомври 2007 г. за
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични
разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ,
бр. L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) и Регламент (ЕО)
№ 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г.
относно определяне на някои правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на
Съвета по отношение на категориите лозаровинарски продукти, енологичните практики
и приложимите ограничения (ОВ, бр. L 193,
24.7.2009 г., стр. 1);
3. прод у ктите и веществата, изброени
в При ложен ие V IIIа о т Регла мен т (ЕО)
№ 889/2008, обозначени със звездичка, получени от биологични суровини, се използват,
когато са налични;
4. се използват само енологични практики,
процеси и обработки до описаните в чл. 29г
от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) Министърът на земеделието и храните
може да издаде временно разрешение по смисъла на чл. 47, буква „д“ от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 за използване на серен диоксид до
максимално допустимото съдържание, което
трябва да бъде определено съгласно Приложение IБ от Регламент (ЕО) № 606/2009, ако
извънредните климатични условия през дадена
година на реколтата влошат здравното състояние на биологичното грозде в специфичен
географски район поради сериозни бактериални или гъбични инфекции, което е основание
винопроизводителят да използва повече серен
диоксид отколкото през предходните години,
за да получи сравним краен продукт.
(3) За издаване на разрешение по ал. 2
заинтересованите лица подават заявление до
министъра на земеделието и храните.
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(4) Заявлението по ал. 2 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението
се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. обосновка за необходимостта от издаване
на разрешение по ал. 2.
(5) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран отказ
в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията.
(6) Министърът на земеделието и храните
информира ЕК и държавите членки за издадените разрешения по ал. 2.
Чл. 22. (1) Министърът на земеделието
и храните издава разрешение по смисъла
на чл. 29 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за
използване на небиологични съставки извън
изброените в Приложение IХ от Регламент
(ЕО) № 889/2008 при преработката на биологични храни.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1
контролиращото лице подава заявление до
министъра на земеделието и храните.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението
се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. доказателства, че съответната съставка
не е произведена в достатъчно количество
в Европейския съюз (ЕС) в съответствие с
разпоредбите за биологично производство или
не може да бъде внесена от трети държави;
3. инспекторск и док лад от последната
проведена проверка на преработвателното
предприятие на заявителя;
4. име, точно описание и изисквания за
качество към всяка съставка от земеделски
произход, за която е поискано разрешение
по ал. 1;
5. типът на всеки продукт, за производството
на който съставката от земеделски произход,
за която е поискано разрешение по ал. 1, е
необходима;
6. необходими количества и обосновка за
тези количества;
7. причини за недостиг и очаквана продължителност.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран
отказ в срок един месец от постъпване на
заявлението по ал. 2 на база на становище
на комисията.
(5) Разрешението по ал. 1 се издава за срок
една година.
(6) Производителите съхраняват писмени
доказателства за прилагане на всяко издадено
разрешение по ал. 1.
(7) Контролиращото лице регистрира в
своята отчетна доку ментаци я издадените
разрешения по ал. 1.
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(8) Министърът на земеделието и храните
информира ЕК и държавите членки за всяко
издадено разрешение по ал. 1. Информацията
съдържа:
1. датата на издаване на разрешението, а
в случай на продължаване на разрешението – датата на първото разрешение;
2. име, адрес, телефон на притежателя на
разрешението;
3. наименование и адрес за контакт на
органа, издал разрешението;
4. име, точно описание и изисквания за
качество към всяка съставка от земеделски
произход, за която е поискано разрешение
по ал. 1;
5. тип на всеки продукт, за производството
на който съставката от земеделски произход,
за която е поискано разрешение по ал. 1, е
необходима;
6. необходими количества и обосновка за
тези количества;
7. причини за недостиг и очаквана продължителност.
(9) Когато съставка, за която има издадено
разрешение по ал. 1, се осигури в наличност
като биологична през периода по ал. 5, министърът на земеделието и храните отнема
разрешението по ал. 1 или намалява срока
по ал. 5.
(10) Министърът на земеделието и храните
уведомява ЕК и останалите държави членки
за мерките, които са предприети по ал. 9, в
срок 15 работни дни.
Раздел VI
Правила за преход към биологично произ
водство
Чл. 23. (1) Земеделско стопанство преминава към биологично производство на
земеделски продукти, когато са изпълнени
следните условия:
1. производителят има сключен договор
за контрол и сертификация с одобрено от
министъра на земеделието и храните контролиращо лице;
2. производителят е уведомил министъра
на земеделието и храните в срок един месец
от датата на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към
биологично производство.
(2) Преходният период към биологично
производство започва да тече от датата на
сключване на договора по ал. 1, т. 1.
(3) При неспазване на срока за уведомяване по ал. 1, т. 2 срокът на преходния период
започва да тече от датата, на която производителят е изпълнил изискванията на ал. 1, т. 2.
(4) По време на преходния период към
биологично производство се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
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(5) Продължителността на преходния период към биологично производство се определя
от вида на отглежданите земеделски култури,
животни и аквакултури.
(6) Когато стопанство или производствена
единица отглежда земеделски продукти по
биологичен начин и земеделски продукти в
преходен период към биологично производство, производителят съхранява биологично
произведените продукти отделно от продуктите, произведени в период на преход, както и
животните отделно или по начин, позволяващ
лесно да бъдат отделени, и води съответната
документация, за да докаже разграничението.
Чл. 24. (1) Продължителността на преходния период към биологично производство при
отглеждане на растения и растителни продукти
при спазване на разпоредбите на чл. 23 е:
1. най-малко две години върху земеделските площи;
2. най-малко две години при ливади или
площи с многогодишни фуражни култури;
3. най-малко три години при многогодишни
култури, различни от фуражните.
(2) Контролиращото лице подава заявление
до министъра на земеделието и храните за
издаване на разрешение по смисъла на чл. 36,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за
намаляване на преходния период по ал. 1 по
искане на производителя в следните случаи:
1. земеделските земи са били обект на
мерки, определени в програми, изпълнявани
съобразно Регламент (ЕО) № 1257/99, Регламент (ЕО) № 1698/2005, или в някоя друга
официална програма, при условие че съответните мерки гарантират, че неразрешени
за биологично производство продукти не са
били използвани в тези парцели;
2. парцелите са естествени или земеделски
площи и не са били третирани с продукти
извън разрешените в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
3. съответните земеделски площи вече
са преминали или за тях е започнал да тече
преходен период.
(3) Преходният период по ал. 1 не може да
бъде намален на по-малко от една година от
датата на подписване на договора за контрол
и сертификация.
(4) Заявлението по ал. 2 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението
се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
3. формуляр за описване на историята на
полетата, за които се подава заявлението за
намаляване на преходния период, за период
три години преди датата на подписване на
договора за контрол и сертификация с кон-
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тролиращото лице; във формуляра се описват
културите, използваните торове и средства за
растителна защита съгласно приложение № 1;
4. скици (карти) на парцелите, за които се
предлага намаляване на преходния период;
5. протокол за резултати от анализ на
почвени проби на парцелите, предложени за
намаляване на преходния период, на основа
на разпоредбите от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.),
касаещи земеделските земи; изследванията да
са извършени от акредитирана лаборатория.
(5) Преходният период по ал. 1 може да бъде
намален до една година за пасища и места на
открито, използвани от нетревопасни видове
при прилагане на разпоредбите на ал. 2.
(6) Контролиращото лице подава заявление
до министъра на земеделието и храните за
издаване на разрешение за увеличаване на
преходния период по ал. 1, когато:
1. площите са третирани с неразрешени за
биологичното производство продукти, ако това
третиране е част от задължителни мерки за
борба с болести и неприятели за определени
растения на територията на страната или на
част от нея съгласно Закона за защита на
растенията;
2. площите са третирани с неразрешени за
биологичното производство продукти като част
от научни изследвания или в случаи, одобрени от министъра на земеделието и храните.
(7) Заявлението по ал. 6 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението се
прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
3. формуляр за описване на историята на
полетата, за които се подава заявлението за
увеличаване на преходния период; във формуляра се описват културите, използваните
торове и продукти за растителна защита
съгласно приложение № 1;
4. скици (карти) на парцелите, за които се
предлага увеличаване на преходния период.
(8) Удължаването на срока на преходния
период в случаите по ал. 6 се определя така,
че да се гарантира, че при изтичането му в
почвата, а при многогодишни растения – и
в растенията, няма остатъчни количества от
разпадането на съответния продукт.
(9) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран
отказ в срок един месец от постъпване на
заявлението по ал. 2 и 6 на база на становище
на комисията.
Чл. 25. (1) Министърът на земеделието
и храните издава разрешение по смисъла
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на чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 за намаляване на преходния период
по чл. 24, ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 2.
(2) Министърът на земеделието и храните издава разрешение по смисъла на чл. 36,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за
увеличаване на преходния период по чл. 24,
ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 6.
(3) Удължаването на срока на преходния
период по ал. 2 се определя така, че да се
гарантира, че при изтичането му в почвата, а
при многогодишни растения – и в растенията,
няма остатъчни количества от разпадането
на съответния продукт.
(4) Продукти от реколта, произведена след
третиране в случаите по чл. 24, ал. 7, не могат да се продават с означение за биологично
производство.
Чл. 26. Преходният период по чл. 23 за
отглеж дане на животни, птици и пчелни
семейства по биологичен начин и продукти,
произведени от тях, е:
1. дванадесет месеца при еднокопитни и
едър рогат добитък, включително биволи и от
видовете на бизоните, и във всеки случай наймалко три четвърти от жизнения им цикъл;
2. шест месеца при преживни животни
млечно направление, дребен рогат добитък
и свине;
3. десет седмици за птици за производство
на месо, въведени в стопанството, преди да
навършат три дни;
4. шест седмици за птици, използвани за
производство на яйца;
5. двана десет месеца за п чел ини п ри
спазване на разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
Чл. 27. Преходният период по чл. 23 за
стопанство за събиране на морски водорасли
е шест месеца или един пълен производствен
цикъл, като се спазва по-дългият от двата
периода.
Чл. 28. (1) Преходният период към биологично отглеждане на аквакултури и биологично
производство на продукти от аквакултури е:
1. двадесет и четири месеца за съоръжения,
които не могат да бъдат източвани, почиствани
и дезинфекцирани;
2. дванадесет месеца за съоръжения, които са източени или са преминали период на
некултивиране;
3. шест месеца за съоръжения, които са
източени, почистени и дезинфекцирани;
4. три месеца за съоръжения в открити
води, включително съоръжения за отглеждане
на двучерупчести мекотели.
(2) Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните
за намаляване на преходния период по ал. 1
съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на:
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1. дванадесет месеца за съоръжения, които
не могат да бъдат източвани, почиствани и
дезинфекцирани;
2. шест месеца за съоръжения, които са
източени или са преминали период на некултивиране.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението
се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
3. скици (карти) за местонахождението на
съоръжението, за което е предложено намаляване на преходния период;
4. протокол за резултати от анализ на
почвени проби на площите, предложени за
намаляване на преходния период, на основа
на разпоредбите от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.),
касаещи земеделските земи; изследванията да
са извършени от акредитирана лаборатория.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран отказ
в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията.
Раздел VІI
Правила за употребата на термини и означения
на биологични продукти и храни и контрол
върху употребата им
Чл. 29. (1) Термини и означения за биологичен метод на производство и преработка
на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи се използват, когато
в етикетирането, рекламните материали или
търговските документи продуктът, неговите
съставки или фуражни суровини указват на
потребителя, че са получени при спазване на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и
тази наредба.
(2) При етикетирането и рекламирането
на живи или непреработени земеделски продукти термините и означенията, отнасящи се
до биологичен метод на производство, могат
да се използват само когато същите са произведени в съответствие с изискванията на
Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО)
№ 889/2008 и тази наредба.
(3) Забранява се използването на термини
и означения, търговски марки или практики,
използвани за етикетиране и/или рекламиране на земеделски продукти, продукти от
аквакултури, храни и съставките им като
биологични, в случай че:
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1. са произведени в период на преход към
биологично производство в съответствие с
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба;
2. са подвеждащи за потребителя по отношение на начина на производство;
3. съдържат съставки, неотговарящи на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
(4) За неправомерно означение на термини
и означения за биологичен метод на производство и преработка се налага административно
наказание по чл. 65 ЗПООПЗПЕС.
(5) Национални и частни знаци могат да
се използват при етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които
отговарят на изискванията на Регламент (EО)
№ 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и
тази наредба.
(6) Националният знак „Калинка“ може да
се използва при етикетирането и/или рекламирането на земеделски продукти, храни и
съставките им като означение за биологичен
метод на производство и преработка при спазване на разпоредбите на ал. 1 – 4 съгласно
приложение № 2.
(7) Националният знак „Калинка“ е изключителна собственост на МЗХ и се предоставя
за употреба на одобрените от министъра на
земеделието и храните контролиращи лица.
Чл. 30. (1) Когато се използват термини и
означения за биологичен метод на производство и преработка на земеделски продукти,
продукти от аквакултури, храни и фуражи
при обозначение и етикетиране, се изписва:
1. кодов номер на одобреното от министъра
на земеделието и храните контролиращо лице,
което инспектира оператора, извършил найблизката по време дейност по производство
или обработка;
2. знак за биологично производство на ЕС,
посочен в чл. 25, параграф 1 от Регламент (EО)
№ 834/2007, по отношение на пакетираните
продукти и храни;
3. обозначение за мястото, където са произведени земеделските суровини в състава на
продукта/храната, в случай че се използва
знакът по т. 2, в същото зрително поле като
знака, по един от следните начини:
а) „Земеделие от ЕС“, когато суровините
от земеделски произход са произведени в ЕС;
б) „Земеделие извън ЕС“, когато суровините от земеделски произход са произведени
в трети държави;
в) „Земеделие от/извън ЕС“, когато част от
суровините от земеделски произход са произведени в ЕС и част от тях са произведени
в трети държави.
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(2) Надписът „от ЕС“ или „извън ЕС“
може да се замени или допълни с името на
държавата, когато всички суровини от земеделски произход в състава на продукта са
произведени в тази държава.
(3) При изпълнение на разпоредбите на
ал. 1, т. 3 и ал. 2 малки количества съставки
в размер не повече от 2 % от общото количес
тво суровини от земеделски произход могат
да бъдат пренебрегнати.
(4) Използването на знака по ал. 1, т. 2 не
е задължително за продукти, които са внос
от трети държави. Когато знакът по ал. 1, т. 2
е поставен при етикетирането, обозначенията по ал. 1, т. 1 и 3 също се поставят при
етикетирането.
(5) Обозначенията, посочени в ал. 1, се
поставят на видно място и са ясно четливи
и незаличими.
(6) Употребата на термини и означения по
ал. 1 се разрешава от одобрените от министъра
на земеделието и храните контролиращи лица
на производители, преработватели и търговци,
с които имат сключен договор за контрол и
сертификация. При установяване на нарушения
по чл. 28 контролиращите лица информират
министъра на земеделието и храните.
Чл. 31. (1) Официалният контрол в търговската мрежа върху употребата на термини
и означения за биологичен метод на производство, преработка и търговия с растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури
и храни се упражнява от длъжностни лица
от БАБХ в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.).
(2) При упражняване на официалния контрол по ал. 1 длъжностните лица от БАБХ
прилагат правомощи ята си по Закона за
храните, Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност, ЗПООПЗПЕС
и тази наредба.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните изготвя до 31 януари годишен доклад
до министъра на земеделието и храните за
осъществения контрол по ал. 1. Докладът
съдържа информация относно:
1. брой на извършените проверки по категории съгласно чл. 32, ал. 3 и списък на лицата,
върху които е упражнен контрол;
2. брой на констатираните нарушения и
издадени актове, списък на нарушителите и
наложените санкции.
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Чл. 32. (1) При упражняване на контрол
по чл. 31, ал. 1 длъжностните лица от БАБХ:
1. извършват проверки в обектите за търговия на едро и дребно и на общинските пазари
за продажба на земеделски продукти;
2. изискват документи относно употребата
на термини и означения за биологичен метод
на производство и преработка на растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури
и х рани в съот ветст вие с изиск вани я та,
предвидени в Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС
и тази наредба;
3. издават предписания за изтегляне от
търговската мрежа на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продук
ти, продукти от аквакултури и храни, ако
се констатира, че за същите са използвани
неправомерно термини и означения за биологичен метод на производство и преработка,
в съответствие с изискванията, предвидени в
Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО)
№ 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;
4. издават предписания и/или актове за
констатираните нарушения съгласно чл. 65
ЗПООПЗПЕС;
5. упражняват последващ контрол за проверка на изпълнение на предписанията по
т. 3 и 4.
(2) Официалните проверки се извършват
планово, внезапно и/или по сигнал. Проверките се планират и отчитат в рамките на
Единния многогодишен национален контролен
план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно
отношение към тях и защита на растенията.
(3) При извършване на проверка в обектите
по ал. 1, т. 1 длъжностните лица от БАБХ
проверяват изпълнението на разпоредбите на
чл. 25, ал. 3 – 5 ЗПООПЗПЕС.
(4) При извършване на контрол по чл. 31
длъжностните лица от БАБХ съставят протокол за резултатите от извършените проверки
по ал. 1, копие от който се предоставя на
управителя или упълномощен негов представител веднага след извършване на проверката.
(5) Управителят или упълномощен негов
представител или служител на контролиран
обект по ал. 1, т. 1 е длъжен да:
1. предостави на длъжностните лица от
БАБХ свободен достъп до обектите и продук
тите, подлежащи на контрол по чл. 30;
2. предостави на длъжностните лица от
БАБХ цялата документация, свързана с контрола по чл. 30;
3. изпълнява издадените предписания по
ал. 1, т. 3 и 4.
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Раздел VІІІ
Прилагане на правила за внос от трети дър
жави на биологични продукти
Чл. 33. (1) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продук
ти от аквакултури и храни, произведени по
биологичен начин, се внасят от трети държави
съгласно чл. 32 от Регламент (EО) № 834/2007
при спазване на следните изисквания:
1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни отговарят на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и са придружени
от документ, издаден съгласно чл. 6, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на
контрол и сертификация в съответствие с
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и
предоставя документ, издаден съгласно чл. 29,
параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и
чл. 38, ал. 1;
3. контролиращото лице, което издава
документа по т. 1, трябва да бъде включено
в списъка по чл. 3, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1235/2008.
(2) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, произведени по правила
за биологично производство, равностойни на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007
и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от
трети държави съгласно чл. 33, параграф 2 от
Регламент (EО) № 834/2007 при спазване на
следните изисквания:
1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни отговарят
на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, и са
придружени от Сертификат за инспекция за
внос на продукти от биологично производство
в Европейската общност съгласно чл. 13 от
Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на
контрол и сертификация в съответствие с
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и
предоставя документ, издаден съгласно чл. 29,
параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и
чл. 38, ал. 1;
3. третата държава, от която се извършва
вносът, трябва да е включена в списъка на
Приложение ІІІ по чл. 7, параграф 1 от Рег
ламент (ЕО) № 1235/2008.
(3) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, произведени по правила
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за биологично производство, равностойни на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и
Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от трети
държави, когато са контролирани от признати
контролиращи лица в трети държави съгласно
чл. 33, параграф 3 от Регламент (EО) № 834/2007,
при спазване на следните изисквания:
1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни отговарят
на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и са
придружени от Сертификат за инспекция за
внос на продукти от биологично производство
в Европейската общност съгласно чл. 13 от
Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на
контрол и сертификация в съответствие с
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и
предоставя документ, издаден съгласно чл. 29,
параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и
чл. 38, ал. 1;
3. контролиращото лице, което издава
сертификата по т. 1, трябва да е включено в
списъка на Приложение ІV по чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
Чл. 34. (1) При внос на продукти по чл. 33,
ал. 1 длъжностно лице от БАБХ извършва
проверка на документа по чл. 33, ал. 1, т. 1,
придружаващ стоката, и проверява обстоятелствата по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3. Длъжностното
лице от БАБХ взема проби за анализ, които
съхранява в срок, равен по продължителност
на срока на трайност/годност на всеки вид от
продуктите/храните. Резултатите от анализа
се представят с доклад на министъра на земеделието и храните.
(2) При внос на продукти по чл. 33, ал. 2
длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на сертификата по чл. 33, ал. 2, т. 1,
заверява к летка 17, проверява документа
по чл. 33, ал. 2, т. 2 и обстоятелствата по
чл. 33, ал. 2, т. 3. Длъжностното лице от
БАБХ взема проби за анализ, които съхранява в срок, равен по продължителност на
срока на трайност/годност на всеки вид от
продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на
земеделието и храните.
(3) При внос на продукти по чл. 33, ал. 3
длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на сертификата по чл. 33, ал. 3, т. 1,
заверява к летка 17, проверява документа
по чл. 33, ал. 3, т. 2 и обстоятелствата по
чл. 33, ал. 3, т. 3. Длъжностното лице от
БАБХ взема проби за анализ, които съхранява в срок, равен по продължителност на
срока на трайност/годност на всеки вид от
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продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на
земеделието и храните.
(4) Сертификатът по чл. 33, ал. 2, т. 1 и ал. 3,
т. 1, заверен от длъжностно лице от БАБХ,
придружава внесените биологични растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и
храни и се представя на длъжностни лица от
Агенция „Митници“.
(5) Оригиналът на сертификата по ал. 4
придружава стоките до помещенията на първия получател.
(6) Вносителят съхранява сертификата по
ал. 4 за срок не по-малък от две години.
(7) Изпълнителният директор на БАБХ
уведомява писмено министъра на земеделието и храните в тридневен срок за всеки
осъществен внос на биологични продукти
по ал. 1 – 3, като в уведомлението посочва
количеството и вида им.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВИЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ
И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ
I, II, V, VI, VII, VІII И IX ОТ РЕГЛАМЕНТ
(ЕО) № 889/2008
Чл. 35. (1) Министърът на земеделието и
храните прави предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения I, II, V, VI, VII от Регламент (ЕО)
№ 889/2008.
(2) Заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните
за включване на продукти и/или изменение
на приложения I, ІІ, V, VI и VII от Регламент
(ЕО) № 889/2008.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа информация за заявителя физическо лице, едноличен
търговец или юридическо лице. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. обосновка за включване на продукта;
2. търговско наименование на продукта и
предназначение за използване;
3. идентификация на продукта;
4. характеристика на продукта, състав;
5. употреба;
6. история на използването;
7. критерии/начини, дози за използване;
8. други данни (информация относно оценка
на безопасността при употреба и възможни
рискове за хора, растени я, ж ивотни или
околна среда);
9. заключение.
(4) Заявлението и документите по ал. 3 се
изпращат за становище до изпълнителния
директор на БАБХ.
(5) Изпълнителният директор на БАБХ
изразява становище в срок до 1 месец от получаване на заявлението и документите по
ал. 3. В случай на установяване на непълноти
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и/или несъответствия длъжностно лице от
БАБХ изпраща уведомително писмо до лицето
по ал. 2, което в 10-дневен срок отстранява
непълнотите и/или несъответствията.
(6) Когато становището по ал. 5 е положително, заявлението и документите по ал. 3 се
внасят за разглеждане от комисията.
(7) Министърът на земеделието и храните
прави мотивиран отказ до лицето по ал. 2 или
мотивирано предложение до ЕК за включване
на продукти и/или изменение на приложения
I, II, V, VI, VII от Регламент (ЕО) № 889/2008
на основа на положително становище на комисията в срок три месеца от постъпване на
заявлението.
(8) Срокът по ал. 5 и 7 се удължава със
срока за отстраняване на непълнотите и/или
несъответствията.
Чл. 36. (1) Министърът на земеделието и
храните прави предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) Заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните
за включване на продукти и/или изменение
на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО)
№ 889/2008.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа информация за заявителя физическо лице, едноличен
търговец или юридическо лице.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
следните документи:
1. обосновка за включване на продукта
или субстанцията;
2. техническа характеристика на предлаганата субстанция или продукт, която включва:
а) наименование на субстанци ята или
продукта;
б) характеристика на субстанцията или
продукта;
в) използване – дози;
г) информация относно оценяването на
безопасността при употребата и рисковете за
животните, хората или околната среда;
3. допълнителна информация в зависимост
от субстанцията или продукта:
а) за хранителни добавки съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. относно добавките в храните
(ОВ, бр. L 354 от 31.12.2008 г.):
аа) съдържание на активното вещество;
аб) дата на изтичане на срока на годност
или срока на съхранeние считано от датата
на производство;
б) за ензими съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1332/2008 от 16 декември
2008 г. на Европейския парламент и на Съвета
относно ензимите в храните и за изменение
на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива
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2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета
и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ, бр. L 354 от
31.12.2008 г.):
ба) специфично наименование на активното вещество или вещества в съответствие
с тяхната ензимна активност;
бб) идентификационен номер IUB (International Union of Biochemistry);
бв) единици за ензимна активност (единици
за ензимна активност за грам или единици за
ензимна активност за милилитър);
в) за микроорганизми до предвидените в
Регламент (ЕО) № 889/2008:
ва) дата на изтичане срока на годност
или срок на съхранение, считан от датата на
производство;
вб) указанията за употреба;
вв) идентификационен номер на щама;
вг) брой единици, образуващи колонии,
за g (CFU/g);
г) за технологични и сензорни добавки,
с изключение на ароматизиращи вещества,
съдържание на активно вещество до предвидените в Регламент (ЕО) № 889/2008:
– за ароматизиращи вещества:
а) специфично наименование на активното вещество или вещества в съответствие с
тяхната ензимна активност съгласно даденото
разрешение;
б) идентификационен номер IUB (International Union of Biochemistry);
в) единици за ензимна активност (единици
за ензимна активност за грам или единици за
ензимна активност за милилитър).
(5) Документите по ал. 4 се изпращат за
становище на изпълнителния директор на
БАБХ.
(6) Изпълнителният директор на БАБХ
изразява становище до един месец от получаване на документите по ал. 3. При установяване на непълноти и/или несъответствия
изпълнителният директор на БАБХ изпраща
уведомление до заявителя за отстраняването
им в десетдневен срок считано от получаване
на уведомлението.
(7) Когато становището по ал. 6 е положително, компетентното звено внася документите
по ал. 4 за разглеждане от комисията.
(8) Министърът на земеделието и храните
прави мотивиран отказ до лицата по ал. 2 или
мотивирано предложение до ЕК за включване
на продукти и/или изменение на приложения
VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008 на
основа на положително становище на комисията
в срок три месеца от постъпване на заявлението.
(9) Срокът по ал. 6 и 8 спира да тече за
времето на отстраняване на непълнотите и/
или несъответствията.

БРОЙ 16

Г л а в а

ДЪРЖАВЕН

ч е т в ъ р т а

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ
Раздел I
Бази данни на производители, преработватели
и търговци на земеделски продукти и храни,
произведени по правилата за биологично
производство
Чл. 37. (1) Компетентното звено отговаря
за създаване и поддържане на електронна база
данни на производители, преработватели и
търговци на земеделски биологични продукти и
храни. Със заповед на министъра на земеделието
и храните се определят правила за поддържане,
достъп и попълване на базата данни.
(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и
съхранява по начин, който гарантира защита
на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.
(3) Базата данни по ал. 1 съдържа документ
по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 63, параграфи 1
и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за всеки
производител, преработвател и търговец на
земеделски биологични продукти и храни.
(4) Контролиращите лица осигуряват информация за попълване на базата данни по
ал. 1 за всеки оператор в срок до три дни от
подписване на договор за контрол и сертификация съгласно чл. 28, параграф 5 от Регламент
(EО) № 834/2007.
(5) Контролиращите лица осигуряват информация за всяка промяна на обстоятелствата по
договора за контрол и сертификация в базата
данни по ал. 1 в срок до три дни. Промените в
обстоятелствата се вписват, без да се заличава
информация по предходни вписвания.
(6) Контролиращите лица спазват изискванията за защита на лични данни, установени
в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
(7) При установяване на допуснати технически грешки в базата данни по ал. 1 същите
се отстраняват своевременно.
(8) Базата данни по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на МЗХ.
Чл. 38. (1) В едномесечен срок от сключване
на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице производители, преработватели
и търговци на земеделски биологични продукти
и храни представят информация за дейността
си до компетентното звено.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. данни за правния статус, наименование
(фирма), седалище, адрес (адрес на управление)
в Република България и място на производствената дейност;
2. извършвана дейност;
3. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
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4. декларация, че лицето спазва правилата
за биологично производство, преработка и
внос на биологични продукти и храни, както
и правилата за означаване в съответствие с
разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и
тази наредба.
Раздел II
Бази данни на одобрени контролиращи лица,
които осъществяват контрол за спазване на
правилата за биологично производство на зе
меделски продукти и храни
Чл. 39. (1) Компетентното звено отговаря
за създаване и поддържане на електронна база
данни на контролиращите лица, които имат
издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол
за съответствие с методите на биологично
производство на земеделски продукти и храни.
(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и
съхранява по начин, който гарантира защита
на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване и
спазване на изискванията за защита на лични
данни, установени в ЗЗЛД.
(3) Компетентното звено вписва в базата
данни по ал. 1:
1. наименование на контролиращото лице;
2. седалище, адрес на управление и единен
идентификационен код от търговския регистър
на контролиращото лице;
3. кодов номер и датата на издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните
за осъществяване на контрол за съответствие
с методите на биологично производство на
земеделски продукти и храни;
4. промени във вписаните обстоятелства.
(4) Контролиращи лица, чието разрешение
е изтекло или е отнето, се заличават от регистъра по ал. 1.
(5) Базата данни по ал. 1 е публична на
интернет страницата на МЗХ.
(6) Промените във вписаните обстоятелства
в базата данни по ал. 1 се отразяват, без да се
заличава информация по предходни вписвания.
(7) Контролиращото лице представя информация до компетентното звено в срок до седем
дни от промяна на обстоятелствата по ал. 3.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ И НАДЗОР
Раздел I
Система за контрол и надзор
Чл. 40. (1) Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия със земеделски
продукти, продукти от аквакултури, храни и
фуражи в Република България в съответствие
с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и
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тази наредба се осъществява от контролиращи
лица, получили разрешение съгласно чл. 18,
ал. 1 ЗПООПЗПЕС, наричани „контролиращи
лица“.
(2) За извършване на контролна дейност
контролиращите лица получават разрешение от
министъра на земеделието и храните, в което
се вписва кодов номер.
(3) На контрол подлежат всички оператори на
земеделски продукти, продукти от аквакултури,
храни и фуражи, произведени по правилата за
биологично производство по смисъла на Регламент (EО) № 834/2007 и тази наредба, които
произвеждат, преработват, опаковат, означават,
складират, извършват търговия, включително
внасят от трети държави и/или възлагат тези
дейности на трета страна.
(4) На контрол не подлежат търговци, които продават земеделски продукти, продукти
от аквакултури, храни и фуражи, произведени
по правилата за биологично производство по
смисъла на Регламент (EО) № 834/2007 и тази
наредба, когато продажбата се извършва директно на крайния потребител или ползвател и
при условие, че не произвеждат, преработват,
опаковат, означават, не складират другаде, не
извършват внос от трети държави и/или не
възлагат тези дейности на трета страна.
(5) Контролът по ал. 1 се осъществява на
основа на договор за контрол и сертификация,
сключен между оператор и контролиращо лице.
(6) С договора по ал. 5 се уреждат отношенията по осъществяване на контрол и
сертификация за спазване на правилата за био
логично производство, преработка, означаване
и търговия със земеделски продукти и храни в
Република България.
(7) Контролиращото лице уведомява министъра на земеделието и храните в срок три
работни дни при отнемане на документ по
смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент
(EО) № 834/2007 на оператор, с който има
сключен договор за контрол и сертификация.
(8) Контролиращото лице уведомява в срок
три работни дни операторите, с които има
сключен договор за контрол и сертификация, в
случай на отнемане или изтичане на срока на
разрешението по ал. 2. Контролиращото лице
предоставя на оператора всички документи,
свързани с процеса по контрол и сертификация.
(9) Контролиращото лице предоставя на оператор, с който има сключен договор за контрол
и сертификация, всички документи, свързани с
процеса по контрол и сертификация, в случай
че договорът бъде прекратен.
(10) Операторът предоставя получените
документи по ал. 8 и 9 на контролиращото
лице, с което сключва договор за контрол и
сертификация.
Чл. 41. (1) Контролиращите лица спазват
разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и
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тази наредба при изпълнение на дейностите по
контрол и сертификация.
(2) Разходите по контрол и сертификация се
заплащат от операторите по регламентирани
ценоразписи на контролиращите лица, които
са публично достъпни.
(3) Контролиращите лица представят на
компетентното звено ценоразписите по ал. 2, в
които разходите по контрол и сертификация са
ясно диференцирани, в изпълнение на разпоредбите на чл. 28, параграф 4 от Регламент (EО)
№ 834/2007. Контролиращите лица информират
компетентното звено в срок до седем дни при
промяна на ценоразписите по ал. 2.
(4) Контролиращите лица извършват годишна физическа проверка на 100 % от операторите,
с които имат сключен договор за контрол и
сертификация.
(5) Контролиращите лица извършват ежегодно допълнителни инспекции на най-малко
10 % от операторите, с които имат сключен
договор за контрол и сертификация, на основа
на процедура за анализ на риска.
(6) Контролиращите лица ежегодно вземат
проби за анализ на най-малко 5 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол
и сертификация, за:
1. прилагане на промишлени методи, които
не са в съответствие с разпоредбите на биологичното производство;
2. използване на продукти за растителна
защита, които не са разрешени за биологично
производство;
3. използване на продукти за торене на
почвата, които не са разрешени за биологично
производство;
4. използване на храни и фуражи за изхранване на животните и аквакултурните видове;
5. замърсяване с неразрешени за биологично
производство продукти.
(7) Контролиращите лица вземат проби
за анализ при внос на земеделски продукти,
продукти от аквакултури, храни и фуражи по
чл. 33, произведени в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и/или по изисквания,
съответстващи/равностойни на изискванията
на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент
(ЕО) № 889/2008.
(8) Контролиращите лица прилагат одобрени
процедури за установяване на нередности и нарушения и прилагане на съответни корективни
действия и срокове за отстраняването им.
(9) Контролиращите лица представят на
компетентното звено всяка година най-късно
до 31 януари статистическата информация, описана в чл. 93 от Регламент (ЕО) № 889/2008,
придружена от обобщен доклад на дейностите
по контрол за предходната година.
Чл. 42. (1) Надзорът върху дейността на
контролиращите лица се осъществява и планира
от компетентното звено чрез извършване на
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годишни надзорни проверки от упълномощени
със заповед на министъра на земеделието и
храните длъжностни лица.
(2) Компетентното звено гарантира, че контролиращите лица, получили разрешение по
чл. 40, ал. 2, изпълняват следните изисквания:
1. извършват обективен и независим контрол;
2. проверяват ефективността на своя контрол
чрез съответни процедури;
3. имат компетентност по отношение на
всички установени нередности и нарушения,
както и на прилаганите коригиращи мерки и
срокове чрез съответни процедури.
(3) Контролиращите лица предоставят достъп
на упълномощените със заповед от министъра на земеделието и храните лица до своите
офиси и помещения и осигуряват информация
и съдействие, необходими за изпълнение на
надзорните функции по ал. 1.
(4) Надзорните проверки по ал. 1 завършват
с двустранно подписано заключение. Заключението се подписва от упълномощен представител
на контролиращото лице.
(5) Компетентното звено запознава с доклад министъра на земеделието и храните за
резултатите от проведените проверки по ал. 1
и прилага заключението по ал. 4.
Чл. 43. (1) Със заповед министърът на
земеделието и храните разпорежда повторна
проверка за установяване на резултатите от
предприети коригиращи действия от страна на
контролиращо лице в определените в заключението по чл. 42, ал. 4 срокове.
(2) Със заповед на министъра на земеделието
и храните компетентното звено може да определи извършване на проверка за установяване
на обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.
(3) Контролиращите лица предоставят достъп
на упълномощените със заповед от министъра на земеделието и храните лица до своите
офиси и помещения и осигуряват информация
и съдействие, необходими за изпълнение на
проверките по ал. 1 и 2.
(4) Проверките по ал. 1 и 2 завършват с двустранно подписано заключение. Заключението
се подписва от упълномощен представител на
контролиращото лице.
(5) Компетентното звено запознава с доклад
министъра на земеделието и храните за резултатите от проведените проверки по ал. 1 и 2 и
прилага заключението по ал. 4.
Раздел ІI
Ред за издаване и отнемане на разрешение на
контролиращо лице
Чл. 44. (1) Контролиращи лица са местни
и чуждестранни лица – търговци по смисъла
на Търговския закон или на законодателството
на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското
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икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и храните
по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1
кандидатите за контролиращи лица подават
заявление с приложено към него досие съгласно разпоредбите на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС.
Заявлението се подава до компетентното звено.
(3) Компетентното звено извършва админис
тративна проверка на представените в досието
документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението по ал. 2.
(4) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 2 компетентното звено уведомява кандидата съгласно чл. 22 ЗПООПЗПЕС
с подробно писмено изложение на липсите и
нередовностите.
(5) При представяне на поисканите по ал. 4
документи длъжностните лица от компетентното
звено съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1
ЗПООПЗПЕС:
1. извършват проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) след приключване на посещението на
място длъжностните лица представят заключение с резултатите от посещението за подпис
на лицето по буква „а“, който има право да
напише обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от заключението по буква „б“ се
предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след
приключване на посещението на място;
2. представят доклад с резултатите от проверките по ал. 3 и ал. 5, т. 1 до министъра на
земеделието и храните.
(6) При необходимост в проверките по ал. 3
и 5 могат да участват и други длъжностни
лица, определени със заповед на министъра
на земеделието и храните.
(7) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване на
проверките.
(8) Контролиращите лица с издадено разрешение по ал. 1 уведомяват министъра на
земеделието и храните за всяка промяна в
обстоятелствата по чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС
в седемдневен срок от настъпването є.
Чл. 45. (1) След запознаване на министъра
на земеделието и храните с доклада по чл. 44,
ал. 5, т. 2 резултатите от проверката се представят на комисията.
(2) Комисията разглежда заявлението с
приложеното към него досие по чл. 44, ал. 2
и резултатите от извършените проверки по
чл. 44, ал. 3 и 5 и прави предложение до министъра на земеделието и храните.
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(3) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран отказ
в срок два месеца.
(4) Издадените разрешения по ал. 3 се обнародват в „Държавен вестник“ на Република
България.
(5) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане на срока на
разрешението по ал. 3.
(6) Министърът на земеделието и храните
прекратява със заповед предсрочно разрешението по ал. 3 по искане на контролиращото
лице.
(7) Съгласно чл. 22, ал. 3 ЗПООПЗПЕС
министърът на земеделието и храните отнема
със заповед разрешението, когато:
1. се установи, че при подаване на заявлението и документите са представени неверни
данни;
2. контролиращото лице не отговаря на
изискванията на чл. 19 или 20 ЗПООПЗПЕС;
3. въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или
ефективен;
4. се установи, че контролиращото лице системно не спазва условията и реда за контрол;
5. контролиращото лице не изпълнява задълженията по чл. 23 ЗПООПЗПЕС.
(8) Заповедите на министъра на земеделието и храните по ал. 6 и 7 се обнародват в
„Държавен вестник“ на Република България и
се изпращат с препоръчано писмо на контролиращите лица.
(9) Министърът на земеделието и храните
уведомява ЕК за издадените разрешения по
ал. 3 и за обстоятелствата по ал. 5 – 7.
(10) В случай на отнемане на разрешението
по ал. 6 и 7 контролиращото лице уведомява
с препоръчано писмо в срок три дни и за
своя сметка всички оператори, с които има
сключен договор за контрол и сертификация.
Копие от изпратените уведомителни писма се
изпраща на компетентното звено.
Раздел ІІІ
Извършване на надзорни проверки
Чл. 46. (1) Компетентното звено планира
извършването на годишни надзорни проверки
на контролиращите лица, получили разрешение
от министъра на земеделието и храните да
извършват контрол за спазване на правилата
за биологично производство, преработка, означаване и търговия на земеделски продукти,
продукти от аквакултури, храни и фуражи в
Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС
и тази наредба.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват на
основа на заповед на министъра на земеделието и храните. Към заповедта се прилага
доклад с график за извършване на провер-
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ките. Министърът на земеделието и храните
информира писмено контролиращите лица
след издаване на заповедта и одобряване на
графика за проверки.
(3) Докладът по ал. 2 се изготвя на основа
на годишните планове на контролиращите лица
за извършване на инспекции на оператори,
с които имат сключен договор за контрол и
сертификация.
(4) Контролиращите лица изпращат до министъра на земеделието и храните годишните
планове за инспекции на оператори, с които
имат сключен договор за контрол и сертификация, в срок до 31 януари.
Чл. 47. (1) Годишните надзорни проверки
по чл. 46 се извършват от одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните
длъжностни лица.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват:
1. административна проверка на:
а) фактическото съответствие с представените документи от контролиращото лице до
компетентното звено;
б) един процент от досиетата, заведени в
картотеката на контролиращото лице, но не
по-малко от две досиета; всяко разгледано
досие се описва в контролен лист от всеки от
длъжностните лица;
2. физическа проверка на място по време
на инспекция, извършена от инспектор/и на
контролиращото лице, на оператор, сключил
договор за контрол и сертификация.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят
заключение от извършената надзорна проверка в два еднообразни екземпляра за всяка от
страните. Заключението се подписва задължително от длъжностните лица по ал. 1 и от
упълномощен/и представител/и на контролиращото лице. Представителят/ите на контролиращото лице подпечатва заключението.
(4) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят
доклад до министъра на земеделието и храните
с резултатите от всяка извършена проверка.
Към доклада се прилага копие от подписаното
заключение.
(5) Компетентното звено запознава комисията с резултатите от проведените надзорни
проверки.
(6) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване
на проверките и за липса на конфликт на
интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ).
(7) Със заповед на министъра на земеделието
и храните могат да бъдат извършени допълнителни проверки извън обявения график.
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Раздел ІV
Извършване на проверки на производители,
преработватели и търговци на земеделски
продукти и храни, произведени по правилата
за биологично производство
Чл. 48. (1) Компетентното звено може да
извърши физически проверки на място на
оператори със сключен договор за контрол и
сертификация в изпълнение на разпоредбите на чл. 27, параграф 9 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007. Проверките се извършват от
упълномощени със заповед на министъра на
земеделието и храните длъжностни лица.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват на
основа на заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят
доклад от проверката и заключение в три
еднообразни екземпляра. Заключението се
подписва задължително от длъжностните лица
и представител на оператора, участващ в проверката. Един от подписаните екземпляри на
заключението се изпраща от компетентното
звено на контролиращото лице за сведение и
изпълнение в случай на описани корективни
действия и срокове.
(4) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят
доклад до министъра на земеделието и храните с резултатите от извършените проверки по
ал. 1. Към доклада се прилага подписаното
заключение.
(5) Компетентното звено запознава комисията с резултатите от проведените надзорни
проверки.
(6) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване на
проверките и за липса на конфликт на интереси
по смисъла на ЗПУКИ.
Г л а в а

ш е с т а

СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ПОСТОЯННАТА
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА
КОМИСИЯ ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Чл. 49. (1) Дейността на министъра на
земеделието и храните като компетентен орган по чл. 1, ал. 2 се подпомага от постоянна
междуведомствена консултативна комисия по
биологично земеделие.
(2) Съставът на комисията се определя със
заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Председател на комисията е заместникминистърът на земеделието и храните, който
отговаря за компетентното звено.
(4) Комисията се състои от нечетен брой
членове, не повече от 15.
(5) В състава на комисията се включват представители на Министерството на земеделието
и храните, Държавен фонд „Земеделие“ – РА,
Българската агенция по безопасност на храните,
Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
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апробация и семеконтрол, Изпълнителната
агенция по лозата и виното, Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури, Министерството на здравеопазването, Министерството
на околната среда и водите, Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма,
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, Агенция „Митници“.
(6) Членовете на комисията са длъжни да
представят по служебен път информацията,
необходима за изпълнение на дейността на
комисията.
(7) При необходимост в заседанията на
комисията могат да участват представители
на държавни институции и неправителствени
организации и специалисти по специфични
теми, които дават становище по отделни точки
от дневния ред.
(8) Компетентното звено изпълнява функциите на секретариат на комисията.
Чл. 50. (1) Комисията:
1. разглежда заявления за издаване на разрешение на контролиращи лица и предлага на
министъра на земеделието и храните становище
за издаване на разрешение или за мотивиран
отказ;
2. разглежда предложения за предсрочно
отнемане на разрешения и предлага на министъра на земеделието и храните становище
за отнемане на разрешение или за мотивиран
отказ;
3. разглежда предложения за намаляване/
увеличаване на преходния период към биологично производство и предлага на министъра
на земеделието и храните становище за намаляване/увеличаване на преходния период или
за мотивиран отказ;
4. разглежда предложения за включване на
продукти и/или изменение в приложения I, II, V,
VI, VII, VІII и IX от Регламент (EО) № 889/2008
и предлага на министъра на земеделието и
храните решение за включване на продукти и/
или изменение или за мотивиран отказ;
5. разглежда заявления за внос от трети
държави по смисъла на чл. 19 от Регламент
(EС) № 1235/2008 и предлага на министъра на
земеделието и храните решение за издаване на
разрешение или за мотивиран отказ;
6. разглежда и други въпроси, свързани с
националната политика в областта на биологичното земеделие в Република България, и дава
становища във връзка с тяхното разрешаване.
(2) При необходимост комисията изготвя
доклад за дейността си и го представя на министъра на земеделието и храните.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аквакултура“ е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на
техники, предназначени да повишат продукцията
на организмите над естествения капацитет в
естествената им среда; организмите остават
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собственост на физическо или юридическо
лице през етапа на отглеждане и култивиране,
включително до прибирането на добива.
2. „Заведения за обществено хранене“ означава ресторанти, столове и други подобни
заведения за обществено хранене.
3. „Зелено торене“ е заораването на зелени
и сочни надземни части на растенията с цел
повишаване плодородието на почвата.
4. „Земеделски продукти“ са растителни и
животински продукти.
5. „Конвенционално производство“ е производство, което не отговаря на изискванията на
Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО)
№ 889/2008 и тази наредба.
6. „Контролиращо лице“ означава независима
частна трета страна, която извършва инспекция
и сертификация в областта на биологичното
производство в съответствие с предвидените в
Регламент (ЕО) № 834/2007 разпоредби; това
определение включва и контролиращо лице от
трета страна или контролиращо лице, действащо в трета страна. Контролиращи лица са
местни и чуждестранни лица – търговци по
смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава – членка на ЕС, или
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, и
получили разрешение от министъра на земеделието и храните по смисъла на чл. 18, ал. 1
ЗПООПЗПЕС.
7. „Минерален тор“ е тор, в който обявените
хранителни вещества са под формата на неорганични соли, които са получени при химически
промишлени процеси.
8. „Оператор“ означава физическо или юридическо лице, което отговаря за спазването на
изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 в
рамките на контролираното от него предприятие
за биологично производство.
9. „Преработка“ означава операции по консервиране и/или преработка на биологични
продукти (включително клане и разфасоване
на животински продукти), както и пакетиране,
етикетиране и/или промени в етикетирането
относно биологичния метод на производство.
10. „Подвеждащи методи и вещества по
отношение същността на продукта“ са тези,
които прикриват промени в характеристиката
на храната, определени от нейното естество,
произход, идентичност, свойства, състав, количество, трайност, начин на производство,
преработка и употреба. Описани са въздействия
и свойства на храната, които не притежава.
11. „Продукти за растителна защита“ има
значението, определено в Закона за защита на
растенията.
12. „Производство на растителни продукти“
са агротехническите операции, извършвани
при селскостопанска дейност с цел добиване,
опаковане и първо етикетиране на растителни
продукти.
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13. „Посадъчен материал“ са цели растения или части от растения, както и техните
компоненти, предназначени за присаждане и
размножаване по вегетативен начин или за производство на зеленчукови, овощни, декоративни,
медицински, ароматни и лозови растения. В
понятието „посадъчен материал“ не се включва
горски репродуктивен материал, предназначен
за лесовъдски цели.
14. „Посевен материал“ са семена, плодове,
съплодия или техни части за посев, с изключение на горски репродуктивен материал,
предназначен за лесовъдски цели.
15. „Официален контрол“ е всяка форма на
контрол, която се извършва от компетентния
орган или от ЕС за проверка на съответствието
със законодателството в областта на биологичното производство.
16. „Съставки от земеделски произход“ са:
а) непреработените земеделски продукти,
продуктите, получени от тях чрез измиване,
почистване или чрез термична, механична и
физична обработка за намаляване съдържанието
на вода в продукта;
б) продуктите, получени от продуктите по
буква „а“ чрез други операции, използвани
при производството на храни, освен ако тези
продукти не се считат за хранителни добавки
или ароматични вещества.
17. „Съставки от неземеделски произход“
са хранителни добавки, поддържащи вещества,
ароматични вещества, вода, сол, препарати,
приготвени на базата на микроорганизми,
минерали, микроелементи и витамини.
18. „Търговия с биологични продукти“ е
съхраняването или излагането с цел продажба,
предлагането за продажба, продажбата, доставката или пласирането на пазара на продукти,
продукти от аквакултури, храни и фуражи,
произведени по биологичен начин.
19. „Писмени доказателства“ по смисъла
на чл. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 22 са:
анализи, изследвания, декларации, дневници
на стопанството, търговски и счетоводни документи, регистри и други подобни източници.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание на
чл. 17, ал. 1 ЗПООПЗПЕС и чл. 7а от Закона
за нормативните актове.
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 22 от
2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен
произход и неговото означаване върху тях (ДВ,
бр. 68 от 2001 г.) и Наредба № 35 от 2001 г. за
биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти
и храни от животински произход и неговото
означаване върху тях (ДВ, бр. 80 от 2001 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1
към чл. 24, ал. 4, т. 3 и ал. 7, т. 3
Формуляр за описване на историята на полетата
Контролиращо лице .........................………………………
Оператор ….........................................................…………

Местоположение на
парцела

Номер
на парцела

Площ
(ха)

Всички
проПърва Култудукти
сертира(и),
(минефикареколрални
ция на та пре- торове
парцела
ди 3
и пре(година) години парати)
преди 3
години

Всички
Всички
продукти
Култупродукти
Култу(минера(и),
(минералра(и),
рални
реколта ни торове
реколта торове и
от пред- и препапреди 2
препаходната
рати) от
години
рати)
година предходнапреди
та година
2 години

Приложение № 2
към чл. 29, ал. 6

1322

НАРЕДБА № 2
от 7 февруари 2013 г.

за условията и реда за залесяване на горски
територии и земеделски земи, използвани за
създаване на специални, защитни и стопан
ски гори и на гори в защитени територии,
инвентаризация на създадените култури,
тяхното отчитане и регистриране
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се регламентират:
1. изискванията при планирането и организацията на залесяванията в горски територии и земеделски земи, за създаване на
специални, защитни и стопански гори и на
гори в защитени територии;
2. изискванията при определяне на типа
месторастене, избора на дървесните и храстовите видове за залесяване и типовете горски
култури;
3. видовете подготовка на почвата, методите
и сезоните за залесяване и подпомагане на
възобновяването в горите чрез залесяване;
4. начините за отглеждане и ограждане на
горските култури, както и редът и изискванията за тяхното попълване;

5. методите, организацията и провеждането на инвентаризацията на новосъздадените
горски култури и на невъзобновените сечища
и пожарища в горски територии;
6. отчитането на резултатите от инвентаризацията и вписване на новосъздадените
горски култури;
7. редът и условията за планиране, провеждане и отчитане на компенсационното
залесяване;
8. контролът на извършваните дейности по
създаване на гори чрез залесяване.
(2) Наредбата не се прилага при залесявания във:
1. горски територии и земеделски земи в
случаите, когато създадените култури не се
стопанисват като гора съгласно разпоредбата
на чл. 88, ал. 5 от Закона за горите;
2. паркове и градини в урбанизирани територии;
3. гори и земи в националните паркове и
резервати;
4. площите, заети с горскодървесна растителност в обхвата на републиканските,
местните и железните пътища.
Чл. 2. (1) За залесяване се използват местни
и интродуцирани дървесни и храстови видове,
които са подходящи за условията на месторас-
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тене и притежават необходимите устойчивост
и качества за постигане на поставените цели
на залесяването.
(2) Използването на неместни дървесни и
храстови видове за залесяване, както и повторното въвеждане в природата на местни
дървесни и храстови видове, се извършва
съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие.
(3) Залесяванeто на незалесени площи, попадащи в границите на защитени територии и
защитени зони по НАТУРА 2000, се извършва в съответствие с установените режими в
заповедите им за обявяване и плановете за
управление.
(4) Изкуственото възобновяване на съществуващи горски култури в защитени зони
по НАТУРА 2000 може да се извършва със
същите дървесни видове и култивари, с които
са създадени.
Чл. 3. (1) Залесяването се извършва въз
основа на утвърден технологичен план за
залесяване (приложение № 1).
(2) Всички извършени залесявания се вписват в Книга на горските култури (приложение
№ 2). Книгата се води от:
1. държавните горски стопанства (ДГС)
и държавните ловни стопанства (ДЛС) – за
горски територии – държавна собственост,
управлявани от тях;
2. общински горски структури по чл. 181,
ал. 1, т. 1 ЗГ – за горски територии и земеделски земи – общинска собственост;
3. горски сдружения по чл. 183, ал. 1 ЗГ – за
горски територии – собственост на членовете
на сдруженията;
4. р ег иона л н и т е д и р ек ц и и по г ори т е
(РДГ) – за случаите извън т. 1 – 3.
(3) Лицата по ал. 2 водят в самостоятелна
част на книгата (приложение № 2) всички
залесени площи, които съгласно чл. 88, ал. 5
ЗГ не се стопанисват като гора. Вписват се
следните данни:
1. номер, под който е вписано залесяването
в книгата (приложение № 2);
2. землище, местност, отдел и подотдел
или номер на залесения имот от кадастралната карта или от картата на възстановената
собственост;
3. залесена площ и състав по дървесни и
храстови видове;
4. година на залесяване;
5. цел на залесяване – съгласно чл. 88,
ал. 5 ЗГ.
(4) Данните по ал. 3 в случаите по ал. 2,
т. 4 се предоставят от собствениците на
съответната РДГ в срок до 20 ноември на
календарната година.
Чл. 4. (1) Залесяването на земеделски земи
и нарушени територии по смисъла на Закона
за устройство на територията (ЗУТ) по решение на собствениците може да се извършва
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без или след промяна на предназначението на
земите в горски територии. Когато се извършва промяна на предназначението на земите
в горски територии, се спазват изискванията
на чл. 81, 82 и чл. 84, ал. 3 ЗГ.
(2) Планирането и провеждането на залесяването, инвентаризирането и вписването
на културите в книга (приложение № 2) се
извършва по реда и условията на тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

ПЛАНИРАНЕ И КЛАСИФИЦИРАНЕ НА
ЗАЛЕСЯВАНИЯТА
Раздел І
Планиране на залесяванията
Чл. 5. (1) Предвиждането на залесяването
се извършва след комплексна преценка на
необходимостта и целта за провеждането им,
конкретните природни и растежни условия,
биологичните особености и екологичните
изисквания на използваните дървесни и храстови видове със:
1. горскостопанските планове и програми;
2. планове за управление и заповеди за
обявяване на защитени територии и зони;
3. специализирани проекти;
4. технологични планове за залесяване.
(2) Въз основа на комплексната оценка по
ал. 1 се определят:
1. насоката и целта на залесяването;
2. подходящият посадъчен или посевен
материал по вид, количество, качество и
произход;
3. видът и начинът на почвоподготовка;
4. схемата и гъстотата на културата;
5. начинът и сезонът на залесяване.
Чл. 6. (1) В случаите на залесявания на
земеделск и зем и и нару шен и т ери т ори и
по смисъла на ЗУТ, при бедствия, пожари,
каламитети, други природни въздействия
и за невъзобновени сечища и пожарища по
естествен път в срока по чл. 97, ал. 1 ЗГ, когато залесяванията в горски територии не са
предвидени в горскостопанските планове и
програми, планирането се извършва с технологичен план за залесяване (приложение № 1).
(2) Изготвянето, утвърждаването и изменението на технологичния план за залесяване
се извършва по реда и условията на раздел ІІІ
на наредбата.
Чл. 7. Промени на предвидените залесявания в действащите горскостопански планове
и програми се извършват съгласно реда и
условията на Закона за горите и наредбата
по чл. 18, ал. 1 от него.
Чл. 8. Залесяванията се планират от:
1. физически лица, вписани в публичния
регистър на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) по чл. 235 от Закона за горите и
притежаващи удостоверение за регистрация
за извършване на дейността „планиране и ор-
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ганизация на дейностите по залесяване“ – при
изготвяне на технологичен план за залесяване
(приложение № 1);
2. търговци, вписани в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за горите и
притежаващи удостоверение за регистрация
за извършване на дейностите:
а) „с т о п а н и с в а н е н а г о р с к и т е р и т о рии“ – при изготвяне на технологичен план
за залесяване (приложение № 1);
б) „инвентаризация на горски територии,
изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии и
издаването на съпровождащите ги документи“ – при изготвяне на технологичен план за
залесяване, горскостопански план и програма.
Раздел ІІ
Класифициране на залесяванията
Чл. 9. Залесяванията се извършват в следните горски територии според преобладаващите
им функции:
1. защитни – за защита на почвите, водите,
урбанизираните територии, сградите и обектите на техническата инфраструктура; горната
граница на гората; защитните пояси, както и
горите, създадени по технически проекти за
борба с ерозията;
2. специални:
а) включени в границите на защитените
територии по смисъла на Закона за защитените територии, и защитените зони, обявени
по реда на Закона за биологичното разно
образие, както и такива, върху които по реда
на други закони са определени и въведени
особени статути и режими;
б) за семепроизводствени насаждения и
градини; горски разсадници; опитни и географски култури от горски дървесни и храстови
видове; дендрариуми; научноизследователски и
учебноопитни гори; токовища; до 200 м около
туристическите хижи и обекти с религиозно
значение; бази за интензивно стопанисване
на дивеча;
в) с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока консервационна
стойност;
3. стопански – не са обхванати в т. 1 и 2 и
стопанисването им е насочено към устойчиво
производство на дървесина и недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги.
Чл. 10. В зависимост от поставената цел
залесяванията се извършват за:
1. осигуряване на защита срещу ерозия,
свлачища, лавини, пожари, снегонавяване и
промишлено замърсяване;
2. производство на дървесина;
3. интензивно производство на дървесина
и биомаса;
4. производство на недървесни горск и
продукти;
5. производство на горски репродуктивни
материали;
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6. възстановяване на изредени гори и
култури и на гори, пострадали от биотични
и абиотични въздействия;
7. подпомагане на естественото възобновяване, подобряване на състава и състоянието
на насаждението;
8. рекултивация на нарушени терени;
9. запазване и възстановяване на биологичното разнообразие и на застрашени от
изчезване или с ограничени ареали горски
дървесни и храстови видове;
10. провеждане на опити и научни изследвания;
11. озеленяване и подобряване на ландшафта;
12. поддържане на лесистостта на територията.
Чл. 11. (1) Залесяванията се планират и
отчитат в следните насоки:
1. ново залесяване – към него се отнасят
залесяванията на голини, недървопроизводителни горски територии и на земеделски
земи и нарушени територии по смисъла на
Закона за устройство на територията, на които е променено предназначението в горски
територии;
2. възстановяване на гори – към него се
отнасят залесяванията на цялостно или частично унищожени от биотични и абиотични
въздействи я наса ж дени я и к улт у ри (вк л.
несклопени); култури за презалесяване; обезлесени площи в клекови формации и просеки;
3. в зрели гори – към тях се отнасят залесяванията: за възобновяване и подпомагане
на естественото възобновяване в зрели гори,
в които са проведени голи сечи или окончателни фази на възобновителни сечи; в гори
със затруднено естествено възобновяване със
склопеност над 0,6 или при групов строеж
над 0,7 и след проведена неравномерно постепенна сеч;
4. попълване на редини – към него се
отнасят залесяванията в изредени гори със
склопеност от 0,1 до 0,6, а при групов строеж – до 0,7 вкл.;
5. двуетажни насаждения – към него се
отнасят залесяванията под склопа на млади
и средновъзрастни култури – до 40 години, и
насаждения от светлолюбиви видове, чиято
склопеност е от 0,5 до 0,7 вкл.
(2) Не се променя насоката на залесяване
при планиране и отчитане на култури, които подлежат на презалесяване през първата
година от създаването им.
Раздел ІІІ
Условия и ред за изготвяне и одобряване на
технологичен план за залесяване
Чл. 12. (1) Технологичният план за залесяване (приложение № 1) е задължителен за
изпълнение и се изготвя от лицата по чл. 8.
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(2) Технологичният план за залесяване се
изготвя в два екземпляра за всеки залесителен
обект, от които един е за утвърждаващия орган.
(3) Технологичният план за залесяване влиза
в сила след утвърждаването му от:
1. директора на съответното ДГС/ДЛС – за
горски територии – държавна собственост, и
за предоставените им за управление гори и
земи в случаите, когато залесяването е предвидено в съответния горскостопански план
или програма;
2. директора на съответното ДП по чл. 163
ЗГ – за горски територии – държавна собственост, и за предоставените им за управление
гори и земи в случаите, когато залесяването
не е предвидено в съответния горскостопански
план или програма;
3. ръководителя на общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 ЗГ – за горски
територии и земеделски земи – общинска
собственост, и за предоставените им за управление гори и земи;
4. ръководителя на горското сдружение
по чл. 183, ал. 1 ЗГ – за горски територии и
земеделски земи, стопанисвани и управлявани
от сдружението;
5. директора на РДГ – за случаите извън
т. 1 – 4, както и при изпълнение на проекти
за залесяване, финансирани със средства от
фондовете на Европейския съюз и по други
международни програми.
(4) Технологичният план за залесяване
(приложение № 1) се подава от собственика
или упълномощен негов представител до утвърждаващия орган по ал. 3.
(5) Срокът за разглеждане и произнасяне по
технологичния план за залесяване е до един
месец след представянето му от заявителя.
(6) При необходимост органите по ал. 3
могат да извършат проверка на м ясто в
присъствието на заявителя за установяване
точността на направеното предложение или
да изискат допълнителни документи.
(7) Когато се установят нередовности в
документите или непълнота и неточности
в заявените данни, от заявителя се изисква
да отстрани допуснатите нередности в срок,
определен от органа по ал. 3.
(8) При направен отказ за утвърждаване
на технологичния план за залесяване основанията се мотивират писмено до заявителя.
(9) В 10-дневен срок от утвърждаване на
технологичния план по ал. 3 заверено копие
от него се представя в съответната РДГ, а в
случаите по ал. 3, т. 1 – и в съответното ДП.
(10) Допуска се изготвянето и утвърждаването на един технологичен план за залесяване
за повече от един имот, когато те са съседни,
предвидените дейности се извършват по една
и съща технология и в един сезон и видовете
за залесяване са еднотипни. В този случай
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данните за отделните имоти, отразени в образеца на технологичен план за залесяване
(приложение № 1), се прилагат към него.
(11) При извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природните паркове, дейностите и технологичният план
за залесяване се съгласуват със съответната
дирекция на природния парк в случаите, когато
са извършени промени в горскостопанските
планове или програми съгласно чл. 7.
Чл. 13. (1) Изменение на утвърден технологичен план за залесяване се допуска по
искане на собственика на залесителния обект
или упълномощено от него лице.
(2) За извършване на промяната се подава
заявление до органа, утвърдил съответния
технологичен план за залесяване. Заявлението
се придружава от:
1. обосновка за необходимостта от промяната;
2. утвърдения технологичен план за залесяване;
3. проект на нов технологичен план за
залесяване.
(3) Промененият технологичен план за
залесяване се утвърждава по реда на чл. 12
и получава номера на вече утвърдения технологичен план с актуалната дата.
Чл. 14. (1) Валидността на технологичния
план за залесяване е до приключване на предвидените дейности в обекта, но не повече от
5 години след одобряването му.
(2) Оригиналите на у твърдения технологичен план за залесяване се съхраняват
от собственика и утвърждаващия орган до
влизане в сила на следващия горскостопански план или програма, но не по-малко от
5 години след приключване на изпълнението
на предвидените в него дейности.
(3) Изпълнител ят на дейностите в залесителния обект трябва да разполага със
заверено от собственика копие на утвърден
технологичен план за залесяване и да го предоставя при поискване от служебни лица на
контролен орган.
Г л а в а

т р е т а

ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА МЕСТОРАСТЕНЕ
Чл. 15. (1) Проучванията на обектите за
залесяване се извършват от лицата по чл. 8
с цел определяне на:
1. типа месторастене;
2. вида и технологията на почистване на
площта и подготовката на почвата;
3. сезона и технологията за залесяване и
отглеждане на културите.
(2) Проучванията по ал. 1 се извършват
въз основа на горскостопанските планове и
програми и/или чрез проучване на терена на
следните показатели:
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1. релеф – наклон, изложение, надморска
височина и други специфични особености на
терена;
2. геоложки строеж и петрографски състав – основна скала, състояние и степен на
изветряване;
3. почва – генетичен тип и подтип, механичен състав, каменливост, влажност, плътност,
дълбочина и киселинност;
4. степен на ерозираност на почвата;
5. климат – валежи и разпределението им
през вегетационния период, средни месечни
температури и температурни екстремуми,
продължителност на вегетационния период
и други климатични особености;
6. флора – видова характеристика и състояние на дървесната, храстовата и тревната
растителност.
Чл. 16. (1) Определянето на типовете горски
месторастения за нуждите на залесяването
се извършва въз основа на Класификационна
схема на типовете горски месторастения в
Република България (издадена във ведомствена книжка от 2011 г. и публикувана на
интернет страницата на ИАГ).
(2) За неинвентаризирани горски територии,
земеделски земи и нарушени територии за
залесяване типът месторастене се определя
въз основа на следните показатели:
1. почвено богатство – преценява се косвено по дълбочина на почвата, мощност на
хумусния хоризонт, каменливост, механичен
състав и почвообразуващи скали съгласно
приложение № 3, раздел І, като при необходимост се правят копки или се залагат профили;
степента на почвеното богатство се означава
с главни букви от латинската азбука – А, В,
С и D, и се определя съгласно приложение
№ 3, раздел ІІ;
2. почвено овлажняване – преценява се
косвено на терена съгласно приложение № 3,
раздел ІІІ, по изложение, наклон и форма на
терена; степента на почвеното овлажняване
се означава с цифри – 0, 1, 2, 3 и 4, и се определя съгласно приложение № 3, раздел ІV;
3. релеф;
4. индикаторна растителност – по характерната за района дървесна, храстова и тревна
растителност.
(3) Типът месторастене се обозначава с комбинация от букви (А, В, С и D), обозначаващи
почвеното богатство, и индекс от цифри (0,
1, 2, 3 и 4), показващ влажността на почвата.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗБОР НА ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И ТИПОВЕ ГОРСКИ
КУЛТУРИ
Раздел І
Избор на дървесни и храстови видове за
залесяване
Чл. 17. (1) Изборът на дървесните и храстовите видове за залесяване се съобразява с
предвижданията на:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

1. Националната стратегия за развитие
на горския сектор и Стратегическия план за
развитие на горския сектор;
2. областен план за развитие на горските
територии;
3. утвърдения горскостопански план или
програма за горските територии;
4. плановете за управление и заповедите за
обявяване на защитените територии и зони;
5. специализирани проекти.
(2) Избраните видове за залесяване трябва
да гарантират устойчивото развитие на новосъздадените гори и да осигурят опазване и
увеличаване на биологичното разнообразие и
постигане на поставената цел съгласно чл. 10.
(3) Конкретният избор на използваните
видове в залесителния обект се извършва
след комплексна оценка на:
1. поставената цел на залесяване;
2. условията на месторастене;
3. биологичните особености и екологичните
изисквания на видовете;
4. резултатите и оценката от досегашната
залесителна практика.
(4) Изборът на видовете за залесяване
се извършва съгласно Класификационната
схема на типовете горски месторастения в
Република България.
(5) При залесяване на земеделски земи и
на нарушени територии за горска биологична
рекултивация изборът на видовете за залесяване се извършва при спазване на изискванията
на ал. 3 и 4.
Чл. 18. (1) За залесяване се използват:
1. гла вн и ви дове – оси г у ря ват т ра й но
постигане на поставената цел в съответната
категория залесяване;
2. съпътстващи видове – подпомагат растежа и развитието на главните видове и спомагат
за постигане на поставената цел.
(2) За постигане на целите и категориите на
залесяване при избора на видовете се спазват
следните изисквания:
1. за производство на дървесина – с предимство се използват устойчиви видове, побързорастящи и такива, даващи възможност
за производство на специална дървесина и на
други ценни дървесни суровини;
2. за защитни гори приоритетно се използват:
а) в леглата на реките – бързорастящи и
влаголюбиви дървесни видове;
б) в брегови и извънбрегови земи – сухоустойчиви видове, развиващи разклонена
коренова система;
в) за полезащитни горски пояси – бързорастящи, дълговечни, ветроустойчиви, снегоустойчиви и сухоустойчиви видове;
г) в райони с висок риск от пожари – видове
с висока устойчивост на пожари;
д) в промишлено замърсени райони – устойчиви на атмосферни и почвени замърсявания видове;
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3. за подобряване на ландшафта приоритетно се използват видове и форми с ценни
декоративни качества;
4. в защитени територии и зони – използват се характерни за тях видове, като при
необходимост се предпочитат застрашени от
изчезване или с ограничени ареали видове
и такива за увеличаване на биологичното
разнообразие, с изключение на случаите по
чл. 2, ал. 3 и 4.
Раздел ІІ
Типове горски култури
Чл. 19. (1) Типът на горската култура се
определя по:
1. произход:
а) семенни – с участие на семенни фиданки
от 100 %;
б) издънково-семенни – с участие на семенни фиданки над 55 %;
в) семенно-издънкови – с участие на семенни фиданки под 55 %;
г) автовегетативни – създадени с части от
растения – резници (коренови и стъблени),
леторасли, отводки и издънки или с фиданки,
получени от вкоренени части на растения;
д) хетеровегетативни – създадени с присадени фиданки;
2. състав:
а) дървесни – съставени само от дървесни
видове; използват се за всички категории
залесявания;
б) храстови – съставени само от храстови
видове; използват се при противоерозионни
залесявания;
в) храстово-дървесни – има доминиращо
участие (над 55 %) на дървесните видове;
използват се при дървопроизводствени, защитноводоохранни, ландшафтни и пътезащитни
залесявания;
г) дървесно-храстови – има доминиращо
участие (над 55 %) на храстовите видове; използват се при противоерозионни залесявания;
3. строеж:
а) по начин на смесване – редово; поясно;
поясно-редово; групово-мозаично или схематично; единично;
б) по форма на смесване – редово – извършва се в чисти редове, съставени само от
главен вид, само от спътников вид или само
от храст; в реда – чрез редуване на видовете
в определена последователност; поясно – последователно редуване на 3 до 5 реда от
главни видове с 1 до 2 реда от спътникови
или храстови видове; групово – залесяване
на видовете в групи с площ до 0,3 дка; единично – видовете се разполагат единично,
свободно или в определен ред.
(2) Типът на културата според участието
на един или повече видове е:
1. чиста – един дървесен вид има най-малко
9/10 участие;
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2. смесена – в състава участват поне два
вида, но нито един от тях не превишава 8/10
участие.
(3) Наименованието на типа култура се определя от името (имената) на главните видове.
Чл. 20. (1) Смесените култури се предпочитат пред чистите, когато условията на месторастене и целта на залесяване го позволяват.
(2) Чисти култури се създават на ерозирани,
сухи и бедни месторастения, а също така при
създаване на култури за ускорено производство на дървесина от бързорастящи видове. В
тези случаи при подходящи условия се внасят
единично други видове, които са почвоподобрители, подпомагат растежа на основните
видове или изпълняват други функции.
(3) При създаване на смесени горски култури се отчитат междувидовите и вътревидовите взаимоотношения, като с предимство се
използват групова (мозаична), поясно-редова
и редова смес, като се допуска използване на
схема с единично разположение на видове в
състава.
Раздел ІІІ
Гъстота на горските култури
Чл. 21. (1) Гъстотата на горските култури
се определя от целта на залесяването, екологичните и почвените условия и биологичните
особености на дървесните и храстовите видове.
(2) Първоначалната оптимална гъстота на
културата и схемата на залесяване се определят съгласно приложение № 4.
(3) За дървесни и храстови видове, непосочени в приложение № 4, се използват
схемите и гъстотите на най-близките до тях
по биологични особености видове.
(4) При използване на пикирани и контейнерни фиданки и при наличие на семенен подраст от характерни за съответното
месторастене дървесни видове се прилагат
гъстоти, определени в диапазона между минималната и средната им стойност съгласно
приложение № 4.
(5) При възстановяване на опожарени гори,
залесяване на голи земи и на терени с припечни изложения – юг, югозапад, югоизток,
разположени в диапазона 0 – 700 м надморска
височина и без наличие на естествен семенен
подраст, максималните гъстоти, посочени в
приложение № 4, могат да бъдат увеличени
до 50 %.
(6) Залесяването на площи, граничещи с
горната граница на гората се извършва на
групи с пикирани фиданки, като се прилагат максималните гъстоти за вида съгласно
приложение № 4.
(7) За създаване и при презалесяване на
горски култури от видове, които не са бързорастящи в горски територии – държавна
и общинска собственост, разположени до
800 м н.в., както и на сухи и бедни место-
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растения, нарушени територии, пожарища
и ерозирани гори и земи, приоритетно се
използват фиданки със закрита коренова
система (контейнерни).
Г л а в а

п е т а

ПОДГОТОВК А НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
Чл. 22. Подготовката на почвата за залесяване включва следните дейности:
1. почистване на площта за залесяване – извършва се чрез: изсичане на нежеланата
растителност; окосяване на трева и папрат;
премахване или събиране на отпадъците от
сечта по начин, посочен в технологичния план
за залесяване (приложение № 1);
2. измерване на площта – извършва се за
установяване на границите и действителната
площ;
3. маркиране на площта – извършва се за
определяне разположението на предвидената в технологичния план за залесяване вид
почвоподготовка – пояси, тераси, площадки,
дупки, канавко-валове, тераси-канавки, микропонижения и микроповишения;
4. обработка на почвата – извършва се за
създаване на благоприятни условия за развитие
на растенията, влагозапасяване, отводняване,
засаждане, отглеждане и инвентаризиране на
културата.
Чл. 23. (1) Обработката на почвата се извършва предварително или непосредствено
преди засаждането на растенията по вид,
начин, сезон и технология, посочени в технологичния план за залесяване (приложение № 1).
(2) Прилагат се следните видове обработки
на почвата:
1. пълна – включва: почистване на площта
и изораване (риголване); изкореняване или
раздробяване на пъновете, премахване или
събиране на изкоренените пънове (части от
тях), включително тяхното извозване извън
площта при необходимост, подравняване,
риголване или изораване; изораване непосредствено преди засаждането, когато подготовката
е извършена предварително;
2. частична – площта се обработва частично под формата на пояси, тераси, площадки,
дупки, канавко-валове, микропонижения и
микроповишения;
3. опростена – обработката се извършва
чрез разрохкване (разкъсване на повърхностния растителен и почвен слой) до дълбочина
10 см.
(3) Допуска се прилагането и на други видове
и технологии обработка на почвата, които не
са посочени в ал. 2, в случай че гарантират
нормалното прихващане на засадените фиданки и тяхното устойчиво развитие.
(4) Допуска се залесяване без извършване
на подготовка на почвата по преценка на
лицата по чл. 12, ал. 1, когато екологичните
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и почвените условия на месторастенето благоприятстват прихващането на фиданките и
тяхното бъдещо устойчиво развитие.
Чл. 24. (1) Пълната обработка на почвата
се прилага на равни и полегати терени и е с
дълбочина 25 – 100 см.
(2) При полегати терени пълната обработка се извършва по посока на хоризонталите,
като при необходимост от противоерозионна
защита се прокарват през 1 – 2 м прекъснати
(през 2 – 3 м ) водозадържащи бразди.
Чл. 25. (1) Частичната обработка на почвата се прилага при залесяване на всички
видове терени; при попълване на култури;
залесяване в изредени гори; подпомагане на
възобновяването и засаждане на единични
или групи дървета, а също така при техническа и икономическа нецелесъобразност за
прилагане на пълна обработка. Използват се
следните разновидности частична подготовка:
1. пояси – по хоризонталите на склона се
изкопават и оформят пояси с широчина от
0,50 до 3 м и дълбочина на обработката от 10
до 60 см в зависимост от прилаганата технология на засаждане и дължината на корените
на фиданките за залесяване;
2. изкопно-насипни тераси – по хоризонталите на склона се изкопават и оформят
тераси с широчина от 0,30 до 3 м и дълбочина
на обработката от 15 до 50 см в зависимост
от прилаганата технологи я на заса ж дане
и дължината на корените на фиданките за
залесяване; терасите трябва да са с обратен
наклон към склона – до 10° в зависимост от
наклона на терена, като насипната част от
нея е до 30 % от широчината є;
3. ръчни тераси – по хоризонталите на
склона се изкопават и оформят тераси – прекъснати или непрекъснати с широчина от 30
до 70 см и дълбочина на обработката от 10
до 35 см в зависимост от прилаганата технология на засаждане и кореновата система
на фиданките за залесяване; на наклонени
терени терасите се оформят с обратен наклон
към склона до 10° в зависимост от наклона
на терена, като насипната част от терасата е
до 30 % от широчината є;
4. тераси-канавки – по хоризонталите на
склона се изкопават и оформят ръчно или
механизирано канавки с трапецовидна форма
и с дълбочина до 50 см; прилагат се на ерозирани и с тежки почви терени за регулиране
на водния отток;
5. площадки – изкопават се и се оформят в
квадратна или правоъгълна форма с размери
30/30 до 100/100 см и дълбочина от 10 до 60 см
в зависимост от прилаганата технология на
засаждане и дължината на корените на фиданките за залесяване; на наклонени терени
площадките се оформят с обратен наклон
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към склона до 10° в зависимост от наклона
на терена, като насипната част е до 30 % от
широчината є;
6. дупки – изкопават се и се оформят с
размери от 10/10 до 150/150 см в зависимост
от прилаганата технология на засаждане и кореновата система на фиданките за залесяване;
7. микропонижения – изкопават се и се
оформят площадки под нивото на терена с
размери, посочени в т. 5; прилагат се в засушливи райони с леки или дренирани почви;
8. микроповишения – изкопават се и се
оформят гребени или купчини над нивото на
терена с размери, посочени в т. 5; прилагат
се на преовлажнени терени.
(2) Разстоянието между поясите (терасите)
се определя в зависимост от наклона на терена и възприетите хоризонтални разстояния
(приложение № 5).
Чл. 26. (1) Опростена обработка на почвата
се допуска на площи за залесяване над 700 м
надморска височина и на терени със слабо
затревяване, с рохкави и свежи почви.
(2) Опростената обработка се извършва с
премахване на мъртвата постилка или тревния
чим чрез разрохкване на почвата на дълбочина 5 – 10 см или без разрохкване на почвата.
Г л а в а

ш е с т а

МЕТОДИ И СЕЗОНИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
Чл. 27. (1) Прилагат се следните методи
за залесяване:
1. садене на фиданки или части от растения
в цепнатини, дупки, бразди и със садилни
машини;
2. сеене на семена или плодове – в гнезда,
копки, бразди, площадки или свободен посев
върху цялата площ.
(2) Методът на залесяване по ал. 1 се определя в зависимост от условията на месторастене, биологичните особености и екологичните
изисквания на дървесните и храстовите видове
и местната залесителна практика, като се
преценява и икономическата целесъобразност.
(3) Посадните места се маркират непосредствено преди залесяването, а посевните
места – по време на залесяването, с подходящи маркери.
Чл. 28. (1) При засаждането се спазват
следните изисквания:
1. на фиданки с открита коренова система:
а) кореновата система на фиданките се
предпазва от подсушаване и измръзване при
транспортиране, съхранение и разнасяне до
посадното място;
б) не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата
система и стъблото на фиданките;
в) при пролетно засаждане кореновите
шийки на фиданките се поставят на 2 – 3 см
под повърхността на почвата, а при есеннозимно засаждане – на 3 – 5 см под нея;
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г) при опасност от мразоизхвърляне на
фиданките се прилага пролетно засаждане;
д) фиданките след засаж дането трябва
да са здраво захванати за терена и при леко
изтегляне да не могат да бъдат изкоренени;
е) при необходимост може да се прилага
мулчиране или поливане на фиданките;
2. на фиданки със закрита коренова система:
а) минималният размер на посадното място
трябва да съответства на размерите на кореновата система (бала, контейнер);
б) спазват се изискванията на ал. 1, т. 1,
букви „а – е“.
(2) Засаждането се извършва при температури на почвата над 1° С, а фиданките трябва
да са в растежен покой.
(3) Не се допуска залесяване на разкаляни,
замръзнали и сухи почви.
(4) Допуска се използването на абсорбиращи влагата и подпомагащи стартовия растеж
на фиданките препарати чрез обработването
на кореновата система или внасянето им в
посадните места при засаждане.
(5) На силно дренирани и с ниски подпочвени води площи може да се прилага
дълбоко засаждане – 0,6 – 3,0 м на фиданки
и леторасли от тополи и върби.
Чл. 29. (1) Залесяването чрез сеене се
прилага основно при едроплодните дървесни
видове и ограничено на лекосеменни видове
при подходящи екологични и почвени условия.
(2) Сеенето се извършва по един от следните начини:
1. пълно (свободно) – семената се внасят в
почвата върху цялата площ след разрохкване
или разкъсване на повърхностния слой за
подпомагане на естественото възобновяване
при липса или слабо плодоносене или при
засяване на голи площи;
2. непълно (частично) – прилага се във:
а) гнезда или копки – семената се засяват в
направени гнезда или копки съгласно указаната схема в технологичния план за залесяване,
като дълбочината на сеене и количеството
необходими семена по дървесни видове се
определят съгласно приложение № 5;
б) бразди – семената се разполагат в браздата в зависимост от указаната схема в технологичния план за залесяване по 1 – 2 бр. в
посадно място, като дълбочината на сеене е
съгласно приложение № 6;
в) площадки – дълбочината на сеене и
количеството на семената, необходими за
засяване на една площадка, се определят
съгласно приложение № 6.
(3) Не се допуска залесяване чрез сеене
на припечни, ерозирани, сухи и бедни месторастения.
(4) Семена с дълбок или принудителен
семенен покой могат да бъдат засявани само
през есента или след предпосевна подготовка.
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(5) Преди извършване на посева семената се
почистват и се обработват с препарати срещу
нападение от земеровни гризачи и бозайници.
Чл. 30. (1) Залесяването може да се извърш ва п рез п роле т та и л и есен та, к ат о
задължително фиданките трябва да са във
вегетационен покой.
(2) Допуска се по изключение залесяване
извън сезоните в ал. 1 на фиданки със закрита коренова система, като в тези случаи
се предприемат мерки за тяхното оцеляване.
Чл. 31. (1) При залесяване с цел намаляване и ограничаване на горските пожари е
необходимо да се спазват следните изисквания:
1. в райони с висока пожарна опасност
при надморска височина от 0 – 700 м се
създават смесени култури с преобладание
на широколистни видове, които са с висока
устойчивост на пожар; начинът на смесване
трябва да бъде поясно;
2. създаването на чисти иглолистни култури
с площ над 5 ха в райони с висок пожарен
риск се извършва след предварително парцелиране, като се оставят незалесени части
за изграждане на линейни противопожарни
съоръжения или се залесяват пояси от видове
с висока устойчивост на пожар;
3. когато залесителният обект е в съседство
със земеделска земя, пътища или населено
място, по граничната линия се оставя ивица с
широчина, определена съгласно наредбата по
чл. 138, ал. 1 от Закона за горите, а обектът
се обозначава с указателна табела с надпис
„Пази от пожар. Залесена площ“.
(2) Забранява се залесяването на нефункциониращи коларски или тракторни пътища,
попадащи в залесителни обекти.
Г л а в а

с е д м а

ОТГЛЕЖДАНЕ, ОГРАЖДАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ГОРСКИТЕ КУЛТУРИ
Раздел I
Отглеждане на горските култури
Чл. 32. (1) Горските култури се отглеждат с
цел създаване на оптимални условия за растеж
и развитие на засадените дървесни и храстови
видове в най-млада възраст, поддържането
им в добро здравословно състояние, регулиране на състава на културата и за създаване
условия за производство на висококачествена
дървесина.
(2) Новосъздадените култури се отглеждат:
1. до тригодишна възраст – за всички култури извън случаите на т. 2 и 3;
2. до петгодишна възраст – за култури,
създадени над 1600 м надморска височина и
на трудни терени – рекултивации, на нарушени терени, нелесопригодни и промишлено
замърсени земи; специални култури – семепроизводствени градини, опитни и географски
култури, дендрариуми и култури в защитени
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територии и зони; новосъздадени горски култури, в които е извършено попълване през
втората и третата година върху над 20 % от
общата залесена площ;
3. докато е необходимо – за интензивни
култури.
(3) Отглеждането на културите се осъществява по следните начини:
1. в редовете – изораване, брануване, култивиране, фрезоване, мулчиране, плевене,
окосяване и окопаване за премахване или
ограничаване на плевелна, тревна, храстова
и друга конкурентна растителност;
2. в междуредията – за премахване или
ограничаване развитието на конкурентната
растителност чрез:
а) изораване, к ултивиране, бран у ване,
фрезоване и мулчиране;
б) окосяване или отесване на плевелна,
тревна, храстова и издънкова растителност;
в) изсичане или изрязване на издънки,
нежелан подраст, конкурентна и увредена
от болести и вредители растителност, включително и тяхното изнасяне от площта или
изгаряне при необходимост;
г) селскостопанско ползване с окопни
култури;
д) пръскане със селективни хербициди и
арборициди, растителнозащитни препарати,
репеленти и варосване на стъблата;
3. торене – основно и като подхранване;
4. поливане;
5. кастрене и филизене на фиданките за
формиране на короната.
(4) При механизирано отглеждане на културата в редовете и междуредията чрез изораване,
брануване, култивиране и фрезоване между
фиданките и обработваната площ се оставя
предпазна ивица с широчина от 10 до 30 см.
(5) В случая по ал. 3, т. 2, буква „г“ разстоянието между фиданките и окопната култура
трябва да е не по-малко от 50 см.
Чл. 33. (1) Броят на отглежданията се
определя от възрастта на културата и необходимостта от отглеждане. Според възрастта
и вида на културата се препоръчва следният
брой отглеждания:
1. едногодишни – до 3 броя;
2. двегодишни – до 3 броя;
3. три- до петгодишни – до 2 броя;
4. интензивни култури за дървопроизводство – от 3 до 5 броя;
5. горски защитни пояси – от 2 до 4 броя
до 4-годишна възраст.
(2) Последното отглеждане в създадени
култ у ри със семенищни и дребноразмерни фиданки – до 50 см, е за подготовка на
културата за презимуване и се извършва от
септември до края на ноември.
(3) В сечищата и пожарищата, които са
оставени за естествено възобновяване по
чл. 97, ал. 1 ЗГ, при необходимост може да се
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извършва отглеждане на подраста до склопяване на младото насаждение чрез прилагане
на дейностите, посочени в чл. 32, ал. 3.
Раздел II
Попълване и ограждане на горските култури
Чл. 34. (1) Попълване на горските култури
се извършва за възстановяване на загиналите
през вегетационния период засадени фиданки.
(2) На попълване подлежат:
1. всички горски култури до 3-годишна
възраст и културите до 5-годишна възраст,
посочени в чл. 32, ал. 2, т. 2, с установено
при есенната инвентаризация прихващане
между 25 и 80 %;
2. култури с прихващане над 80 %, в които
са загинали на петна не по-малко от 5 % от
броя на първоначално засадените фиданки
или засети гнезда (копки и др.) на дка;
3. семепроизводствени градини, клонови
колек ции, опитни и географск и к улт у ри,
дендрариуми, рекултивации на нарушени
територии, култури в защитени територии и
зони, на нелесопригодни площи и промишлено
замърсени земи, както и култури с гъстота на
засаждане под 1500 бр./ха до 3-годишна възраст
и независимо от процента на прихващане.
(3) Залесените тополови култури с култивари, независимо от процента на прихващане,
се попълват до 2-годишна възраст.
(4) Попълването се извършва след приключване на есенната инвентаризация на културите
въз основа на технологична схема през:
1. есенно-зимния сезон след приключване
на вегетацията на фиданките и при наличие
на благоприятни условия за засаждане;
2. пролетта на следващата година преди
започване на вегетацията.
(5) За попълване се използват фиданки
от същия или друг характерен дървесен или
храстов вид за съответния тип месторастене,
като след преценка на лицата по чл. 8 попълването може да се извърши със или без
обработка на почвата.
(6) Не се допуска попълване в равномерно
изредени тополови култури с фиданки, които
не съответстват на преобладаващата средна
височина на културата.
(7) Размерът на попълването се определя
за всеки залесителен обект като редуцирана
площ от общо залесената площ.
(8) Културите с прихващане под 25 % подлежат на презалесяване, като се отписват от
книгата (приложение № 2) и се записват отново
в нея след извършването му. Презалесяването
се извършва въз основа на протокол, изготвен
от комисиите и лицата по чл. 36, ал. 3, и по
нов технологичен план, съобразен с конкретното състояние на културата.
(9) Култури над 3- и 5-годишна възраст
(над 1600 м н.в.), в които поради природни
бедствия, промишлени аварии, суша, болести и
каламитети до склопяването им (до 6-годишна
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възраст за бързорастящи видове) са загинали
повече от 75 % от засадените фиданки и не са
естествено възобновени, се отписват от книгата
(приложение № 2). Отписването се извършва
въз основа на протокол, изготвен от комисиите и лицата по чл. 36, ал. 3 с участието на
представител на ЛЗС, и ако не са настъпили
необратими увреждания на месторастенето,
се презалесяват.
Чл. 35. (1) Новосъздадени горски култури, за които има опасност от увреждане при
движението на хора, превозни средства и от
паша, се ограждат.
(2) Видът и размерът на оградата се определят от лицата по чл. 8 в технологичния
план за залесяване (приложение № 1).
Г л а в а

о с м а

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ
КУЛТУРИ
Раздел І
Цели и методи за инвентаризация на създа
дените горски култури
Чл. 36. (1) Инвентаризацията на създадените
горски култури се провежда за установяване на:
1. действителната залесена площ;
2. състоянието на културата;
3. процента на прихващане на фиданките
по дървесни видове;
4. състава на културата;
5. необходимостта от попълване, презалесяване или отглеждане.
(2) Инвентаризацията е задължителна и се
провежда ежегодно през м. октомври, като
обхваща:
1. всички създадени култури с възраст до
3 г.;
2. залесените култури с възраст до 5 г.,
които са разположени над 1600 м надморска
височина, семепроизводствените градини,
опитните и географските култури, дендрариумите, културите в защитени територии и
зони, за рекултивация на нарушени територии, културите на нелесопригодни площи и
в промишлено замърсените зони.
(3) Инвентаризацията на горските култури
се извършва от:
1. комиси я, назначена със заповед на
директора на ДГС/ДЛС или упълномощено
от него лице – за създадени горски култури
върху територии, управлявани и стопанисвани
от ДГС/ДЛС;
2. комисия, назначена от ръководителя на
общинската горска структура по чл. 181, ал. 1,
т. 1 ЗГ или упълномощено от него лице – за
създадени горски култури върху територии,
управлявани и стопанисвани от общината;
3. комисия, назначена от ръководителя на
горското сдружение по чл. 183, ал. 1 ЗГ или
упълномощено от него лице – за създадени
горски култури, стопанисвани и управлявани
от сдружението;
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4. собственика, когато е регистрирано лице
в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 ЗГ,
или от наетото от него лице по чл. 8 – за
създадени горски култури извън случаите
по т. 1 – 3.
(4) При провеждане на инвентаризацията
на горските култури задължително присъства и представител на изпълнителя – наетото
физическо лице, регистрирано в публичния
регистър на ИАГ по чл. 235 ЗГ, или на собственика, когато е изпълнител и е регистриран
в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ.
(5) По решение на собствениците на залесени култури може да се извърши и междинна
инвентаризация до края на м. юли. Тя има
предварителен оценъчен характер за установяване състоянието на културата и процента
на прихващане на фиданките, въз основа на
която да се предвидят необходимите корекционни мерки.
Чл. 37. (1) Действителната площ на създадените култури при инвентаризацията се
определя чрез измерване на терена или въз
основа на данни от горскостопанските планове,
програми и карти, включително кадастрални
и карти на възстановената собственост, когато граничните линии на терена са точно
установими.
(2) При залесяване на голи площи, включващи нелесопригодни части с площ повече
от 5 %, те се приспадат от общата площ на
залесения обект.
(3) Когато се създават смесени култури с
участието на спътникови видове и тяхното
залесяване не се извършва едновременно с
основния вид (видове), площта се отчита
редуцирано съобразно процентното участие
на вида (видовете). След залесяване на спътниковите видове се отчита останалата площ.
Чл. 38. (1) Инвентаризацията на създадените култури се провежда по един от следните
методи (начини):
1. пълно преброяване на фиданките;
2. пробни ленти;
3. пробни площи.
(2) Изборът на метод на инвентаризация
се определя съобразно площта, насоката на
залесяване, конфигурацията на терена, състава на културата и начина на смесване на
залесените видове.
(3) На един залесителен обект може да се
прилага само един от методите (начините)
по ал. 1.
Чл. 39. (1) Пълно преброяване на фиданките
се прилага на залесени площи с големина до
0,2 ха, както и за семепроизводствени градини,
дендрариуми, опитни и географски култури,
клонови колекции и на културите с гъстота
под 1500 бр./ха (с изключение на интензивните) независимо от площта им.
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(2) Пълно преброяване на загиналите и на
прихванатите жизнени фиданки се извършва
върху цялата площ по дървесни и храстови
видове.
Чл. 40. (1) Инвентаризацията на създадените култури с пробни ленти или пробни
площи може да се прилага за всички обекти,
независимо от размера им, с изключение на
случаите по чл. 39, ал. 1.
(2) Широчината на пробната лента (площ)
обхваща най-малко 5 реда от културата – при
пълна подготовка на почвата, или 5 реда тераси,
пояси, площадки или дупки – при частична
подготовка на почвата. Пробните площи са
с правоъгълна или квадратна форма.
(3) Общата площ на пробната лента (площ)
за залесителни обекти с площ до 100 дка не
може да бъде по-малка от 2 %, а за обекти
над 100 дка – 1,5 %. Площта на една пробна
лента (площ) не се допуска да бъде по-голяма
от 10 дка.
(4) Пробните ленти (площи) се залагат на
терена така, че да са представителни за средното състояние на културата, а при смесени
култури трябва да обхващат пълната схема
на смесване.
(5) Пробните ленти (площи) се маркират
трайно на терена в началните и крайните
точки с колчета, камъни или с други подходящи средства.
(6) Извършва се преброяване на прихванатите жизнени фиданки и наличните неприхванати (загинали, празни посадъчни и посевни
места) фиданки върху цялата пробна лента
(площ) по дървесни и храстови видове.
Чл. 41. (1) Инвентаризацията на издънково-семенните култури и на културите, в
състава на които е предвидено участието на
най-малко 20 % от наличния подраст или издънки на стопански ценни видове, се извършва
съгласно изискванията за инвентаризация на
смесени култури. Процентът на прихващане
се изчислява само на засадените фиданки, а
за подраста и издънките се посочва процентното им участие.
(2) Залесените култури чрез сеене се инвентаризират по един от методите по чл. 38,
ал. 1. Когато сеенето е извършено в гнезда
или копки и в тях се установят повече от
една поникнала, жизнена и здрава фиданка,
в преброителния карнет се записва и отчита
само една за съответното посевно място.
(3) Когато п ри есенната инвен таризация се установи наличието на достатъчно
количество естествен семенен подраст, не
се извършва поп ъ лване, а п роцен т ът на
прихващане през следващите инвентаризационни години се изчислява въз основа на
установените с последната инвентаризация
брой живи засадени фиданки.
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Чл. 42. (1) Резултатите от инвентаризацията
се вписват в карнет съгласно приложение № 7.
Карнетът се състои от две части:
1. преброителен карнет – в него се записват преброените прихванати и загубените
(неприхванати) фиданки;
2. инвентаризационен карнет.
(2) Прихващането на културата в карнета
по ал. 1, т. 2 се изчислява като процентно
съотношение между броя на прихванатите и
първоначално засадените фиданки или засети
посевни места (копки, гнезда и др.).
(3) Загубите се изчисляват като процентно
съотношение между загиналите (неприхванати) и първоначално засадените фиданки или
засети посевни места (копки, гнезда и др.).
Когато загубите са:
1. на петна и хармани – общата площ на
културата се редуцира с площта им;
2. равномерно разпръснати – общата площ
на културата не се редуцира с площта на
загубите.
(4) В карнета (приложение № 7) се изготвят
предписания за дървесните видове и схемата за попълване на изсъхналите фиданки в
културата.
(5) Карнетът (приложение № 7) се съхранява от собственика на залесената култура
до нейното склопяване и се предоставя при
поискване от контролен орган по Закона за
горите.
Раздел II
Приемане на инвентаризацията. Отчитане
на резултатите
Чл. 43. (1) Достоверността на проведената
инвентаризация и на вписаните резултати в
карнета (приложение № 7) се проверява от:
1. комисия, назначена със заповед на директора на ДП по чл. 163 ЗГ или упълномощено
от него лице – за създадени горски култури
върху територии, управлявани и стопанисвани
от ДГС/ДЛС;
2. комисия, назначена със заповед на кмета
на съответната община или упълномощено
от него лице – за създадени горски култури
върху територии, управлявани и стопанисвани
от общината;
3. комисия, назначена от ръководителя на
горското сдружение по чл. 183, ал. 1 ЗГ или
упълномощено от него лице – за създадени
горски култури, стопанисвани и управлявани
от сдружението;
4. комисия, назначена от директора на
РДГ или упълномощено от него лице – извън
случаите, посочени по т. 1 – 3.
(2) На проверка подлежат не по-малко от
20 % от броя и площта на инвентаризираните
1-, 2- и 3-годишни култури на терена, избрани
на произволен принцип. Когато културите на
един собственик са не повече от 3 бр. – се
проверяват на терена изцяло.
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(3) Горски култури с прихващане под 80 %,
за които в карнета (приложение № 7) е вписано, че причините за загубите се дължат на:
неблагоприятни природни въздействия (суша,
градушка, наводнение и пожар); болести и
вредители; установена паша на домашни животни, за които е съставен акт за извършено
нарушение по Закона за горите и има в сила
наказателно постановление, се проверяват
изцяло.
(4) Резултатите от проверката се отразяват
в карнет за контролна проверка (приложение
№ 8), който се предоставя на лицето, назначило
комисията, в срок до 10 ноември.
(5) Когато комисиите по ал. 1 установят
отклонения в изчисления и записан в карнета
(приложение № 7) процент на прихващане над
допустимите ±3 % или не са спазени изискванията на чл. 37, 38, 39, 40, 41 и 42, се провежда
нова инвентаризация на залесената култура.
(6) При установени отклонения от изискванията над допустимия процент съгласно ал. 5
инвентаризацията на проверяваната култура
не се приема и се извършва отново, след
което комисията по ал. 1 може да извърши
нова проверка на инвентаризацията.
Чл. 44. (1) В срок до 20 ноември ДГС/ДЛС
обобщават резултатите от инвентаризацията в
отчетни форми съгласно приложения № 8, 9,
10 и 11 и ги предоставят на хартиен носител
и в електронен вид на съответното държавно
предприятие по чл. 163 от Закона за горите.
(2) В срок до 20 ноември собствениците,
които не са посочени в ал. 1, обобщават
резултатите от инвентаризацията в отчетни
форми съгласно приложения № 8, 9, 10 и
11 и ги предоставят на хартиен носител и
в електронен вид (по електронната поща) в
съответната РДГ.
(3) В срок до 20 декември ДП по чл. 163
ЗГ и РДГ обобщават и предоставят на хартиен носител и в електронен вид данните по
ал. 1 и 2 в ИАГ. Държавните предприятия
по чл. 163 ЗГ предоставят информацията и
на МЗХ за сведение.
(4) След обобщаване и анализиране на
предоставените резултати по ал. 3 за страната ИАГ ги публикува на електронната си
страница, като при необходимост се изготвят
и предписания за отстраняване на допуснатите слабости и грешки при залесяването и
инвентаризацията на културите.
Чл. 45. При отчитане на резултатите от
есенната инвентаризаци я на к улт у рите в
приложение № 10 и вписването им в книгата
на горските култури (приложение № 2) за
противоерозионни се считат залесяванията:
1. за създаване на защитни горски пояси;
2. провеждани във водосбори с поройна
активност;
3. в 200-метровата защитна брегова ивица
на р. Дунав и островите;
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4. в защитната ивица на горната граница
на гората и над нея;
5. за рекултивиране на нарушени терени;
6. в горски територии със силна и много
силна степен на ерозираност на почвите;
7. в зоната дига – бряг на реките и в корекциите на водни течения;
8. за стабилизиране на свлачища, срутища,
сипеи и др.;
9. за укрепяване на изградени противо
ерозионни съоръжения;
10. на нелесопригодни горски територии;
11. в 200-метровата ивица на язовири и
водоеми, както и в санитарно-охранителна
зона А на вододайни зони;
12. на площи с наклон на терена над 10°,
разположени до 700 м надморска височина,
както и на пожарища, изсъхнали гори и изредени гори с пълнота 0,1 – 0,3.
Чл. 46. (1) Ежегодно през м. декември ДГС/
ДЛС, общините, собствениците и сдруженията, притежаващи и/или управляващи гори с
площ над 1500 ха, извършват инвентаризация
на наличните пожарища и невъзобновени сечища, както и на унищожени гори от други
природни въздействия в горските територии.
(2) Резултатите от инвентаризацията се
обобщават в приложение № 12 и се представят
в срок до 15 януари във:
1. държавните предпри яти я по чл. 163
ЗГ – от ДГС/ДЛС;
2. регионалните дирекции по горите – от общини, собственици и сдружения, притежаващи
и/или управляващи гори с площ над 1500 ха.
(3) Държавните предприятия по чл. 163
ЗГ и РДГ изпращат обобщената информация
(приложение № 12) по видове собственост в
ИАГ в срок до 31 януари на следващата година.
ИАГ публикува информацията за страната
на своята електронна страница. Държавните
предприятия по чл. 163 ЗГ предоставят информацията и на МЗХ за сведение.
(4) Всички сечища, пожарища и унищожени
гори от други природни въздействия в горски
територии, които са оставени за възобновяване
по естествен път и за които при инвентаризацията по ал. 1 се установи, че няма условия
за естествено възобновяване, могат да бъдат
залесени по преценка на собственика преди
изтичане на срока по чл. 97, ал. 1 ЗГ.
Г л а в а

д е в е т а

КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ
Чл. 47. (1) На основание чл. 86, ал. 5 от
Закона за горите, при промяна на предназначението, учредяване или възникване на
сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна
и общинска собственост, се заплаща цена за
компенсационно залесяване.
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(2) Цената по ал. 1 се определя ежегодно
със заповед на министъра на земеделието и
храните и постъпва в приход на:
1. съответното държавно предприятие по
чл. 163 ЗГ – за горите държавна собственост,
както и за компенсационно залесяване, начислено за имоти в района на дейност на
ДП по отменения Закон за горите (отм., ДВ,
бр. 19 от 2011 г.);
2. съответната община – за горите общинска собственост.
(3) Постъпилите средства от компенсационно залесяване се изразходват само за
създаване на нови гори.
Чл. 48. (1) Ежегодно до 31 януари изпълнителният директор на ИАГ изготвя предложение с проект на заповед до министъра на
земеделието и храните за цената на 1 декар
компенсационно залесяване, която ще се заплаща за съответната година.
(2) Цената се определя като сбор от достигнатите от ДГС/ДЛС средни цени през
предходната година на фиданките и на дейностите за създаване на гори.
(3) В цената по ал. 2 се включва стойността
на фиданките за залесяване и попълване на
културата при средна гъстота – 500 бр./дка,
както и разходите за извършване на следните
дейности:
1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
2. почистване на площта за залесяване;
3. измерване и маркиране на площта;
4. обработка на почвата за залесяване;
5. засаждане на фиданките;
6. попълване на новосъздадените култури
до третата година след засаждането – ежегодно
върху 20 на сто от площта;
7. отглеждане на новосъздадените горски
култури до третата година след засаждането – три пъти през първата и втората година
и два пъти през третата година;
8. осветление на културата – по един път
през петата и седмата година след засаждането.
Чл. 49. (1) Извършването на компенсационното залесяване се организира от съответното
ДГС/ДЛС или община, на чиято територия
се намира имотът, за който е заплатена цена
за компенсационно залесяване.
(2) Залесяването може да се извършва върху
площи, представляващи:
1. лесопригодни голини в горски територии;
2. изоставени земеделски земи;
3. нарушени територии, за рекултивация;
4. горски територии със средна и висока
степен на ерозираност – трета до пета степен;
5. опожарени и унищожени от природни
бедствия, болести и вредители гори;
6. невъзобновени изредени култури и насаждения с групов строеж и склопеност до
0,4 вкл.
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(3) Когато на територията на ДГС/ДЛС
няма подходящи площи за залесяване съгласно изискванията на ал. 2, компенсационното
залесяване се извършва на територията на
друго ДГС/ДЛС, определено със заповед на
директора на съответното ДП по чл. 163 ЗГ,
в района му на дейност.
Чл. 50. (1) Компенсационното залесяване се извършва в срок 3 години считано от
датата на връчването на актовете по чл. 56,
ал. 3, чл. 63, ал. 4 и чл. 77, ал. 2 от Закона
за горите на лицата, в полза на които е извършена сделката.
(2) Държавните горски и ловни стопанства, ДП по чл. 163 ЗГ и общините водят
на електронен или хартиен носител отчетен
формуляр за всеки имот за постъпилите и
изразходваните средства и извършените дейности по изпълнение на компенсационното
залесяване.
(3) Ежегодно в срок до края на м. февруари
ДП по чл. 163 ЗГ и общините представят в
съответната РДГ на електронен или хартиен
носител отчет за компенсационното залесяване по образец съгласно приложение № 13.
(4) Отчетите се обобщават от РДГ и до
края на м. март се изпращат в ИАГ.
Г л а в а

д е с е т а

КОНТРОЛ
Чл. 51. (1) Контролът по изпълнение разпоредбите на тази наредба се осъществява
от ИАГ и от съответните РДГ, ГСС и ЛЗС в
определения им район на дейност.
(2) Собствениците и ползвателите на имоти – горски територии и земеделски земи,
върху които се предвижда, извършва или
е извършено залесяване, както и лицата,
планиращи или извършващи дейности по
залесяването, са задължени да оказват съдействие при контрола на длъжностни лица
от органите по ал. 1.
(3) Контролът се извършва чрез внезапни,
планови и текущи проверки съгласно писмена заповед на изпълнителния директор
на ИАГ или директорите съответно на РДГ,
ЛЗС и ГСС в присъствие на собственика или
упълномощено от него физическо лице, което е вписано в публичния регистър на ИАГ
по чл. 235 от Закона за горите и притежава
удостоверение за регистрация за изпълнение
на дейността „планиране и организация на
дейностите по залесяване“.
(4) По време на проверките длъжностното
лице е в правото си да изисква допълнителни
справки, документи и доказателства, които са
свързани с осъществявания контрол.
(5) За направените констатации, дадените
предписания и срокове за отстраняване на
нередностите се изготвя протокол, от който
по един екземпляр се предоставя на заинтересованите страни.
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(6) Когато са установени нарушения на
наредбата, се прилагат предвидените в Закона
за горите административни наказания.
(7) Длъжностните лица, които осъществяват контрола, не трябва да имат търговски,
финансов или друг делови интерес по отношение на извършваната от тях дейност.
Чл. 52. (1) Изпълнителната агенция по
горите извършва контрол на:
1. контролната дейност, осъществявана от
РДГ, ГСС и ЛЗС;
2. дейността на лицата, вписани в публичния
регистър на ИАГ по чл. 235 и 241 от Закона
за горите и притежаващи удостоверение за
регистрация за изпълнение на дейностите
„планиране и организация на дейностите
по залесяване“ и „стопанисване на горски
територии“;
3. дейността на ДП по чл. 163 ЗГ, общинските горски структури по чл. 181, ал. 1, т. 1
ЗГ, горските сдружения по чл. 183, ал. 1 ЗГ и
собствениците по изпълнение разпоредбите
на тази наредба;
4. планирането и изпълнението на дейности
те по залесяване, вкл. изготвяне и изпълнение
на технологичния план за залесяване;
5. качеството и количеството на извършваните дейности и на прилаганите технологии;
6. състоянието и поддържането на създадените култури;
7. цялостната документация по залесяването;
8. окачествяване, сертификация, опаковане,
транспортиране, складиране и съхранение на
посевния и посадъчния материал;
9. спазване на изискванията и режимите
при планиране и залесяване в защитени територии и зони в горски територии;
10. опазване и възпроизводство на биологичното разнообразие, интродукцията и
въвеждането на неместни видове в природата;
11. биологичната рекултивация на нарушени
територии чрез залесяване;
12. инвентаризацията на горските култури,
изготвяне на документите и предоставяне от
собствениците и ползвателите на информацията от нея;
13. спазване на изискванията за безопасни
условия на труд на залесителните обекти.
(2) РДГ, ГСС и ЛЗС съобразно своите функции и задачи извършват контрол в районите
им на дейност на документите и дейностите
по залесяване, посочени в ал. 1, т. 2 – 11.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:
1. „абсорбиращи препарати“ са регистрирани за употреба в страната препарати за
поглъщане на излишната вода от почвата и
усвояването є от кореновата система на растенията при засушаване;
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2. „арборициди“ са химически препарати
за унищожаване на нежелана дървесна и
храстова растителност;
3. „ареал“ е територията, в която определен
вид или друг таксон (подвид, род, семейство)
съществува трайно чрез своите популации;
4. „биологично разнообразие“ е многообразието на всички живи организми във всички
форми на тяхната естествена организация,
техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях;
5. „биомаса“ е биологично разграждащи се
продукти или части от продукти, отпадъци и
остатъци от биологичен произход от горските
територии и свързаните с тях промишлености;
6. „брегови земи“ са земите в непосредствена близост до хидрографската система,
заключени между водното течение и склоновите земи;
7. „бързорастящи дървесни видове“ са
видове със сравнително бърз растеж в млада
възраст – хибридни тополи, върби, бяла акация, ясени, черен орех, платани, черна елша,
полски бряст и др.;
8. „вегетационен период“ е период в развитието на растението, по време на който в
него протичат процеси на растеж;
9. „ветроустойчиви видове за създаване
на полезащитни горски пояси“ са видове с
дълбока коренова система и с устойчиви на
огъване стъбла;
10. „видове с висока устойчивост на пожар“ са дървесни видове с по-дебела и груба
кора – дъбове, върби, елши, ясени, явори,
конски кестен, липи, платани, обикновена
круша, киселица, корков дъб, гледичия, кедри,
аризонски кипарис и др.;
11. „възобновяване“ е процес на естествено
и/или изкуствено възстановяване на дървесна
и храстова растителност;
12. „генетичен тип почва“ е почва с еднаква
характеристика на профила, формираща се
при сходен комплекс от условия на почвообразуване;
13. „главни видове“ са дървесни видове,
които за конкретни условия на месторастене
имат най-важно значение за постигане на
целите и функциите на насажденията от стопанска и екологична гледна точка;
14. „горна граница на гората“ е обезлесена от природни и антропогенни въздействия
или с наличието на единични и групи дървета лесопригодна горска територия, която е
разположена във високопланинската зона на
планините над периферията на гората;
15. „горски генетични ресурси“ са материали от дървесни и храстови видове, съдържащи
функционални единици на наследственост с
реална или потенциална стойност;
16. „голина“ е незалесена горска площ,
подлежаща на залесяване;
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17. „горски територии“ са териториите по
смисъла на Закона за горите;
18. „групов строеж“ е разпределение на
дърветата в насаждението в групи;
19. „гъстота“ е броят на посадните/посевните места, фиданките или на дърветата на
единица площ;
20. „двуетажни насаждения“ са насаждения, смесени по дървесен състав, съставени
от видове с противополож ни изиск вани я
към светлината, при които светлолюбивите
формират I дървесен етаж, а сенкоиздръжливите – II дървесен ета ж; минима лната
пълнота на всеки етаж поотделно е над 0,3,
а разликата във възрастта им е не по-голяма
от два класа на възраст;
21. „дълговечни видове за създаване на полезащитни горски пояси“ са: цер, червен дъб,
благун, обикновен дъб, космат дъб, обикновен
ясен, полски ясен, обикновен орех, атласки и
ливански кедър, източен платан, полски клен,
сребролистна липа, брекиня, дива круша и
черница;
22. „ерозия“ е процес на рушене на земната
повърхност, пренасяне и отлагане на отделените материали от водни потоци;
23. „залесителен обект“ е подотдел или част
от него, съвкупност от няколко подотдели
или части от тях, както и площи, които не са
инвентаризирани по реда на Закона за горите;
24. „зрели гори“ са гори, които са достиг
нали възрастта за изсичане (турнус на сеч)
съобразно възприетите цели;
25. „изредени гори“ са гори с пълнота
0,1 – 0,3 и склопеност 0,1 до 0,6;
26. „интродуцирани видове“ са чуж доземни дървесни и храстови видове, които са
въведени както извън, така и в границите на
естественото им разпространение, където не
са се срещали в естествено състояние;
27. „индикаторна растителност“ е растителност, чието разпространение е свързано с
определени условия на месторастене и служи
като показател при определяне на горските
месторастения;
28. „интензивни култури“ са горски култури от бързорастящи и високопроизводителни
видове (тополи, върби, платани, бяла акация,
зелена дугласка и др.), които се стопанисват
за ускорено производство на дървесина или
други горски продукти при малък турнус;
29. „коренова шийка“ е мястото на прехода между подземната и надземната част на
растението;
30. „контейнерни фиданки“ са фиданки,
произведени в специални съдове (пликове,
саксии и др.);
31. „лек механичен състав“ има почва, в
която съдържанието на физична глина е не
по-голямо от 20 %;
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32. „леторасъл“ е част от растението, която
е израсла за един вегетационен период;
33. „минерализовани ивици“ са изкуствено създадени противопожарни прегради,
почистени от всички горивни материали до
минералния почвен слой;
34. „месторастене“ са земи в рамките на
един подпояс на горскорастителната област с
относително еднородни почвено-климатични
условия, които са подходящи за развитие на
определена горскодървесна растителност и
имат специфично ниво на потенциална продуктивност;
35. „местообитание“ е район, определен от
специфични абиотични и биотични фактори,
в който индивиди на даден биологичен вид
се намират постоянно или временно в някои
от стадиите на своя жизнен цикъл;
36. „мразоизхвърляне“ е повреда, причинявана от честите размръзвания и замръзвания
на почвата през деня и нощта, което предизвиква изхвърляне (изтегляне) на фиданки и
резници от почвата и загиването им поради
оголване на част от кореновата им система;
37. „мулчиране“ е покриване на почвената
повърхност с подходящ естествен или изкуствен материал (слама, вършина, дървесни
трици, торф, мъх, рогозки, дъски, мулчхартия,
полиетиленово платно и др.) с цел предпазване на посевите и растенията от измръзване,
суша, заплевяване, уплътняване и др.;
38. „нарушени терени“ са терени, нарушени
от природни въздействия, въгледобивна, рудодобивна или преработваща промишленост
(свлачища, срутища, кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци
и др.), които подлежат на възстановяване
на растениевъдните им възможности чрез
рекултивация;
39. „неместен вид“ е вид, който в естествено
състояние не се среща и не е бил разпространен в миналото в даден район;
40. „окопни култури“ са земеделски култури,
подходящи за предварително или съвместно отглеждане в междуредията на горската
култура с цел поддържане на благоприятни
почвени условия;
41. „отглеждане на горски култури“ е дейност, която се извършва в междуредията и в
редовете на новосъздадени горски култури с
възраст до 3 години (в райони до 1600 м н.в.)
и до 5 години (в райони над 1600 м н.в.); тя
се извършва ръчно или механизирано с цел
създаване на оптимални условия за растеж
и развитие на фиданките и се изразява във:
окопаване, изораване, култивиране или брануване, отесване на чима, мулчиране, изсичане
или изрязване на издънките, окосяване на
треви и храсти, включително изнасяне на
отпадъците извън площта при необходимост;
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42. „открита коренова система“ е коренова
система на фиданки за залесяване с корен,
свободен от почва или друг субстрат;
43. „пикирани фиданки“ са семенни или
вегетативни фиданки, произведени след презасаждане при по-рядка схема в отдела за
пикиране в разсадника с цел по-бързо достигане на едри размери и балансирано развити
коренова система и надземна част;
44. „подпомагане на възобновяването“
е дейност чрез лесокултурни мероприятия,
насочена към подобряване на условията за
естествено възобновяване или за подпомагането му чрез залесяване на недостатъчно
възобновени участъци;
45. „презалесяване“ е повторно залесяване
в новосъздадените горски култури с възраст
до 3 години (в райони до 1600 м н.в.) и до
5 години ( в райони над 1600 м н.в.) с установен процент на прихващане при есенната
инвентаризация под 25 %;
46. „принудителен семенен покой“ е състояние на семената, обусловено от липсата на
подходящи външни условия за развитие – температура, влажност, кислород;
47. „произход“ е мястото (районът) или
насаждението, откъдето се добиват репродуктивни материали (семена, резници, калеми
и др.);
48. „полезащитен горски пояс“ е линейна
горска култура, която служи за защита на
земеделски земи от суша, студ, ветрова и
водна ерозия;
49. „почистване на площта за залесяване“
е изсичане на нежеланата растителност, окосяване на трева и папрат, премахване или
събиране на отпадъците от сечта по начин,
посочен в технологичния план за залесяване;
50. „рекултивация“ е комплекс от технически и биологически дейности, с които се
възстановява първоначалното ползване на
земята, а когато това е невъзможно, се създава
друг вид ползване или се оформя подходящ
ландшафт;
51. „репеленти“ са химични вещества за
защита на растенията, отблъскващи насекоми,
гризачи и копитни животни
52. „светлолюбиви ви дове“ са ви дове,
които изискват за нормалното си развитие
голямо количество светлина: бял бор, черен
бор, черна мура, веймутов бор, лиственици,
кедри, дъбове, бяла бреза, бяла акация, тополи, трепетлика, елши, явори, ясени, брястове,
върби, обикновен кестен, орехи, гледичия,
обикновена круша и др.;
53. „селективни хербициди“ са група хербициди, които в определена концентрация
унищожават само избрани растения и плевели;
54. „силна степен на ерозия“ е степен, при
която е ерозиран изцяло А хоризонт и почти
целият В хоризонт на почвата;
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55. „семенен покой“ е състояние на семената след настъпване на пълната им зрелост,
обусловено от различни фактори, при което
кълнителната им способност не се проявява
или се забавя;
56. „сенкоиздръжливи видове“ са дървесни
и храстови видове, които за своето нормално
развитие изискват минимално количество
светлина и издържат в млада възраст продължително време под ск лопа на насаждението – бяла ела, тис, обикновен смърч,
обикновен бук, източен бук, обикновен габър,
конски кестен, шестил, липи, брекиня и дрян;
57. „склопеност“ е степента на доближеност
на короните на дърветата в насаждението;
58. „специална дървесина“ са специфични
асортименти, които се различават съществено
по качество и размери от обичайно добиваните
или от съществуващите стандарти;
59. „схема на културата“ е начинът на
разполагане на посадните/посевните места
при залесяването, определен от разстоянията
между редовете (терасите, поясите) и в реда,
мерени по хоризонтала, съобразен с биологичните особености на видовете, условията
на месторастене, наклона на терена и целта
на създаваната култура;
60. „много силна степен на ерозия“ е степен,
при която е ерозиран почти целият почвен
профил и част от скалния рохляк;
61. „сипей“ е най-долната зона на срутището,
където движението на материалите спира и
те се наслагват на последователни пластове;
62. „специални продукти“ са продуктите,
добивани от горските насаждения, без добива
на дървесна маса;
63. „спътници“ са дървесни видове, които
подпомагат развитието на главните видове
и постигането на целите и функциите на
насаж денията от стопанска и екологична
гледна точка;
64. „срутище“ е терен, върху който протичат процеси на разрушаване, движение и
наслагване (насипване) на различни по големина материали;
65. „свлачище“ е бавно движение на част от
терена, което се осъществява под действието
на силата на тежестта и е последица от отслабена връзка между отделни земни пластове;
66. „сухоустойчиви дървесни видове“ са
устойчиви на засушаване дървесни и храстови
видове – черен бор, полски клен, копривка,
обикновен дрян, смрадлика, миризлива върба,
мъждрян, бяла топола, обикновена круша,
махалебка, цер, благун, пърнар, космат дъб,
брястове (с изключение на белия бряст), мекиш, келяв габър, люляк, сребролистна липа,
айлант, атласки и ливански кедри, аризонски
и обикновен кипарис, алепски бор, брутски
бор, елдарски бор, корков дъб и др.;
67. „таксационно описание“ е основен първичен документ на горскостопанските планове
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и програми, съдържащ данни за условията на
месторастене, таксационната характеристика
и проектираните мероприятия за подотдела;
68. „тип месторастене“ е месторастене в
рамките на един подпояс на горскорастителната област;
69. „технологичен план за залесяване“ е
документ за планиране и извършване на залесяването, изготвен съгласно образеца (приложение № 1), в който се посочват конкретни
данни за залесителния обект, мероприятията,
които трябва да се извършат, и количеството
на посевния и посадъчния материал, видовете
работа и работни операции;
70. „устойчиви на атмосферни и почвени
замърсявания видове“ са тези, проявяващи
устойчивост към прах, пушек и промишлени емисии – сребрист смърч, лъжекипарис,
дъбове, бяла акация, копривки, гледичия,
обикновен явор, смрики, туи, софора, тис,
миризлива върба, смрадлика, аморфа, тамарикс, будлея, дойция и др.;
71. „фиданки със закрита коренова система“
са фиданки с почва или друг субстрат около
корените;
72. „филизене“ е премахване на излишните странични леторасли с цел оформяне на
централно стъбло;
73. „форма“ е едно или група растения с
един и същ морфологичен белег, който не се
предава по генеративен път.
(2) Класификационната схема на типовете
горски месторастения в Република България
е приета от експертен съвет при ИАГ и е
публикувана на интернет страницата на ИАГ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 95, ал. 2, т. 1 от Закона за горите.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 2 от
2009 г. за залесяване и инвентаризация на
горските култури (ДВ, бр. 15 от 2009 г.).
§ 4. Издадените и одобрени документи по
реда на отменената Наредба № 2 от 2009 г.
за залесяване и инвентаризация на горските
култури се прилагат, доколкото не противоречат на ЗГ.
§ 5. Започнатите процедури по одобряване
на технологични планове за залесяване, провеждането на инвентаризацията на залесените
горски култури и отчитането на резултатите
се приключват по реда и условията на отменената Наредба № 2 от 2009 г.
§ 6. Разпоредбата на чл. 21, ал. 7 влиза в
сила от 1 януари 2016 г.
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на земеделието и храните и
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,
.................................................:
(име, подпис)
Собственик (ползвател) ………………….………….

дата ……………….

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
№……………от ………………….г.
Горскостопански план (програма) от .......................... г.
Вид на земята:  горска територия  земеделска земя  нарушена територия  защитена територия

Отдел, подотдел или кад. № на имота ……………….................................
Местност ………………………………………………......................................................
Обща площ …………………........................................................................ дка
Площ за залесяване …………................................................................. дка
В т.ч. пожарища ................................................................................. дка
Изложение ………….........................................................................................
Надм. височина ………………...................................................................... м
Наклон …………………............................, основна скала ……………...............,
почвен тип ………………, механичен състав ….…………….............................,
дълбочина ……………………….............................................................................
Тип месторастене ………………………...............................................................
Наличен дървостой: състав ……......................, възраст …….…............ г.
Жива почвена покривка ………………………………..........................................
Други данни за обекта ……………………………….............................................
…………………………………………………………..............................................................

Скица на обекта №

Залесяване на горски територии по чл. 9:  защитни
 специални 		
 стопански
Цел на залесяване по чл. 10: ………………………………………………………………………...................................................
Насока на залесяване по чл. 11:  ново залесяване 		
 в зрели гори
 за възстановяване на гори  за попълване на редини  за двуетажни насаждения
МЕРОПРИЯТИЯ
А. Подготвителни работи:
1. Година и срок на сеч……………………………………….
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището ………………..
Б. Подготовка на почвата за залесяване:
1. Почистване на площта: начин …………………….………………… сезон……………
2. Обработка на почвата : година ………………… сезон…………………..
Категория на почвата: лека ….….дка, средна …….дка, тежка…….дка,
силно каменлива......... дка
а) вид, начин и дълбочина на подготовката:
№

1

Начин на
подготовка
(дка)

Дълбочина
(см)

2

3

Вид на подготовката (дка)
пълна

4

частична

всичко

пояси

тераси

площадки

дупки

друга

опростена

5

6

7

8

9

10

11

Без подготовка (дка)

12

Всичко

б) схема на подготовката: ………………………………………………………………………….....................................................;
				
(разстояние между терасите/поясите, дупките, брой площадки на дка
и др.)
в) други указания …………………………………………………………………………………..
В. Залесяване:
1. Година …………………….. сезон……………….............
			
2. Метод (садене, сеене) ……………………………........
			
3. Състав на културата …………………………….........
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за обозначаване в/у
скицата

Дървесен
или храстов вид
(клон,
вариетет
и др.) и
район на
произход

Площ
за залесяване,
дка

Гъстота
бр./дка

1

2

3

4
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Необходими
фиданки
(семена)
бр. (кг)

Вид на
посадъчния материал

5

6
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Възможна замяна на
дървесния вид
вид

7

бр. фи- гъстота
данки
бр./
(семедка
на – кг)
8

9

Начин
на
смесване

Начин на
залесяване (цепнатини,
дупки
и др.)

10

11

Общо

4. Други указания:
Относно: разстояние между копките (гнездата), разстояние между фиданките (схема), брой фиданки
в група и брой групи в дка ……………………..
Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ ………………………
………………………………………………………………………..
Възраст и средна височина на посадъчния материал ……………………………………….
Г. Количествена сметка:
№

Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид
работа и работни операции (до срока на провеждане на
инвентаризациите)

Мярка

Количество

Всичко:
Изготвил: ……………………….
(име, № на удостоверение за регистрация, подпис, дата и телефон, факс или e-mail за връзка)
Проверил: …………………………....
(име, длъжност, дата и подпис)

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
КНИГА
на горските култури
в района на ....................................................
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЛЕСЕНИЯ ОБЕКТ
Номер
Район
на зана
писване (ДГС/
на залеДЛС,
сената община
култура
и др.)

Землище
на община

Местност

Собственост
(име)

ГорсОтдел,
костоподпански
отдел
план
или
или
кадастпрограрален
ма
№ на
(година) имота

Подотдел

Площ –
дка

общо

1

2

3

4

5

6

7

8

Тип
месторастене

Технологичен
план –
№, дата

залесена

9

10

11

12

II. ИЗПОЛЗВАН ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
Вид
земя

13

КатегоЦел
Насока Гъстота
Прория на на зале- на зале- и схема центно
залес.
сяване
сяване
участие
по чл. 9
по
по чл.
на
чл. 10
11
дървесните
видове

14

15

16

17

18

Дървесен
(храстов)
вид

19

Район
Вид и
на провъзизраст на
ход на
посаизходдъчния
ния
(посевматериния)
ал
материал

20

21

Количествобр.
(кг)

Производител
на посадъчния
(посевния)
материал
(име)

22

23

С Т Р.
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III. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ
ЗАЛЕСЯВАНЕ

ПОЧВОПОДГОТОВКА
Година

Сезон

Площ –
дка

Вид

Дълбочинасм

Количество
(м, бр.,
дка)

24

25

26

27

28

29

Начин

30

31

ОТГЛЕЖДАНЕ
НА КУЛТУРИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА

Година

Вид

Година

% на
прихващане

Година

Дървесен
(храстов)
вид

Площ –
дка

36

37

38

39

40

41

42

Година

Сезон

Метод

Начин

32

33

34

35

Година
на склопяване

Забележка

45

46

ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ

Район
Вид и
на провъзраст
изход на на посадъчизходните
ния
ГРМ
(посевния)
материал

43

44

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 2
Показатели за определяне на типовете горски месторастения
І. Показатели, които се използват за преценка на почвеното богатство
1. Дълбочина на почвата:
а) твърде плитка – до 15 см;
б) плитка – от 16 до 30 см;
в) средно дълбока – от 31 до 60 см;
г) дълбока – от 61 до 120 см;
д) много дълбока – над 120 см.
2. Мощност на хумусния хоризонт (без А 0 хоризонт – мъртва горска постилка):
а) маломощна – под 15 см;
б) средно мощна – от 15 до 30 см;
в) мощна – от 30 до 50 см;
г) много мощна – над 50 см.
3. Степен на каменливост:
а) слабо каменлива – под 25 % в обем на каменистите елементи, със среден окомерен диаметър
над 2 см;
б) средно каменлива – от 25 до 50 % в обем на каменистите елементи, със среден окомерен диаметър над 2 см;
в) силно каменлива – над 50 % в обем на каменистите елементи, със среден окомерен диаметър
над 2 см.
4. Механичен състав:
а) глинеста – тежко, средно и леко – почвата в сухо състояние е много твърда и трудно се разрушава
между дланите на ръцете; на пипане е еднородна; във влажно състояние залепва по инструментите и
ръцете, при разточване между дланите образува шнур, който при свиване не се прекъсва; степените:
тежко – отговаря на съдържанието на физична глина над 50 % по скалата; леко и средно глинеста
се преценява чрез сравнение;
б) песъчливо-глинеста – тежко, средно и леко – при стриване дава представа за нееднородност; във
влажно състояние макар и да залепва по инструмента, лесно се отделя от него; при разтриване между
дланите на ръцете образува шнур, който при свиване се разкъсва; степените тежко, средно и леко
се определят по преценка в границите на съдържанието на физична глина от 20 до 50 % по скалата;
в) глинесто-песъчлива – при стриването между дланите на ръцете се чувства преобладаването на
песъчливи частици, които се различават и с просто око; във влажно състояние не образува шнур;
отговаря на съдържанието на физична глина от 10 до 20 % по скалата;
г) песъчлива – основната маса е пясъкът, а в сухо състояние е рохкава; песъчливата почва може
да бъде „рохкав пясък“ и „свързан пясък“; отговаря на съдържание на физична глина под 10 % по
скалата.
5. Според почвообразуващата скала (запасеност с минерали и химични елементи):
а) много слабо и слабо запасени – образувани върху кварцови чакъли – пясъци, кварцови пясъчници, брекчии и конгломерати варовици и мрамори, песъчливи варовици и други;
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б) средно запасени – образувани върху кварцпорфирити, риолити, риолитови туфи и брекчии,
гранодиорити, гранитогнайси, биотитови гнайси, глинести пясъчници, варовити мергели и други;
в) добре запасени – образувани върху сиенити, трахити, серпентинити, слюдени шисти, песъчливи
глини, варовити глини, льос, мергели, глинести мергели и други;
г) много добре запасени – образувани върху диорити, андезити, габро, базалти, диабази, амфиоболови и хлоритови шисти, амфибиолити, филити, аргелити (глинести шисти) глини, варовити и
льосовидни глини и други.
ІІ. Определяне на степените на почвеното богатство
Степени
по богатство
(по П.С. Погребняк)

Дълбочина
(А+В)
Мощност (А)

Каменливост

Механичен
състав на
ситнозема в
хоризонт А

Степен на
запасеност
с минерални и
химични
елементи

Много бедно
А

твърде плитка до
плитка
маломощна

силно каменлива

песъчлива

много слабо или
слабо запасени

Бедно
В

плитка, плитка до
средно дълбока
средно мощна

Средно богато
С

средно дълбока до
дълбока
мощна

средно каменлива

песъчливо-глинеста (леко и средно)

добре запасени

Много богато
D

много дълбока,
много мощна

слабо каменлива

тежко песъчливоглинеста до глинеста

много добре запасени

силно до средно ка- песъчлива до глименлива
несто-песъчлива

средно запасени

Забележка. Между степените на богатство, респективно техните означения, могат да се образуват междинни степени, например: бедно до средно богато – ВС, средно богато до богато – СD.
ІІІ. Елементи на релефа, които се използват за преценка на почвеното овлажняване
1. Изложение:
а) сенчесто – източно, североизточно, северно и северозападно;
б) припечно – южно, югоизточно, западно и югозападно.
2. Наклон на терена:
а) равно – от 0 до 4°;
б) полегато – от 5 до 10°;
в) наклонено – от 11 до 20°;
г) стръмно – от 21 до 30°;
д) много стръмно – над 30°.
3. Форма на терена – вдлъбната, права и изпъкнала.
4. Част от релефа – било, плато, падина, склон долна част, склон горна част, равнина, крайречно.
ІV. Определяне степента на почвеното овлажняване

Степен на овлажняване
(по П.С. Погребняк)

Релеф

Почва

изложение

наклон

форма на терена

степен на каменливост

дълбочина на
профила
(х-т А + В)

Много сухо – 0

припечно
ЮЗ, Ю

мн. стръмно,
стръмно

изпъкнала,
била

силно каменлива

плитка

Сухо – 1

припечно
Ю, ЮИ, З

стръмно, наклонено

изпъкнала

силно каменлива

плитка, плитка до
средно дълбока

Свежо – 2

сенчесто
СЗ, И

наклонено,
полегато

права

средно каменлива

средно дълбока

Влажно – 3

сенчесто
С, СИ, СЗ

равно, полегато

вдлъбната,
права

слабо каменлива

дълбока и много
дълбока

Много влажно
(мокро) – 4

сенчесто
С, СИ

равно, полегато

вдлъбната

слабо каменлива

много дълбока

Забележка. Между степените на овлажняване могат да се образуват междинни степени, например: сухо
до свежо (1 – 2), свежо до сухо (2 – 1).
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Приложение № 4
към чл. 21, ал. 2
Схеми и гъстоти на залесяване – разстояния между терасите (площадките, поясите и др.) и фидан
ките в реда в зависимост от техните биологични особености, условията на месторастене и целта на
залесяване
1. Стопански и специални залесявания за дървопроизводство и в границите на защитени територии и зони:
Иглолистни
а) б. бор, ч. бор и неговите вариетети, други борове и черна мура – разстояния 2,0 – 3,5 м х
1,5 – 2,0 м или 2500 – 3500 бр./ха;
б) об. смърч и бяла ела – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,2 – 2,0 м или 2500 – 4000 бр./ха;
в) бяла мура – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,0 – 2,0 м или 2500 – 5000 бр./ха;
г) зелена дугласка, веймутов бор, лиственици – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,5 – 2,0 м или 1700 – 3500 бр./
ха;
д) атласки и ливански кедри – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,5 – 3,0 м или 1500 – 3500 бр./ха;
е) клек – разстояния 1,0 – 2,0 м х 1,0 – 2,0 м или 5000 – 10 000 бр./ха;
Широколистни
ж) местни дъбове – з. дъб, л. дъб, благун, цер, к. дъб и др. – разстояния 1,0 – 2,0 м х 0,5 – 1,0 м
или 6000 – 10 000 бр./ха;
з) червен дъб – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м или 3300 – 5000 бр./ха;
и) явори, липи, ясени, череша, брекиня – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м или 3500 до 5000 бр./ха;
й) бяла акация и гледичия – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м или 3300 – 5000 бр./ха;
к) бук, източен бук и обикновен габър – разстояния – 1,0 – 2,0 м х 1,0 – 1,5 м или 7000 – 10 000 бр./ха;
л) об. орех, об. кестен и черен орех – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м или 2000 – 4000 бр./ха;
м) платани – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,5 – 2,0 м или 1500 – 3000 бр./ха;
н) об. круша и киселица – разстояния 2,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м или 2500 – 5000 бр./ха;
о) тополи и върби – разстояния 2,0 – 10,0 м х 2,0 – 10,0 м или 100 – 1500 бр./ха;
п) корков дъб – разстояния 5,0 – 6,0 м х 5,0 – 6,0 м или 150 – 400 бр./ха.
2. Противоерозионни залесявания и за рекултивация на нарушени терени – разстояния 1,0 – 1,5 м
х 0,7 – 1,0 м или 7000 до 14 000 бр./ха в зависимост от дървесния вид.
3. Залесявания на брегови земи, откоси, насипи, сипеи и др. разстояния 0,5 – 1,0 х 0,5 – 1,0 м или
10 000 – 20 000 бр./ха.
4. Залесяване на издънково-семенни култури – разстояния 2,0 – 0,4 м х 1,5 – 2,0 м или 1500 – 3500
бр./ха.
5. За линейни залесявания от 1 до 3 реда – разстояния 2,0 – 5,0 м х 2,0 – 5,0 м или 400 – 3500 бр./ха.
6. За двуетажни насаждения – от 3500 до 4000 бр./ха.
7. Защитни горски пояси:
а) ветрозащитни с широчина от 10 до 20 м – разстояния 1,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м или 5000 – 7000
бр./ха;
б) противоерозионни с широчина 20 до 60 м – разстояния 1,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м или 5000 – 10 000
бр./ха;
в) за защита на брегове или водоеми с широчина от 10 до 20 м – разстояния 1,0 – 3,0 м х 1,0 – 1,5 м
или 2000 – 10 000 бр./ха;
г) пътезащитни с широчина от 6 до 10 м – разстояния 1,0 – 1,5 м х 0,5 – 1,0 м или 7000 до 20 000
бр./ха;
д) пожарозащитни пояси с широчина 100 – 250 м – разстояния 2,0 – 3,0 м х 0,5 – 2,0 м или
3300 – 10 000 бр./ха.

Приложение № 5
към чл. 25, ал. 2
Определяне на разстоянието между поясите (терасите)
в метри в зависимост от наклона на терена в градуси
Наклон
на терена
в градуси
0
10
15
20
25

1,00
1,00
1,02
1,04
1,07
1,11

Разстояние между терасите и поясите,
мерено по терена при възприети
хоризонтални разстояния в метри
хоризонтални разстояния в метри
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
3,00
1,52
2,03
3,04
1,55
2,07
3,10
1,60
2,12
3,19
1,65
2,20
3,30

4,00
4,00
4,05
4,12
4,24
4,40
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30
35
40
45
50
55
60

1,16
1,22
1,30
1,42
1,56
1,75
2,00

1,73
1,83
1,96
2,13
2,36
2,64
3,00
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2,30
2,44
2,62
2,84
3,12
3,52
4,00

3,48
3,68
3,91
4,28
4,69
5,30
6,00

4,61
4,89
5,22
5,66
6,20
7,00
8,00

Приложение № 6
към чл. 29, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“
Норми за дълбочина на сеене, брой на семената в едно посевно място и тегло на семената
за метър браздов посев за някои основни дървесни видове
Видове

Дълбочина на
сеене (см)

Брой на семената в
едно посевно място
(гнездо, копка)

Тегло на семената на
м при браздов
посев (г)

Бук

3 – 4

5 – 8

10,0

Местни дъбове

4 – 6

3 – 5

120,0

Червен дъб

6 – 8

1 – 2

-

Цер

5 – 8

3 – 5

260,0

Бял бор

1 – 2

10 – 15

1,0

Черен бор

1,5 – 2,5

10 – 15

2,0

Ела обикновена

2 – 3

15 – 20

15,0

Забележка. Нормите се отнасят за семена I качество. При използване на семена с по-ниско качество
нормите се завишават.

Приложение № 7
към чл. 42, ал. 1
К А Р Н Е Т
за инвентаризация на горска култура
Землище ............... Местност .................................... Отдел и подотдел/№ на имот .…………………...................
Собственост на ......................................................
ОБЩИ ДАННИ
1. Технологичен план за залесяване .........
.........................
(№ и дата)
2. Залесена площ ............... дка.
3. Залесяване на горски територии по чл. 9:
□ защитни □ специални □ стопански
4. Вид на площта □ горска територия
□ земеделска земя
□ нарушена територия
□ защитена територия

5. Насока на залесяване:
□ ново залесяване
□ в зрели гори
□ за възстановяване на гори
□ за попълване на редини
□ за двуетажни насаждения
6. Цел на залесяване по чл. 10 .......
7. Година на създаване .........
8. Метод на залесяване ...........

9. Сезон на залесяване:
есен …. дка, пролет …. дка.
10. Изпълнител: .............
.............................................

РЕЗУЛТАТ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА
11. Инвентаризирана действителна площ на културата ................... дка, отчетена площ ............. дка,
разлика ................... дка.
12. Прихващане: ........... %. 13. Загуби: ............. %. 14. Причини за загубите: ................................................
15. Обща площ за попълване: ............ дка; дървесни видове .............................; схема на попълване и
почвоподготовка ..........................
16. Дървесен състав
Дървесен вид
1
2
3
Всичко:

УчасРедуцирана
тие – %
площ – дка

х

17. Подготовка на почвата
Височина на
фиданките – см

х

Площ за
попълване – дка

Вид

Начин

х

х

Площ –
дка

С Т Р.
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18. Неусвоена лесопригодна площ ......... дка, .................... %.
19. Пълнота на редината (зрялото насаждение) .................... .

БРОЙ 16
20. Склопени участъци от културата – общо ...... %, ……….. дка.
21. Гъстота на културата ........... бр./
дка.

ПРЕБРОИТЕЛЕН КАРНЕТ
Дървесен вид

Прихванати фидан- Всичко – Неприхванати
Общ брой засадени фиВсичко – бр.
ки
бр.
фиданки
данки

Всичко:
Водил карнета: дата .............................................
(име, длъжност)
Председател: ........................................

Комисия:
1. .........................
2. .........................
3. .........................

Инвентаризирал: ………….
...........................................
(име, длъжност, № на
удостоверението за регистрация)

Приложение № 8
към чл. 43, ал. 4
К А Р Н Е Т
за контролна инвентаризация на горска култура
Землище ......... Местност ..................... Отдел и подотдел/№ на имот ...…….................... Технологичен план
за залесяване № .............................................................................................................................................................
Собственост на:...............................................................................................................................................................
1. Залесена площ ........... дка. 2. Вид на земята □ горска територия □ земеделска земя □ нарушена
територия □ защитена територия
3. Цел на залесяване по чл. 10 ...................................................................................................................................
4. Насока на залесяване по чл. 11: □ ново залесяване 		
□ в зрели гори
□ за възстановяване на гори □ за попълване на редини □ за двуетажни насаждения
5. Година на създаване ............... 6. Инвентаризирана действителна площ на културата .................. дка,
отчетена площ .......................................................... дка, разлика .................................................................... дка.
КОНТРОЛЕН ПРЕБРОИТЕЛЕН КАРНЕТ
Дървесен
вид

Прихванати
фиданки

Всичко – бр.

Неприхванати
фиданки

Всичко –
бр.

Общ брой засадени ф-ки

Всичко:
Всичко:
7. Прихващане: ..................... %, загуби: .............. %. 8. Причини за загубите: ................................................
9. Състав на културата: .................................................................................................................................................
Дървесен вид
Участие – %
Редуцирана площ – дка
1.
2.
3.
Всичко:
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА
Залесена площ – дка
Процент на прихващане – %
по инвенпри пропри проверката
разлика
по инвентаризация
разлика
таризация
верката

Забележки, препоръки и заключение на комисията:
.................................................................................................
.................................................................................................
Председател: .......................
Комисия:
1. .................
2. .................
3. .................

Присъствали: ....................
.....................
.....................
.....................
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Приложение № 9
към чл. 44, ал. 1 и 2
Подготовка на почвата за едногодишните култури
% от
общата
площ

Вид на подготовката на почвата

От общото количество – дка

Площ,
дка

ръчна

механизирана

с животинска тяга

х

х

х

1. Пълна
2. Частична, в т.ч.:
2.1. Орни пояси
2.2. Тераси (ръчни, с машини)
2.3. Площадки
2.4. Друга
3. Опростена
4. Без почвоподготовка
Всичко

Приложение № 10
към чл. 44, ал. 1 и 2
Достигнат процент на прихващане от инвентаризацията на 1-, 2-, 3-, 4- и 5-годишните култури
по собственици
№
по
ред

Собственик/
ползвател
(име)

1 год.
площ,
дка

2 год.

% на
прихващане

3 год.

% на
прихващане

площ
дка

4 год.

5 год.

% на
% на
% на
при- площ, при- площ, прихвадка
хвадка
хващане
щане
щане

площ
дка

Всичко
площ,
дка

% на
прихващане

Изготвил: .............................................
(име, длъжност, подпис)

Приложение № 11
към чл. 44, ал. 1 и 2
Разпределение на културите по насоки на залесяване по чл. 11 и процент на прихващане
1-, 2-, 3-, 4-, 5-годишни култури
Разпределение на културите от колона 3 по насоки – дка и процент на прихващане

Площ на
културите – дка

ново залесяване
Дървесен
вид*

1

за възстановяване
на гори

в зрели
гори

дка

по
отчет

установени

разлика ±

2

3

4

дка
%
в т.ч. на
в т.ч. % на
в/у прив/у прих- дка
обхва- об- по- ващазещо
що
не
мед. щажаземи не
рища
5

6

7

8

9

10

11

попълване на
редини

двуетажни

площ

дка
%
%
%
на
на всич- в т.ч. % на
на
дка приприко
чрез прихприхдка
хвахвасее- ващаващащащане
не
не
не
не
12

13

14

15

16

17

18

19

в т. ч.
площ на противоерозионните
залесявания,
дка

20

Дървесен вид*:
Бял бор: Бял бор с широкол.; Б. бор с др. иглол.; Б. бор с др. игл. и шир.; Черен бор: Ч. бор с широкол.; Ч. бор с др. иглол.; Ч. бор с др. игл. и шир.; Обикновен смърч: Об. смърч с др. иглол.; Об. смърч
с широкол.; Об. см. с др. игл. и шир.; Обикновена ела: Об. ела с др. иглол.; Бяла ела с широкол.; Бяла
ела с др.игл. и шир.; Дугласка: Дугласка с др. иглол.; Дугласка с широкол.; Дугл. с др. игл. и шир.;
Атласки кедър: Ат. кедър с др. иглол.; Ат. кедър с шир.; Ат. кед. с др. игл. и шир.; Хималайски кедър:
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Х. кедър с др. иглол.; Х. кедър с широкол.; Х. кедър с др. игл. и шир.; Ливански кедър: Л. кедър с др.
иглол.; Л. кедър с широкол.; Л. кед. с др. игл. и шир.; Евр. лиственица: Евр. лист.с др. иглол.; Евр. лист.
с шир.; Евр. л. с др. игл. и шир.; Бяла мура: Б. мура с др. иглол.; Б. мура с широкол.; Б. м. с др.игл. и
шир.; Кипарис аризонски: Ар. кип. с др. иглол.; Ар. кип. с широкол.; Ар. кип. с др. игл. и шир.; Черна
мура; К-ри за коледни елхи; Рекапитулация: Чисти иглолистни, в т. ч. екзоти; Смесени с иглол., в т. ч.
смесени с екз.; Смес. игл.-широкол., в т. ч. игл. екз. с шир. К-ри за коледни елхи. Всичко иглолистни.
Бук: бук с широкол.; бук с иглол.; Бук-източен: Изт. бук с широкол.; Изт. бук с иглол.; Дъб-летен: Л.
дъб с широкол.; Л. дъб с иглол.; Дъб-зимен: З. дъб с широкол.; З. дъб с иглол.; Благун: Благун с широкол.; Благун с иглол.; Цер: Цер с широкол.; Цер с иглол.; Дъб-червен: Ч. дъб с широкол.; Евроамер.
тополи:-P. cv I-214;-P. cv Bachelieri;-P. cv Vernirubens;-P. cv I 45/51; -P. cv Agate;-P. cv BL;-P. cv I 37/ 61;-P.
cv I 39/61;-P. cv I CB-7;-P. cv MC;-P. cv Robusta; Поликлонални; Бяла топола; Черна топола; Трепетлика;
Сива топола; Балзамични тополи; Върби; Липа сребролистна; Ср. липа с широкол.; Ср. липа с иглол.;
Липа едролистна; Едр. липа с широкол.; Едр. липа с иглол.; Липа дребнолистна; Др. липа с широкол.;
Др. липа с иглол.; Орех-обикновен: Об. орех с широкол.; Черен орех: Ч. орех с широкол.; об. кестен:
об. кестен с широкол.; Кестен конски; Акация бяла: Ак. бяла с широкол.; Явор-обикновен: Об. явор
с широкол.; Об. явор с иглол.; Ясен планински: Пл. ясен с широкол.; Пл. ясен с иглол.; Ясен полски:
Пол. ясен с широкол.; Пол. ясен с иглол.; Бряст-полски: П. бряст с широкол.; Храсти. Рекапитулация:
Чисти широкол., в т. ч. с екзоти; Смесени широкол., в т. ч. с шир.екз. Смес. шир. с иглол., в т. ч. с
екзоти; К-ри за плодопроизв.; Храсти; Всичко широкол.; ОБЩО ИГЛОЛИСТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ.

Приложение № 12
към чл. 46, ал. 2
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
на наличните пожарища, насаждения, унищожени от други природни въздействия, и невъзобновени
сечища към ............../.......................... г.
в района на .....................................................................
(ДГС/ДЛС/ОГС, други)
№
по
ред

Вид на площта

1

2

1.

Пожарища – всичко
(вкл. по горскостопански
план или програма)

Всичко

От колона 3 „Всичко“ – оставени за естествено възобновяване

В т.ч.
иглолистни

широколистни

4

5

1-год. 2-год.

3-год.

4-год.

5-год. 6-год. 7-год.

всичко

дка

1.1. От ред 1 отсечени (почистени)

3

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2. От ред 1 оставени за естествено възобновяване
1.3. От ред 1.1 с направена
почвоподготовка
2.

Насаждения, пострадали
от други природни въздействия – всичко (вкл.
по горскостопански план
или програма)

2.1. От ред 2 отсечени
(почистени)
2.2. От ред 2 оставени за естествено възобновяване
2.3. От ред 2.1 с направена
почвоподготовка
3

Невъзобновени сечища – всичко (вкл. по
горскостопански план
или програма)

3.1. От ред 3 оставени за естествено възобновяване
3.2. От ред 3 с направена
почвоподготовка
Общо:

Изготвил: ………………………………………..............….				
(име, длъжност, подпис)

Директор: .....................................
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ОТЧЕТ
за компенсационното залесяване към 31 декември 20....... г.
в района на РДГ/ДГС/ДЛС/община .....................................
Определено компенсационно залесяване
ДГС/
№
поДЛС/ брой
по РДГ
об- изда- обща стъред
щина дени площ пили
засред(дка)
поства
веди
(лв.)
1

2

3

4

5

6

Приложение № 13
към чл. 50, ал. 3

Извършени дейности за компенсационно залесяване

залесяване

общо
(дка)

попълване на
култури

отглеждане на
новосъздадени
култури

изразизразходвани
ходвани
общо
общо
средсред(дка)
(дка)
ства –
ства –
лв.
лв.

7

8

9

10

11

отглеждане
(осветление)

изразходвани
средства –
лв.

общо
(дка)

изразходвани
средства –
лв.

12

13

14

Всичко
изразходвани
средства,
лв.

15

Всичко:

• Отчетът се изготвя за целия период на действие на компенсационното залесяване (от 2008 г.).
• В колона 8 се отнасят всички средства за дейностите по залесяване (почистване, маркиране на
площта, почвоподготовка, засаждане на фиданките).
• В колона 10 се отнасят всички средства за дейности по попълване.
Изготвил: .........................				
1407

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2008 г. за ползването на язовири
те – държавна собственост, в рибностопанско
отношение и правилата за извършване на
стопански, любителски риболов и аквакултури
в обектите – държавна собственост по чл. 3,
ал. 1 от Закона за рибарството и аквакулту
рите (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 18 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. ползването на язовирите – държавна
собственост, за любителски риболов и/или
за аквакултури;“.
2. В т. 2 думите „технологични зони за
експлоатация и“ се заличават.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. правилата за извършване на любителски
риболов и аквакултури в язовирите – държавна

Директор/кмет: ............................

собственост, и правилата за извършване на
стопански риболов и аквакултури в Черно
море и р. Дунав.“
4. Точка 4 се отменя.
§ 2. В наименованието на глава втора думите „технологичните зони за експлоатация
и“ се заличават.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Язовирите – държавна собственост, се
ползват за любителски риболов и/или за аквакултури в съответствие с приложение № 1.“
2. В ал. 2 думите „или само за стопански“
се заличават.
3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на определените за
аквакултури“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Зоните за аквакултури се определят в
подходящи водни участъци извън зоните за
техническа експлоатация на хидротехничес
ките съоръжения.“
2. В ал. 2 думите „или стопански“ се заличават, след думата „специфичните“ се добавя
„му“, а думите „на съответния воден обект“
се заличават.
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§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. В наименованието на глава трета думите „в язовирите – държавна собственост,
Черно море и р. Дунав“ се заличават.
§ 7. В наименованието на раздел I, глава
трета, накрая се добавя „в Черно море и р.
Дунав“.
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се отменя;
2. В ал. 8, т. 2 числото „200“ се заменя с
„300“.
§ 9. В чл. 6а думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „изпълнителния
директор на ИАРА“.
§ 10. В чл. 7, ал. 2 изречение първо се
изменя така:
„Инспекторите по рибарство и контрол към
териториалните звена на ИАРА маркират с
отличителен знак и номер риболовните уреди по ал. 1 на всеки 200 м и в съответствие
с изискванията на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8.04.2011 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 (ОВ L 112/1 30.04.2011 г.).“
§ 11. В чл. 8 думата „състояние“ се заменя
с „положение“.
§ 12. В чл. 9, ал. 1 числото „200“ се заменя
с „400“.
§ 13. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Стопански риболов в р. Дунав се извършва с мрежи с фани с размер на окото не
по-малък от 40 mm и с размер на окото не
по-малък от 16 mm за уклейка, 36 mm за костур, морунаш и скобар, 45 mm за бяла мряна,
60 mm за щука и бяла риба, 65 mm за шаран
и растителноядни видове риби (толстолоб и
амур) и 70 mm за европейски сом.“
§ 14. Член 13 се отменя.
§ 15. В чл. 14, ал. 3 думите „300 до 500“
се заменят с „400“.
§ 16. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
§ 17. В чл. 17 се създава ал. 4:
„(4) В язовири – държавна собственост, определени само за аквакултури по приложение
№ 1, развъждането и отглеждането на риба
и други водни организми се извършва при
спазване изискванията на Наредба № 13 от
2004 г. за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях.“
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§ 18. В наименованието на глава четвърта
думите „Нормативи и срокове за зарибяване
на язовири – държавна собственост, и“ се
заличават.
§ 19. Член 19 се отменя.
§ 20. В чл. 20, ал. 2 след думите „ползвателя
на обекта“ се добавя „в случай че има такива“,
ду мите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ)“, а думите „Държавната агенция по
горите (ДАГ)“ се заменят с „Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ)“.
§ 21. В допълнителната разпоредба, в т. 3
думата „състояние“ се заменя с „положение“,
а след думите „когато са“ се добавя „сухи“.
§ 22. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
№

Язовир

Площ
(дка)

Категоризация

1

2

3

4

1.

Александър
Стамболийски

10860

Любителски
риболов

2.

Ахелой

970

Любителски
риболов

3.

Батак

22080

Любителски
риболов

4.

Беглика

356

Любителски
риболов

5.

Бели Лом

3450

Любителски
риболов

6.

Белмекен

4531

Любителски
риболов

7.

Голям Беглик

4126

Любителски
риболов

8.

Горни Дъбник

11800

Любителски
риболов

9.

Домлян

1680

Любителски
риболов

10.

Доспат

22000

Любителски
риболов

11.

Жребчево

25000

Любителски
риболов

12.

Ивайловград

15000

Любителски
риболов

13.

Калин

350

Любителски
риболов

14.

Копринка

11200

Любителски
риболов

15.

Кричим

790

Любителски
риболов
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16. Кула
17. Кърджали
18. Малко Шарково
19. Огняново
20. Огоста
21. Панчарево

3

4

1567 Л ю б и т е л с к и
риболов
16070 Л ю б и т е л с к и
риболов
3900 Л ю б и т е л с к и
риболов
1788 Л ю б и т е л с к и
риболов
23600 Л ю б и т е л с к и
риболов
897 Л ю б и т е л с к и
риболов
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46. Бегуновци
47. Бели брег

3

4
280 Аквакултури
96 Л ю б и т е л с к и
риболов

48. Бенковски

595 Аквакултури

49. Берсин

375 Аквакултури

50. Богатово

310 Аквакултури

51. Божурица

231 Аквакултури

52. Бойка

438 Аквакултури

53. Брягово

963 Л ю б и т е л с к и
риболов

54. Бял кладенец

1186 Аквакултури

22. Порой

4450 Л ю б и т е л с к и
риболов

55. Бяла Рада

23. Пчелина
(Лобош)

5380 Л ю б и т е л с к и
риболов

56. Валтата

78 Аквакултури

57. Васил Левски

40 Аквакултури

24. Пясъчник

9920 Л ю б и т е л с к и
риболов

58. Виноградец
59. Вълчовец

351 Аквакултури

3246 Л ю б и т е л с к и
риболов

60. Върбешница

278 Аквакултури

26. Розов кладенец

3640 Л ю б и т е л с к и
риболов

61. Гарваново

650 Аквакултури
690 Аквакултури

27. Сопот

5350 Л ю б и т е л с к и
риболов

62. Генерал
Киселово
63. Гледка

205 Аквакултури

25. Рабиша

28. Студен кладенец

25600 Л ю б и т е л с к и
риболов

29. Съединение

2510 Л ю б и т е л с к и
риболов

30. Тополница

5619 Л ю б и т е л с к и
риболов

31. Тошков чарк
32. Цанков камък
33. Чаира
34. Широка поляна
(Кавал тепе)
35. Мандра
36. 40-те извора

254 Л ю б и т е л с к и
риболов
3400 Л ю б и т е л с к и
риболов
200 Л ю б и т е л с к и
риболов
4044 Л ю б и т е л с к и
риболов
33000 Л ю б и т е л с к и
риболов
489 Л ю б и т е л с к и
риболов

37. Абрит – I

32 Аквакултури

38. Абрит – II

110 Аквакултури

39. Александрово
40. Алино

1300 Аквакултури

140 Аквакултури

95 Аквакултури

64. Горна Гращица

57 Аквакултури

65. Даскалово 1

55 Аквакултури

66. Даскалово 2

66 Аквакултури

67. Двата чучура

370 Л ю б и т е л с к и
риболов

68. Девец
69. Детелина
70. Дженевра

40 Аквакултури
106 Аквакултури
50 Л ю б и т е л с к и
риболов

71. Добри дол

300 Аквакултури

72. Долна Диканя

900 Аквакултури

73. Долна Митрополия

112 Аквакултури

74. Долни Дъбник

342 Аквакултури

75. Долно Ново село

80 Аквакултури

76. Дондуково

165 Аквакултури

77. Доситеево

650 Аквакултури

78. Дренов дол

640 Л ю б и т е л с к и
риболов

79. Дреновец

758 Аквакултури

71 Аквакултури

80. Дуванли

145 Аквакултури

41. Антимово

1037 Л ю б и т е л с к и
риболов

81. Дъбника

1640 Аквакултури

42. Багренци

153 Аквакултури

43. Бакър дере
44. Баниска
45. Барган

1101 Аквакултури
959 Аквакултури
65 Аквакултури

82. Езерово
83. Елешница
84. Енево

680 Аквакултури
1184 Л ю б и т е л с к и
риболов
170 Л ю б и т е л с к и
риболов
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85. Еница
86. Етрополе

3

4

4428 Л ю б и т е л с к и
риболов
63 Аквакултури

87. Желязковец

228 Аквакултури

88. Звиница

105 Аквакултури

89. Звънарци

95 Аквакултури

90. Златия

340 Аквакултури

91. Извор

800 Аквакултури

92. Изворово

370 Аквакултури

93. Изравнител
Басамака

120 Аквакултури

94. Изравнител
Белица

120 Аквакултури

95. Изравнител
Белмекен

29 Л ю б и т е л с к и
риболов
654 Аквакултури

97. Изравнител
Чатма дере

200 Аквакултури

98. Кайлъка

220 Л ю б и т е л с к и
риболов

99. Каламица

101. Каменна чешма
102. Караджа дере

1
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122. Липница

112 Аквакултури

123. Ломци

404 Аквакултури

124. Лопушница

327 Аквакултури

125. Мали лаг

173 Аквакултури

126. Малка Мътница

134 Аквакултури

127. Малка Смолница

124 Аквакултури

128. Малчика

113 Л ю б и т е л с к и
риболов

129. Мандра

220 Л ю б и т е л с к и
риболов

130. Марков дол

96. Изравнител
Пясъчник

100. Каменец
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131. Мечка

46 Аквакултури
580 Аквакултури

132. Мишковец

79 Аквакултури

133. Момина сълза

42 Аквакултури

134. Морун

242 Аквакултури

135. Мъртва долина 1

63 Аквакултури

136. Мъртва долина 2

37 Аквакултури

137. Найденово

75 Аквакултури

138. Нановица 1

35 Аквакултури

420 Аквакултури

139. Нановица 2

107 Аквакултури

1517 Л ю б и т е л с к и
риболов

140. Негованка

233 Аквакултури

141. Нови пазар 1

302 Аквакултури

142. Нови пазар 2

344 Л ю б и т е л с к и
риболов

143. Овча могила

444 Л ю б и т е л с к и
риболов

237 Аквакултури
67 Л ю б и т е л с к и
риболов

103. Караисен

989 Аквакултури

104. Карамфил

125 Аквакултури

144. Овчарица

6550 Аквакултури

105. Кирилово

859 Аквакултури

145. Овчарово

226 Аквакултури

106. Климент

198 Аквакултури

146. Овчи кладенец

260 Аквакултури

107. Клисурица

173 Аквакултури

147. Одринци

108. Клокотница

390 Аквакултури

863 Л ю б и т е л с к и
риболов

109. Книжовник

490 Аквакултури

148. Осломе

158 Аквакултури

110. Ковачево

1410 Л ю б и т е л с к и
риболов

149. Острог

38 Л ю б и т е л с к и
риболов

111. Ковачица

426 Аквакултури

150. Ошане

49 Аквакултури

112. Комарево –
Храброво

134 Аквакултури

151. Паисий 2

75 Л ю б и т е л с к и
риболов

113. Крамолин

219 Аквакултури

152. Пампорово

1848 Л ю б и т е л с к и
риболов

216 Л ю б и т е л с к и
риболов

114. Крапец

153. Пелик дере

34 Аквакултури

115. Красноселци

192 Аквакултури

154. Петелово

65 Аквакултури

116. Криво поле

310 Аквакултури

155. Полетковци

980 Аквакултури

156. Поляница

505 Аквакултури

117. Кринец
118. Крушево

51 Аквакултури
1800 Аквакултури

157. Правец

366 Аквакултури

119. Крушовица

176 Аквакултури

158. Правище

394 Аквакултури

120. Кълново

260 Аквакултури

159. Пролеша

121. Леново

975 Л ю б и т е л с к и
риболов

160. Пустия

56 Л ю б и т е л с к и
риболов
231 Аквакултури
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161. Пчеларово 1
162. Пчеларово 2
163. Ряховски ливади

3

4
53 Аквакултури
25 Аквакултури
139 Аквакултури

164. Света

95 Аквакултури

165. Седлото

24 Аквакултури

Язовир

Площ
(дка)

Категоризация

Бебреш

736 Л ю би т е лск и
риболов

3.

Бели
Искър

850 Л ю би т е лск и
риболов

4.

Боровица

482 Забра нен за
риболов

5.

Дяково

2000 Л ю би т е лск и
риболов

6.

Въча

4970 Л ю би т е лск и
риболов

7.

2320 Л ю б и т е л с к и
риболов

Георги Трайков
(Цонево)

17300 Л ю би т е лск и
риболов

8.

Искър

43 Л ю б и т е л с к и
риболов

30000 Л ю би т е лск и
риболов

9.

Йовковци

5745 Л ю би т е лск и
риболов

10.

Камчия

9601 Забра нен за
риболов

11.

Карагьол

90 Л ю би т е лск и
риболов

12.

Кокаляне

300 Л ю би т е лск и
риболов

13.

Студена

14.

Тича

528 Аквакултури

168. Сираково

200 Аквакултури

169. Скала – 1

403 Аквакултури

170. Скала – 2

50 Аквакултури

171. Скендер дере

150 Аквакултури

172. Смирненски

462 Аквакултури

173. Снежина

180 Аквакултури
1130 Л ю б и т е л с к и
риболов

175. Сушица

459 Аквакултури

176. Табакова чешма

111 Аквакултури

179. Темелково

165 Аквакултури

180. Тешел

100 Л ю б и т е л с к и
риболов

181. Токмакли

38 Аквакултури

182. Тотлебенов вал

80 Л ю б и т е л с к и
риболов

183. Трапище

38 Аквакултури

184. Троян

530 Аквакултури

185. Трояново

550 Аквакултури

186. Тръбач

№

2.

167. Синята река

178. Телиш – 2

Язовири с основно предназначение за питейнобитово водоснабдяване, където любителският
риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителната зона

Асеновец

175 Аквакултури

177. Телиш

С Т Р. 7 5
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166. Сивата вода

174. Стойковци
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86 Аквакултури

1100 Л ю би т е лск и
риболов

1416 Л ю би т е лск и
риболов
18700 Л ю би т е лск и
риболов

187. Тръстиково

578 Л ю б и т е л с к и
риболов

15.

Тракиец

188. Филиповци

138 Л ю б и т е л с к и
риболов

8250 Л ю би т е лск и
риболов

16.

189. Фисека

691 Л ю б и т е л с к и
риболов

Хр. Смирненски
(Янтра)

1054 Забра нен за
риболов

17.

Ясна поляна

2317 Забра нен за
риболов

18.

Ястребино

4800 Л ю би т е лск и
риболов
“

190. Церковски

1180 Аквакултури

191. Черковна
(Дъбрава)

312 Аквакултури

192. Чернозем

460 Аквакултури

193. Чирпан

131 Л ю б и т е л с к и
риболов

194. Шишманов вал

548 Л ю б и т е л с к и
риболов

195. Шумен
196. Ярловци

1050 Аквакултури
560 Аквакултури

Заключителна разпоредба
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
Министър на земеделието и храните:
Мирослав Найденов
1282
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-10
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във
връзка с Директива 2006/140/ЕО на Комисията
от 20 декември 2006 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на сулфурил флуорид
като активно вещество в приложение І към нея
(ОВ, Специално българско издание 2007 г., глава
04, том 10, стр. 235 – 237), Директива 2007/20/
ЕО на Комисията от 3 април 2007 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение І към
нея дихлофлуанид като активно вещество (ОВ L
94, 4.04.2007 г., стр. 23 – 25), Директива 2007/69/
ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на дифетиалон като активно вещество (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 23 – 25),
Директива 2007/70/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел
включване на въглеродния диоксид като активно
вещество в приложение IА към нея (ОВ L 312,
30.11.2007 г., стр. 26 – 28), Директива 2008/15/ЕО
на Комисията от 15 февруари 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на клотианидин
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 42, 16.02.2008 г., стр. 45 – 47), Директива
2008/16/ЕО на Комисията от 15 февруари 2008 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
етофенпрокс като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 42, 16.02.2008 г., стр. 48 – 50),
Директива 2008/75/ЕО на Комисията от 24 юли
2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглероден диоксид като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 197, 25.07.2008 г.,
стр. 54 – 56), Директива 2008/77/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
тиаметоксам като активно вещество (ОВ L 198,
26.07.2008 г., стр. 41 – 43), Директива 2008/78/ЕО
на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на пропиконазол като активно вещество (ОВ
L 198, 26.07.2008 г., стр. 44 – 46), Директива

2008/79/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на йодопропинил бутилкарбамат като активно вещество
в приложение I към нея (ОВ L 200, 29.07.2008 г.,
стр. 12 – 14), Директива 2008/80/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
циклохексилхидроксидиазен 1-оксид, калиева сол
като активно вещество (ОВ L 200, 29.07.2008 г.,
стр. 15 – 17), Директива 2008/81/ЕО на Комисията от 29 юли 2008 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на дифен а к у м к ат о а к т и вно в еще с т во (ОВ L 2 01,
30.07.2008 г., стр. 46 – 48), Директива 2008/85/ЕО
на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на тиабендазол като активно вещество в приложение
I към нея (ОВ L 239, 6.09.2008 г., стр. 6 – 8), Директива 2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като
активно вещество (ОВ L 239, 6.09.2008 г., стр.
9 – 11), Директива 2009/84/ЕО на Комисията от
28 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване в приложение I към нея на сулфурил
флуорид като активно вещество (ОВ L 197,
29.07.2009 г., стр. 67 – 69), Директива 2009/85/ЕО
на Комисията от 29 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на куматетралил
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 198, 30.07.2009 г., стр. 28 – 30), Директива
2009/86/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на фенпропиморф като активно
вещество (ОВ L 198, 30.07.2009 г., стр. 31 – 34),
Директива 2009/87/ЕО на Комисията от 29 юли
2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на индоксакарб
като активно вещество (ОВ L 198, 30.07.2009 г.,
стр. 35 – 38), Директива 2009/88/ЕО на Комисията от 30 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
тиаклоприд като активно вещество (ОВ L 199,
31.07.2009 г., стр. 15 – 18), Директива 2009/89/ЕО
на Комисията от 30 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на азота като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L
199, 31.07.2009 г., стр. 19 – 21), Директива 2009/91/
ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
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нея на динатриевия тетраборат като активно
вещество (ОВ L 201, 1.08.2009 г., стр. 39 – 42),
Директива 2009/92/ЕО на Комисията от 31 юли
2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на бромадиолон
като активно вещество (ОВ L 201, 1.08.2009 г.,
стр. 43 – 45), Директива 2009/93/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на алфа
хлоралоза като активно вещество (ОВ L 201,
1.08.2009 г., стр. 46 – 49), Директива 2009/94/ЕО
на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на борната киселина като активно вещество
(ОВ L 201, 1.08.2009 г., стр. 50 – 53), Директива
2009/95/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея като активно вещество на алумин иев фос фи д, о т дел я щ фос фи н (ОВ L 201,
1.08.2009 г., стр. 54 – 57), Директива 2009/96/ЕО
на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на динатриевия октаборат тетрахидрат като
активно вещество (ОВ L 201, 1.08.2009 г., стр.
58 – 61), Директива 2009/98/ЕО на Комисията от
4 август 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване в приложение I към нея на борния
оксид като активно вещество (ОВ L 203, 5.08.2009 г.,
стр. 58 – 61), Директива 2009/99/ЕО на Комисията от 4 август 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
хлорофацинон като активно вещество (ОВ L 203,
5.08.2009 г., стр. 62 – 64), Директива 2009/150/ЕО
на Комисията от 27 ноември 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на флокумафен като
активно вещество в приложение I към нея (ОВ
L 313, 28.11.2009 г., стр. 75 – 77), Директива
2009/151/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
толилфлуанид като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр.
78 – 80), Директива 2010/5/ЕС на Комисията от
8 февруари 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 36,
9.02.2010 г., стр. 24 – 26), Директива 2010/7/ЕС
на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на магнезиев фосфид,
освобождаващ фосфин, като активно вещество
в приложение I към нея (ОВ L 37, 10.02.2010 г.,
стр. 33 – 36), Директива 2010/8/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
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Съвета за включване в приложение I към нея на
варфарин натрий като активно вещество (ОВ L
37, 10.02.2010 г., стр. 37 – 39), Директива 2010/9/
ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел продължаване на
включването в приложение I към нея на активното вещество алуминиев фосфид, освобождаващ
фосфороводород (ОВ L 37, 10.02.2010 г., стр.
40 – 43), Директива 2010/10/ЕС на Комисията от
9 февруари 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на бродифакум като активно вещество (ОВ L 37, 10.02.2010 г.,
стр. 44 – 46), Директива 2010/11/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на варфарин като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L
37, 10.02.2010 г., стр. 47 – 49), Директива 2010/50/
ЕС на Комисията от 10 август 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, изразяващо се във включването в приложение I към нея на веществото
дазомет в качеството на активно вещество (ОВ
L 210, 11.08.2010 г., стр. 30 – 32), Директива 2010/51/
ЕС на Комисията от 11 август 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, изразяващо се във включването в приложение I към нея на веществото
N,N-диетил-мета-толуамид в качеството на активно вещество (ОВ L 211, 12.08.2010 г., стр.
14 – 16), Директива 2010/71/ЕС на Комисията от
4 ноември 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване на веществото метофлутрин като
активно вещество в приложение I към нея (ОВ
L 288, 5.11.2010 г., стр. 17 – 19), Директива 2010/72/
ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на веществото спинозад като активно вещество (ОВ L 288, 5.11.2010 г., стр.
20 – 22), Директива 2010/74/ЕС на Комисията от
9 ноември 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за продължаване на включването в приложение
I към нея на активното вещество въглероден
д вуок ис к ъм п род у к т ов т и п 18 (ОВ L 292 ,
10.11.2010 г., стр. 36 – 38), Директива 2011/10/ЕС
на Комисията от 8 февруари 2011 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, състоящо се във включване в приложение I към нея на веществото бифентрин като
активно вещество (ОВ L 34, 9.02.2011 г., стр.
41 – 44), Директива 2011/11/ЕС на Комисията от
8 февруари 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на веществото (Z,E)-тетрадека9,12-диенил ацетат като активно вещество в
приложения I и IА към нея (ОВ L 34, 9.02.2011 г.,
стр. 45 – 48), Директива 2011/12/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
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Съвета, състоящо се във включване в приложение I към нея на веществото феноксикарб като
активно вещество (ОВ L 34, 9.02.2011 г., стр.
49 – 51), Директива 2011/13/ЕС на Комисията от
8 февруари 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване в приложение I към нея на
нонановата киселина като активно вещество (ОВ
L 34, 9.02.2011 г., стр. 52 – 54), Директива 2011/66/
ЕС на Комисията от 1 юли 2011 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на 4,5-дихлоро-2октил-2H-изотиазол-3-он като активно вещество
в приложение I към нея (ОВ L 175, 2.07.2011 г.,
стр. 10 – 12), Директива 2011/67/ЕС на Комисията от 1 юли 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на абамектин като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 175,
2.07.2011 г., стр. 13 – 16), Директива 2011/69/ЕС
на Комисията от 1 юли 2011 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на имидаклоприд
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 175, 2.07.2011 г., стр. 24 – 26), Директива
2011/71/ЕС на Комисията от 26 юли 2011 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване на креозот
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 195, 27.07.2011 г., стр. 46 – 51), Директива
2011/78/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на Bacillus thuringiensis под
вид israelensis серотип H14, щам AM65-52 (ОВ L
243, 21.09.2011 г., стр. 7 – 9), Директива 2011/79/
ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на активното вещество фипронил
(ОВ L 243, 21.09.2011 г., стр. 10 – 12), Директива
2011/80/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на активното вещество
ламбда-цихалотрин (ОВ L 243, 21.09.2011 г., стр.
13 – 15), Директива 2011/81/ЕС на Комисията от
20 септември 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на активното вещество делтаметрин (ОВ L 243, 21.09.2011 г.,
стр. 16 – 18), Директива 2012/2/ЕС на Комисията от 9 февруари 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване на меден (II) оксид, меден
(II) хидроксид и основен меден карбонат като
активни вещества в приложение I към нея (ОВ
L 37, 10.02.2012 г., стр. 60 – 64), Директива 2012/3/
ЕС на Комисията от 9 февруари 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване на бендиокарб като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 37, 10.02.2012 г., стр. 65 – 67), Директива 2012/14/ЕС на Комисията от 8 май 2012 г.
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за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на
метилнонилкетон като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 123, 9.05.2012 г., стр.
36 – 38), Директива 2012/15/ЕС на Комисията от
8 май 2012 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване на екстракт от маргоза като активно
вещество в приложение I към нея (OB L 123,
9.05.2012 г., стр. 39 – 41), Директива 2012/16/ЕС
на Комисията от 10 май 2012 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на солната киселина като активно вещество
(OB L 124, 11.05.2012 г., стр. 36 – 38), Директива
2012/20/ЕС на Комисията от 6 юли 2012 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване на флуфеноксурон като активно вещество за продуктов
тип 8 в приложение I към нея (OB L 177, 7.07.2012 г.,
стр. 25 – 28), Директива 2012/22/ЕС на Комисията от 22 август 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
активното вещество дидецилдиметиламониев
карбонат (OB L 227, 23.08.2012 г., стр. 7 – 10),
Директива 2012/38/ЕС на Комисията от 23 ноември 2012 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване в приложение I към нея на цис-трикоз-9-ен като активно вещество (OB L 326,
24.11.2012 г., стр. 13 – 15), Директива 2012/40/ЕС
на Комисията от 26 ноември 2012 г. за поправяне на приложение I към Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
пускането на пазара на биоциди (OB L 327,
27.11.2012 г.), Директива 2012/42/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за включване на водороден цианид
като активно вещество в приложение I към нея
(OB L 327, 27.11.2012 г., стр. 31 – 33), Директива
2012/43/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 г.
за изменение на някои заглавия на колоните в
приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 327,
27.11.2012 г., стр. 34 – 36) нареждам:

1. Ут върж да вам сп ис ък на а к т и вн и т е
вещества, разрешени в Европейския съюз
за включване в състава на биоциди, включи телно изиск вани я та к ъм тя х съгласно
приложение № І.
2. Утвърждавам списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за
включване в състава на биоциди с нисък риск,
включително изискванията към тях съгласно
приложение № ІА.
3. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор.
Тази заповед отменя Заповед № РД-28-88
от 7.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.).
Министър:
Д. Атанасова

5
1 януари
2009 г.
1 юли
2011 г.

Дихлофлуа- N-(дихлорофлуорометилтио)- > 96 % w/w 1 март
нид
N′,N′-диметил2009 г.
N-фенилсулфамид
ЕС № 214-118-7
CAS № 1085-98-9

4

> 994 g/kg
994 g/kg

Дата
на включване в
този списък

2.

3

2

Минимална степен
на чистота
на активното вещество*

С у л ф у р и л Сулфурил
флуорид
дифлуорид
ЕС № 220-281-5
CAS № 2699-79-8

Наименование
по IUPAC,
идентификационни
номера

Общоприето наименование

1.

1

№
по
ред

8

Инсектициди, акарициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

31 декем- 8 Консерванти на
ври
дърво
2018 г.
18
30 юни
2021 г.

7

Дата, на Подгрупа биоциди
която
изтича
срокът, за
който активното
вещество
е включено
в списъка

10

Дата, от
която
се прилагат
разпоредбите

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 март
изисквания:
2009 г.
1. Биоцидите, разрешени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се употребяват при използване на подходящи лични
предпазни средства.

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 януари
изисквания:
2009 г.
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от 1 юли
професионални потребители, обучени да работят с тях.
2011 г.
2. За ограничаване на риска за операторите и присъстващите наоколо
лица трябва да са предвидени подходящи мерки.
3. Трябва да се извършва мониторинг на концентрацията на сулфурил
флуорид в отдалечените слоеве на тропосферата.
Притежателят на разрешение за пускане на пазара се задължава да
изпраща на Европейската комисия доклад за извършвания мониторинг
по т. 3 на всеки пет години, считано от 1-ви януари 2010 г.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени за тяхното използване.
2. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на лицата, извършващи фумигация, както и на намиращите се в близост други лица
по време на фумигация, както и за вентилация на обработените сгради
и други затворени помещения.
3. Трябва етикетите и/или информационните листове за безопасност
да указват, че преди фумигация на което и да е затворено помещение
всички хранителни продукти трябва да бъдат отстранени.
4. Трябва да се извършва мониторинг на концентрацията на сулфурил
флуорид във въздуха на горната тропосфера.
5. Притежателят на разрешение за пускане на пазара се задължава да
изпраща на Европейската комисия доклад за извършвания мониторинг,
посочен в точка 4, на всеки пет години, започвайки най-късно пет години след получаването на разрешението. Границата за откриване при
анализа следва да е най-малко 0,5 ppt (равностойно на 2,1 ng сулфурил
флуорид/m3 тропосферен въздух).

9

Специфични изисквания***

ДЪРЖАВЕН

28 февру- 28 февру- 8 Консерванти на
ари
ари
дърво
2011 г.
2019 г.

31 декември
2010 г.
30 юни
2013 г.

6

Краен срок
за изпълнение на изискванията
на чл. 19х
ЗЗВВХВС**

Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди,
включително изискванията към тях

Приложение № І

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

6

8

31 януари 8 Консерванти на
2020 г.
дърво

7

9

10

Въз основа на установените характеристики на активното вещество дифе- 1
нотиалон, които го определят като потенциално устойчиво, биоакумулиращо е м в р и
и токсично или силно устойчиво и силно биоакумулиращо, дифетиалон 2009 г.
подлежи на сравнителна оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВС,
преди да бъде подновено включването му в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в биоцида не трябва да надвишава 0,0025 % w/w и се допуска само за готови за употреба
примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се използват като прах за напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не
са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички подходящи
и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки включват и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от
професионални потребители, определяне на максимален размер на опаковката и употреба само на затворени и обезопасени кутии за примамки.

В съответствие с чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата 1 ф е в за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от р у а р и
2008 г.), при оценяването на заявлението за издаване на разрешение за 2010 г.
пускане на пазара на биоцид, се оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за населението
и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани по
представителен начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоциди трябва да
се оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи мерки
или са определени специални условия за намаляване на установените
рискове до приемливи нива. Разрешенията за пускане на пазара могат да
се издават само когато данните в заявлението удостоверяват, че рисковете
могат да бъдат намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
Предвид на установения риск за почвите, повърхностните и подземните
води, разрешения за пускане на пазара на биоциди за третиране на дърво,
което се използва на открито, се издават само когато са представени данни, които доказват, че биоцидите отговарят на изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане
на пазара на биоциди включително, ако е необходимо чрез прилагане на
подходящи мерки за намаляване на риска.
В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно
обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката
си върху непропусклива твърда основа, така че да се предотврати прякото
попадане на биоцида в почвата, като се осигури неговото събиране за
повторна употреба или обезвреждане.

2. Въз основа на идентифицираните рискове за почвите трябва да се предприемат подходящи мерки за ограничаване на риска с цел защитата им.
3. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено,
че прясно обработения дървен материал трябва да се съхранява след
обработката си върху непропусклива твърда основа, така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата, като се осигури неговото
събиране за повторна употреба или обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН

1 ноември 31 октом- 31 октом- 14 Родентициди
2009 г.
ври 2011 г. ври 2014 г.

1 февруари 31 януари
2010 г.
2012 г.

5

80

3-[3-(4′-бромо-(1,1′-бифен- 976 g/kg
ил)-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидро1-нафтил]-4-хидрокси-2Н-1бензотиопиран-2-он
ЕО №: няма
CAS № 104653-34-1

Дифетиалон

4

4.

3

К л о т и а н и - (E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол-5- 950 g/kg
дин
илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин
ЕО № 433-460-1 CAS № 21088092-5

2

3.

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

Въглероден Въглероден диоксид
990 ml/1
диоксид
ЕО № 204-696-9 CAS № 124-38-9

5

6

7

8

31 януари 8 Консерванти
2020 г.
на дърво

1 ноември 31 октом- 31 октом- 18
2012 г.
ври 2014 г. ври 2022 г. Инсектициди, акарициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

1 ноември 31 октом- 31 октом- 14
2009 г.
ври 2011 г. ври 2019 г. Родентициди

1 а п р и л 3 1 м а р т 31 март 8
2010 г.
2012 г.
2020 г.
Консерванти
на дърво

1 февруари 31 януари
2010 г.
2012 г.

9

10

В съответствие с чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди, при оценяването на
заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, се
оценяват възможните употреби, възможностите за излагане на въздействие,
както и рисковете за населението и за компонентите на околната среда,
които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоциди трябва да се
оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи мерки или
са определени специални условия за намаляване на установените рискове до
приемливи нива. Разрешения за пускане на пазара могат да се издават само
когато данните в заявлението удостоверяват, че рисковете могат да бъдат
намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба или
възможностите за излагане на въздействието на веществото и рисковете
за компонентите на околната среда и за населението, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на
равнището на Общността.

1
ноември
2009 г.
1
ноември
2012 г.

В съответствие с чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за 1 април
условията и реда за пускане на пазара на биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.), 2010 г.
при оценяването на заявлението за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, се оценяват възможните употреби, както и рисковете за
населението и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани
по представителен начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоциди трябва да се
оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи мерки или
са определени специални условия за намаляване на установените рискове
до приемливи нива. Разрешенията за пускане на пазара могат да се издават
само когато данните в заявлението удостоверяват, че рисковете могат да
бъдат намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци
трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на тези участъци.
2. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно
обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката си
върху непропусклива твърда основа, така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата, като се осигури неговото събиране за повторна
употреба или обезвреждане.
3. Не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен контакт
с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът отговаря
на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди, ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 февруаизисквания:
ри 2010 г.
Предвид установените рискове за работещите, биоцидите могат да бъдат
използвани целогодишно само при условие, че са предоставени данни за
дермална абсорбция, за да бъде доказано, че няма неприемливи рискове
при хронична експозиция. Биоцидите за професионална употреба трябва
да се употребяват при използване на подходящи лични предпазни средства.

ДЪРЖАВЕН

990 ml/l

1 -(4-хлорфенил)-4,4-диметил- 950 g/kg
3-(1,2,4-триазол-1 -илметил)
пентан-3-ол
ЕО № 403-640-2
CAS № 107534-96-3

7.

4

Тебуконазол

3

6.

2

Етофенпрокс 3 - ф е н о к с и б е н з и л - 2 - ( 4 - 970 g/kg
етоксифенил)-2-метилпропилетер
ЕО № 407-980-2 CAS № 8084407-1

1

5.

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

6

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

Въз основа на установените характеристики на активното вещество 1 април
дифенакум, които го определят като потенциално устойчиво, биоаку- 2010 г.
мулиращо и токсично или силно устойчиво и силно биоакумулиращо,
дифенакум подлежи на сравнителна оценка на риска съгласно чл. 18а,
ал. 9 от ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено включването му в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите
не трябва да надвишава 75 mg/kg и се допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се използват като прах за напрашване/
посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не
са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва да
са сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички подходящи и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки включват
и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от професионални потребители, определяне на максимален
размер на опаковката и употреба само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 април
изисквания:
2010 г.
1. С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с
цел защита на тези участъци.
2. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява
след обработката си върху непропусклива твърда основа, така че да се
предотврати прякото попадане на биоцида в почвата, като се осигури
неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане.
3. Не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво
на открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен
контакт с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът
отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, ако е
необходимо чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват
рисковете и се гарантира, че впоследствие са предприети подходящи мерки
или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени за тяхното използване.
2. Трябва да се вземат подходящи мерки за предпазване на операторите
и за да се гарантира минимален риск, включително и чрез предоставяне
на лични предпазни средства, ако такива са необходими.
3. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на лицата, извършващи фумигация, както и на намиращите се в близост други лица
по време на фумигация

ДЪРЖАВЕН

1 април 1
м а р т 3 1 м а р т 14
2010 г.
2012 г.
2015 г.
Родентициди

1 а п р и л 3 1 м а р т 31 март
2010 г.
2012 г.
2020 г.

5

82

3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4- 960 g/kg
тетрахидро-1 -нафтил)-4хидрок-сикумарин
ЕО № 259-978-4
CAS № 56073-07-5

Дифенакум

4

9.

3

П р о п и к о - 1-[[2-(2,4 дихлорофенил)-4- 930 g/kg
назол
пропил-1,З-диоксолан-2-ил]
метил] -1Н-1,2,4-триазол
ЕО № 262-104-4
CAS № 60207-90-1

2

8.

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

Йодопропинил бутилкарбамат
(IPBC)

Хлорофаци- Хлорофацинон
нон
ЕО №: 223-003-0
CAS №: 3691-35-8

11.

12.

3

4

978 g/kg

5

1 юли
2011 г.

1 юли
2010 г.

1 юли
2010 г.

6

7

8

3 0 ю н и 3 0 ю н и 14
2013 г.
2016 г.
Родентициди

30 юни 30 юни 8
2012 г.
2020 г.
Консерванти
на дърво

30 юни 30 юни 8
2012 г.
2020 г.
Консерванти
на дърво

9

10

Въз основа на установените характеристики на активното вещество 1 юли
хлорофацинон, които го определят като потенциално устойчиво, биоа- 2011 г.
кумулиращо и токсично или силно устойчиво и силно биоакумулиращо, хлорофацинон подлежи на сравнителна оценка на риска съгласно
чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено включването му
в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите
не трябва да надвишава 50 mg/kg и се допуска само за готови за
употреба примамки.

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 юли
изисквания:
2010 г.
Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продуктите трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства,
освен ако със съответното заявление за разрешение се удостоверява, че
рисковете могат да се намалят с други средства до приемливи равнища.
С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на тези участъци.
В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено,
че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява след
обработката си на закрито и/или върху непропусклива твърда основа,
така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или
във водите, като се осигури неговото събиране за повторна употреба
или обезвреждане.

В съответствие с чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата 1 юли
за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.
2008 г.), при издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за конкретния продукт се оценяват
видове употреба или възможностите за излагане на въздействие, както
и рисковете за населението и за компонентите на околната среда, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоциди трябва
да се оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи
мерки или са определени специални условия за намаляване на установените рискове до приемливи нива. Разрешенията за пускане на пазара
могат да се издават само когато данните в заявлението удостоверяват,
че рисковете могат да бъдат намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. С оглед на възможните рискове за околната среда и работниците
разрешения за използване на продукти в други системи освен такива,
които са промишлени, напълно автоматични и затворени, следва да
се дават, само ако със съответното заявление за разрешение се удостоверява, че рисковете могат да се намалят до приемливи равнища.
2. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продуктите трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства,
освен ако със съответното заявление за разрешение се удостоверява, че
рисковете могат да се намалят с други средства до приемливи равнища.
3. Предвид на установения риск за непълнолетни лица, продуктите не
трябва да се използват за обработване на дърво, което може да влезе
в пряк допир с такива лица.

ДЪРЖАВЕН

3-йодо-2-пропинил бутилкар- 980 g/kg
бамат
ЕО №: 259-627-5
CAS №: 55406-53-6

Циклохексилхидроксидиазен 977 g/kg
1-оксид,
калиева сол
EO №: не се прилага
CAS №: 66603-10-9
(Това вписване обхваща и
хидратни форми на К-HDO)

2

K-HDO

1

10.

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

7

8

30 юни 30 юни 8
2012 г.
2020 г.
Консерванти
на дърво

30 юни 30 юни 8
2012 г.
2020 г.
Консерванти
на дърво

6

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 юли
изисквания:
2010 г.
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, освен
ако в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се удостовери, че рисковете за професионалните
потребители могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с
цел защита на тези участъци.
3. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява
след обработката си върху непропусклива твърда основа, така че да се
предотврати прякото попадане на биоцида в почвата, като се осигури
неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане.
3. Не следва да се издават разрешения за обработването in situ на дърво
на открито или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни
влияния, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът
отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди,
за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 юли
изисквания:
2010 г.
1. С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с
цел защита на тези участъци.
2. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява
след обработката си върху непропусклива твърда основа, така че да се
предотврати прякото попадане на биоцида в почвата, като се осигури
неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане.
3. Не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво
на открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен контакт с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди, ако е необходимо чрез прилагане на подходящи мерки
за намаляване на риска.

2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се използват като прах за напрашване/
посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които
не са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва
да са сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички
подходящи и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки
включват и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от професионални потребители, определяне на
максимален размер на опаковката и употреба само на затворени и
обезопасени кутии за примамки.

ДЪРЖАВЕН

1 юли
2010 г.

1 юли
2010 г.

5

84

980 g/kg

Ти а м е т о к - тиаметоксам
сам
ЕО №: 428-650-4
CAS №: 153719-23-4

4

14.

3

Тиабендазол 2-тиазол-4-ил-1 Н-бензои- 985 g/kg
мидазол
ЕО №: 205-725-8
CAS №: 148-79-8

2

13.

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

Бромадио- 3-[3-(4′-бромо[1,1′-бифенил]- 969 g/kg
лон
4-ил)-3хидрокси-1-фенилпропил]-4хидрокси2 бензопирон/бромадиолон
ЕО №: 249-205-9
CAS №: 28772-56-7

17.

4

Бродифакум 3-[3-(4′-бромобифенил-4- 950 g/kg
ил)-1,2,3,4- тетрахидро-1нафтил)- 4-хидроксикумарин
ЕО №: 259-980-5 CAS №:
56073-10-0

3

16.

2

Алфахлора- (R) -1,2-O-(2,2,2 - трихлоре- 825 g/kg
лоза
тан) - алфа-D-гликофураноза
ЕО №: 240-016-7 CAS №:
15879-93-3

1

15.

5

6

8

30 юни
2013 г.

3 0 ю н и 14
2016 г.
Родентициди

31 януари 14
2017 г.
Родентициди

9

10

Въз основа на установените характеристики на активното вещество 1 ю л и
бромадиалон, които го определят като потенциално устойчиво, биоа- 2011 г.
кумулиращо и токсично или силно устойчиво и силно биоакумулиращо, бромадиалон подлежи на сравнителна оценка на риска съгласно
чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено включването му
в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:

Въз основа на характеристиките на активното вещество, които го правят 1 ф е в потенциално устойчиво, склонно към биоакумулиране и токсично, или р у а р и
много устойчиво и със силна склонност към биоакумулиране, същото 2012 г.
подлежи на сравнителна оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено включването му в настоящото
приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите не
трябва да надвишава 50 mg/kg и се одобряват само готови за употреба
продукти.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се използват като прах за напрашване/
посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не
са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва да
са сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички подходящи и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки включват
и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от професионални потребители, определяне на максимален
размер на опаковката и употреба само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1 ю л и
това е уместно за конкретния продукт се оценяват видове употреба 2011 г.
или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за
населението и за компонентите на околната среда, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.
При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоциди трябва
да се оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи
мерки или са определени специални условия за намаляване на установените рискове до приемливи нива. Разрешения за пускане на пазара
могат да се издават само когато данните в заявлението удостоверяват,
че рисковете могат да бъдат намалени до приемливи нива.
Не може да се издава разрешение за пускане на пазара на биоцид за
употреба на открито, освен ако са представени данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията, при необходимост чрез прилагане
на подходящи мерки за намаляване на риска.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите не
трябва да превишава 40 g/ kg.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Издават се разрешения само за продукти за използване в неподдаващи
се на отваряне и обезопасени кутии за примамката.

ДЪРЖАВЕН

1 юли
2011 г.

7

3 0 ю н и 3 0 ю н и 14
2013 г.
2021 г.
Родентициди

1 февруа- 31 януари
ри 2012 г. 2014 г.

1 юли
2011 г.

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

2

Тиаклоприд

Индоксакарб (енантиомерна
реакционна
маса S:R
75:25)

1

18.

19.

4

6

8

31 декем- 18
ври 2019 г. Инсектициди, акарициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

31 декем- 8
ври 2019 г. Консерванти
на дърво

7

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1 януари
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба 2010 г.
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на околната среда и за населението, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнището на Общността.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват рисковете и се гарантира, че впоследствие са предприети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят
установените рискове.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
Трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска, като се
сведе до минимум възможното излагане на хора, нецелеви животински
видове, или на водната среда. По- конкретно, етикетите и/или информационните листове за безопасност на разрешените за промишлена
употреба продукти следва да указват, че:
1. Продуктите не трябва да се поставят на места, достъпни за бебета,
деца и домашни любимци.
2. Продуктите трябва да се поставят далеч от отводнителни канали.
3. Неизползваните продукти трябва да се унищожават по надлежния
начин и да не се изливат в канализацията. За непрофесионално използване трябва да се разрешават само готови за употреба продукти.

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1 януари
изисквания:
2010 г.
1. С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с
цел защита на тези участъци.
2. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява
след обработката си върху непропусклива твърда основа, така че да се
предотврати прякото попадане на биоцида в почвата, като се осигури
неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане.
3. Не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво
на открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен
контакт с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът
отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, ако е
необходимо чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.

1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите
не трябва да надвишава 50 mg/kg и се допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се използват като прах за напрашване/
посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не
са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва да
са сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички подходящи и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки включват
и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от професионални потребители, определяне на максимален
размер на опаковката и употреба само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.

ДЪРЖАВЕН

1 януари липсва
2010 г.

1 януари липсва
2010 г.

5

86

Реакционнна маса на
796 g/kg
метил (S) - и метил (R)-7хлоро-2,3,4,5-тетрахидро-2-метоксикарбонил-(4 - трифлуорометоксифенил)
метил (S) - и метил (R)7-хлоро-2,3,4,5-тетрахидро-2[метоксикарбонилl-(4 трифлуорометоксифенил)
карбанил] индено [1,2-е] [1,3,4]
оксидиазол-4а-карбоксилат
(това вписване обхваща реакционната маса 75:25 на
енантиомери S и R)
ЕО №: липсва
CAS №: енантиомер S: 17358444-6 и енантиомер R: 18560875-7

(Z)- (3 - ((6-хлоро-3-пиридир) 975 g/kg
метил)-2-триазолидинилидин) цианамид
ЕО № липсва
CAS № 111988-49-9

3

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

1

2

3

4

Фенпропи- ( + / - ) - ц и с - 4 - [ 3 - ( р - т р е т - 930 g/kg
морф
бутилфенил)-2-метилпропил]2,6-диметилморфолин ЕО №:
266-719-9 CAS №: 67564-91-4

830 g/kg

А л у м и н и - Алуминиев фосфид
830 g/kg
ев фосфид, ЕО №: 244-088-0 CAS №:
о т д е л я щ 20859-73-8
фосфин

5

6

7

8

31 август 14
2021 г.
Родентициди

1 юли
2011 г.

30 юни 30 юни 8
2013 г.
2021 г.
Консерванти
на дърво

1 февруари 31 януари 31 януари 18
2014 г.
2022 г.
Инсектициди, ака2012 г.
рициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

1 септем- 31 август
ври 2011 г. 2013 г.

9

10
1 септември
2011 г.
1 февруари
2012 г.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1 ю л и
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба 2011 г.
или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за
населението и за компонентите на околната среда, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за пускане на пазара на биоцид трябва
да се направи оценка на рисковете и след това да се осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия, с
оглед намаляване на идентифицираните рискове. Разрешение за даден
продукт може да бъде издадено само при условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба или
възможностите за излагане на въздействието на веществото и рисковете
за компонентите на околната среда и за населението, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват
рисковете и се гарантира, че впоследствие са предприети подходящи
мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени да работят с тях.
2. Предвид установените рискове за операторите, трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват използването на
подходящи лични предпазни средства и апликатори, както и представяне
на продукта в такава форма, която да осигури намаляване до приемливо
равнище на излагането на оператора.
3. Предвид установените рискове за нецелеви сухоземни животински
видове, трябва да бъдат взети подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват необработването на райони, в които освен видовете,
подлежащи на унищожение, има и други бозайници, издълбаващи дупки.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват
рисковете и се гарантира, че впоследствие са предприети подходящи
мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени за тяхното използване.
2. Трябва да се вземат подходящи мерки за предпазване на операторите
и за да се гарантира минимален риск, включително и чрез предоставяне
на лични предпазни средства, ако такива са необходими.
3. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на лицата, извършващи фумигация, на намиращите се в близост други лица по
време на фумигация, както и защита на работещите при повторно
влизане в помещенията (след фумигацията) и защита на случайни лица
от изтичане на газ.
4. За съдържащи алуминиев фосфид продукти, които могат да предизвикат
наличие на остатъчни вещества в храните или във фуражите, етикетите
и/или информационните листове за безопасност за разрешените продукти
трябва да съдържат инструкции за употреба, като например спазване на
срокове за изчакване.

ДЪРЖАВЕН

21.

20.

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

Борен оксид Диборен триоксид
ЕО №: 215-125-8
CAS №: 1303-86-2

23.

3

Борна кисе- Борна киселина
лина
ЕО №: 233-139-2
CAS №: 10043-35-3

2

6

1 с е п т е м - 31 август
ври 2011 г. 2013 г.

1 септем- 31 август
ври 2011 г. 2013 г.

5

8

31 август
2021 г.

8
Консерванти
на дърво

31 август 8
2021 г.
Консерванти
на дърво

7

9

10

При оценяване на заявлението за издаване на разрешение за пускане на 1 с е п пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се оце- т е м в р и
няват видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие, 2011 г.
както и рисковете за населението и за компонентите на околната среда,
които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешение трябва да се направи оценка на рисковете и
след това да се осигури предприемането на съответните мерки или налагане
на специални условия с оглед намаляване на индентифицираните рискове.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато това 1 с е п е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба или въз- т е м в р и
можностите за излагане на въздействие, както и рисковете за населението 2011 г.
и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани по
представителен начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешение трябва да се направи оценка на рисковете и
след това да се осигури предприемането на съответните мерки или налагане
на специални условия с оглед намаляване на индентифицираните рискове.
Разрешение може да бъде издадено само при условие, че рисковете могат
да бъдат сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци
трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на тези участъци.
2. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно
обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката
си върху непропусклива твърда основа, така че да се предотврати прякото
попадане на биоцида в почвата, като се осигури неговото събиране за
повторна употреба или обезвреждане.
3. Не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен контакт
с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът отговаря
на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди, ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Предвид допусканията, направени по време на оценката на риска, продуктите, разрешени за професионална употреба, трябва да се използват с
подходящи лични предпазни средства, освен ако в заявлението за издаване
на разрешение за пускане на пазара на биоцид не бъде удостоверено, че
рисковете за професионалните потребители могат да бъдат сведени до
приемливо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвените и водните участъци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на
тези участъци.
По-специално, в етикетите и/или в информационните листове за безопасност
на разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено,
че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката си на закрито и/или върху непропусклива твърда основа, така че
да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или във водите,
като се осигури неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН

975 g/kg

990 g/kg
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22.

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

24.

1

3

4

Динатриев Динатриев тетраборат
990 g/kg
тетраборат
ЕО №: 215-540-4
CAS № (безводна форма): 133043-4
CAS № (пентахидрат): 12179-04-3
CAS № (декахидрат): 1303-96-4

2

6

1 септем- 31 август
ври 2011 г. 2013 г.
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При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане на 1 с е п пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се оценяват т е м в р и
видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие, както и 2011 г.
рисковете за населението и за компонентите на околната среда, които не са
били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи оценка
на рисковете и след това да се осигури предприемането на съответни мерки
или налагането на специални условия с оглед намаляване на идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да бъде издадено само
при условие, че в заявлението е удостоверено, че рисковете могат да бъдат
сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Продуктите, разрешени за промишлена и професионална употреба, трябва
да бъдат използвани с подходящи лични предпазни средства, освен ако не
бъде удостоверено в заявлението за издаване на разрешение, че рисковете за
промишлените и/или професионалните потребители могат да бъдат намалени
до приемливо равнище с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почви и води не трябва да бъде
разрешавано използването на разглежданите видове продукти за третиране
на дървесина на открито, в естествена среда (in situ), или за третиране на
дървесина, която ще бъде изложена на атмосферни въздействия, освен ако
не бъдат предоставени данни, доказващи, че продуктът ще е в съответствие с
изискванията, включително в резултат на прилагане на мерки за намаляване
на риска, ако са необходими такива. По-специално етикетите и/или информационните листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба
продукти следва да указват, че прясно третираният дървен материал трябва да
бъде съхраняван след третирането си на закрито и/или върху непропусклива
твърда основа, за да се предотврати прякото попадане на съответния продукт
в почвата или във водите, както и че всички отделяни количества от продукта
трябва да се събират за повторна употреба или обезвреждане.

Разрешение може да бъде издадено само при условие, че рисковете могат да
бъдат сведении до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска, продукти предназначени за промишлена и/или професионална употреба трябва
да се използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва да
се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези
участъци. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че
прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката си на закрито и/или върху непропусклива твърда основа, така че да се
предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или във водите, като
се осигури неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане. Не
следва да се издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито
или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако
са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на
чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда
за пускане на пазара на биоциди, за което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на риска.

БРОЙ 16
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9

4

М а г н е з и е в Тримагнезиев дифосфид
880 g/kg
фосфид, ос- ЕО №: 235-023-7 CAS №:
вобождаващ 12057-74-8
фосфин
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26.

2

Динатриев Динатриев октаборат тетра- 975 g/kg
о к т а б о р а т хидрат
тетрахидрат ЕО №: 234-541-0 CAS №:
12280-03-4
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При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1 ф е в това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба или р у а р и
възможностите за излагане на въздействието на веществото и рисковете 2012 г.
за компонентите на околната среда и за населението, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнището на Общността. По-специално, когато е приложимо, се
оценява употребата на открито.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват
рисковете и се гарантира, че впоследствие са предприети подходящи
мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени за тяхното използване
2. Трябва да се вземат подходящи мерки за предпазване на операторите
и за да се гарантира минимален риск, включително и чрез предоставяне
на лични предпазни средства, ако такива са необходими.
3. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на лицата, извършващи фумигация, на намиращите се в близост други лица по
време на фумигация, както и защита на работещите при повторно
влизане в помещенията (след фумигацията) и защита на случайни лица
от изтичане на газ.

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 с е п на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се т е м в р и
оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздейст- 2011 г.
вие, както и рисковете за населението и за компонентите на околната
среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката
на риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи
оценка на рисковете и след това да осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед намаляване
на идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да
бъде издадено само при условие, че в заявлението е удостоверено, че
рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Продуктите, разрешени за промишлена и професионална употреба,
трябва да бъдат използвани с подходящи лични предпазни средства, освен
ако не бъде удостоверено в заявлението за издаване на разрешение, че
рисковете за промишлените и/или професионалните потребители могат
да бъдат намалени до приемливо равнище с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почви и води не трябва да бъде
разрешавано използването на разглежданите видове продукти за третиране
на дървесина на открито, в естествена среда (in situ), или за третиране
на дървесина, която ще бъде изложена на атмосферни въздействия,
освен ако не бъдат предоставени данни, доказващи, че продуктът ще е
в съответствие с изискванията, включително в резултат на прилагане на
мерки за намаляване на риска, ако са необходими такива. По-специално
в етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно
обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката
си на закрито и/или върху непропусклива твърда основа, така че да се
предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или във водите, като
се осигури неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН

31 януари 18
2022 г.
Инсектициди, акарициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

31 август 8
2021 г.
Консерванти
на дърво
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1 февруари 31 януари
2012 г.
2014 г.

1 септем- 31 август
ври 2011 г. 2013 г.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

Толилфлуа- Дихлоро-N-[(диметиламино) 960 g/kg
нид
сулфонил]флуоро- N-(р-толил)
метан-сулфенамид
ЕО №: 211-986-9
CAS №: 731-27-1

29.

980 g/kg

Куматетра- Куматетралил
лил
ЕО №: 227-424-0
CAS №: 5836-29-3

28.

4

Азот
999 g/kg
ЕО №: 231-783-9 CAS №:
7727-37-9

3

Азот

2

27.

1

6

8

3 0 ю н и 3 0 ю н и 14
2013 г.
2016 г.
Родентициди

31 август 18
2021 г.
Инсектициди, акарициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

7

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните 1
окизисквания:
томври
1. Продуктите, разрешени за промишлена и професионална употреба, 2011 г.
трябва да бъдат използвани с подходящи лични предпазни средства, освен
ако не бъде удостоверено в заявлението за издаване на разрешение, че
рисковете за промишлените и/или професионалните потребители могат
да бъдат намалени до приемливо равнище с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почви и води не трябва да бъде
разрешавано използването на разглежданите видове продукти за третиране
на дървесина на открито, в естествена среда (in situ), или за третиране
на дървесина, която ще бъде изложена на атмосферни

Въз основа на установените рискове за нецелеви животни активното 1 ю л и
вещество се подлага на сравнителна оценка на риска, преди да бъде 2011 г.
включено отново в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите с
изключение на прахообразната отрова за гризачи да не превишава 375
mg/kg и се допуска само за готови за употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не
са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички подходящи
и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки включват и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от
професионални потребители, определяне на максимален размер на опаковката и употреба само на затворени и обезопасени кутии за примамки.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1 с е п това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба или т е м в р и
възможностите за излагане на въздействието на веществото и рисковете 2011 г.
за компонентите на околната среда и за населението, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на
равнището на Общността. По-специално, когато е приложимо, се оценява
употребата на открито.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват
рисковете и се гарантира, че впоследствие са предприети подходящи мерки
или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени за тяхното използване.
2. Трябва да се вземат подходящи мерки за предпазване на операторите
и за да се гарантира минимален риск, включително и чрез предоставяне
на лични предпазни средства, ако такива са необходими.

4. За съдържащи магнезиев фосфид продукти, които могат да доведат до
наличие на остатъчни вещества в храните или във фуражите, етикетите
и/или информационните листове за безопасност за разрешените продукти
трябва да съдържат инструкции за употреба, като например спазване на
срокове за изчакване, с които се гарантира спазването на разпоредбите,
определени в член 18 от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския
парламент и на Съвета.

ДЪРЖАВЕН

1 октом- 30 септем- 30 септем- 8
ври 2011 г. ври 2013 г. ври 2021 г. Консерванти
на дърво

1 юли
2011 г.

1 септем- 31 август
ври 2011 г. 2013 г.

5

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1

Ф л о к у м а - 4-хидрокси-3-[(1RS, 3RS; 955 g/kg
фен
1RS, 3RS)-1,2,3,4-тетрахидро-3-[4-(4-трифлуорометил-бензилокси)фенил]-1нафтил]кумарин
ЕО №: 421-960-0
CAS №: 90035-08-8

31.

Акрилалдехид
913 g/kg
ЕО №: 203-453-4 CAS №:
107-02-8

Акролеин

4

30.

3

2

1

6

7

8

9

10

ДЪРЖАВЕН

Въз основа на установените характеристики на активното вещество 1
окфлокумафен, които го определят като потенциално устойчиво, т о м в р и
биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво и силно биоаку- 2011 г.
мулиращо, флокумафен подлежи на сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено
включването му в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите
да не надвишава 50 mg/kg и се допуска само за готови за употреба
примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се използват като прах за напрашване/
посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда
трябва да са сведени до минимум чрез планиране и прилагане
на всички подходящи и налични мерки за намаляване на риска.
Тези мерки включват и ограничения за категорията на употреба,
като се разрешава употреба само от професионални потребители,
определяне на максимален размер на опаковката и употреба само
на затворени и обезопасени кутии за примамки.

При оценяването на заявлението за издаване на разрешение за 1 с е п пускане на пазара на биоцид се оценяват, когато това е уместно т е м в р и
за даден продукт, тези части от населението, които могат да бъдат 2010 г.
изложени на въздействието на продукта, и вариантите на употреба
или излагане на въздействието, които не са били представително
разгледани при оценката на риска на равнището на Общността.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Провежда се мониторинг на отпадъчните води, съдържащи
акролеин, преди заустването им, освен ако може да се докаже, че
рисковете за околната среда могат да се намалят с други средства.
Където е необходимо с оглед на рисковете за морската околна
среда, отпадъчните води се съхраняват в подходящи резервоари или
хранилища или се пречистват по подходящ начин преди заустване.
2. Продуктите, предназначени за промишлена и/или професионална
употреба, трябва да се използват с подходящи лични предпазни
средства и да се въведат процедури за безопасна работа, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение може да се докаже, че
рисковете за промишлените и/или професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.

въздействия, освен ако не бъдат предоставени данни, доказващи,
че продуктът ще е в съответствие с изискванията, включително в
резултат на прилагане на мерки за намаляване на риска, ако са
необходими такива. По-специално в етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална
употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно обработеният
дървен материал трябва да се съхранява след обработката си на
закрито и/или върху непропусклива твърда основа, така че да
се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или във
водите, като се осигури неговото събиране за повторна употреба
или обезвреждане.
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1
о к - 3 0 с е п - 3 0 с е п - 14
т о м в р и т е м в р и т е м в р и Родентициди
2011 г.
2013 г.
2016 г.

1
с е п - Не е при- 31 август 12
т е м в р и ложимо
2020 г.
Слимициди
2010 г.

5

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

N,N-диетил- N,N-диетил-мета- толуамид 970 g/kg
мета- толу- ЕС №: 205-149-7 CAS №:
амид
134-62-3

35.

5

6

7

8

31 януари 14
2017 г.
Родентициди

1 а в г у с т 3 1 ю л и 3 1 ю л и 19
2012 г.
2014 г.
2022 г.
Репеленти и атрактанти

1 август 3 1 ю л и 3 1 ю л и 8
2012 г.
2014 г.
2022 г.
Консерванти
на дърво

1 февруа- 31януари
ри 2012 г. 2014 г.

1 февруа- 31 януари 31 януари 14
ри 2012 г. 2014 г.
2017 г.
Родентициди

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват след- 1 август
ните изисквания:
2012 г.
1. Основното по значение излагане на хора на въздействието на
веществото трябва да бъде сведено до минимум чрез предвиждане и
прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска, включително,
когато това е уместно, инструкции за количеството и честотата на
прилагане на продукта върху човешката кожа.

По-специално в случаите, когато това е уместно за конкретния 1 август
продукт, трябва да се оценяват всички други видове употреби освен 2012 г.
професионалната употреба на открито за възстановително третиране
на дървени стълбове чрез вбиване на гранули.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазва следното
изискване:
Продуктите, разрешени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, освен
ако в заявлението за издаване на разрешение може да се докаже,
че рисковете за промишлените и/или професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо ниво по други начини.

Активното вещество се подлага на сравнителна оценка на риска съгласно 1 ф е в чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено включването му р у а р и
в настоящото приложение.
2012 г.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество не трябва да
надвишава 790 mg/kg и се допуска само за готови за употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които
не са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва
да са сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички
подходящи и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки
включват и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от професионални потребители, определяне на
максимален размер на опаковката и употреба само на затворени и
обезопасени кутии за примамки.

Активното вещество се подлага на сравнителна оценка на риска съгласно 1 ф е в чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено включването му р у а р и
в настоящото приложение.
2012 г.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество варфарин не
трябва да надвишава 790 mg/kg w и се допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които
не са предмет на предлаганата употреба, и на околната среда трябва
да са сведени до минимум чрез планиране и прилагане на всички
подходящи и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки
включват и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава употреба само от професионални потребители, определяне на
максимален размер на опаковката и употреба само на затворени и
обезопасени кутии за примамки.

ДЪРЖАВЕН

Те т р а х и д р о - 3 , 5 - д и м е т и л - 960 g/kg
1,3,5-тиадиазин-2-тион
ЕC №: 208-576-7 CAS №:
533-74-4

Дазомет

34.

4

В а р ф а р и н натриев 2-оксо-3-(3- оксо-1- 910 g/kg
натрий
фенилбутилов)хромен-4-олат
ЕО №: 204-929-4 CAS №:
129-06-6

3

(RS)-4-хидрокси-3- (3-оксо-1- 990 g/kg
фенилбутил) кумарин
ЕО №: 201-377-6 CAS №:
81-81-2

33.

2

Варфарин

1

32.

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

5

7

8

Не се при- 30 април 18
лага
2021 г.
Инсектициди, акарициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

6

1 ноември 31 октом- 31 октом- 18
2012 г.
ври 2014 г. ври
Инсектициди, ака2022 г.
рициди и биоциди
за борба с други
членестоноги

Активното 1 май
в е щ е с т в о 2011 г.
следва да
бъде в съответствие със
следните
минимални
степени на
чистота: изомер RTZ: 754
g/kg Сбор от
всички изомери:
930 g/kg

4

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1
нотова е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба или е м в р и
възможностите за излагане на въздействието на веществото и рисковете 2012 г.
за компонентите на околната среда и за населението, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. В разрешенията се посочват подходящи мерки за намаляване на риска. По-специално продукти, предназначени за професионална употреба
чрез пръскане, трябва да се използват с подходящи лични предпазни
средства, освен ако в заявлението за издаване на разрешение пускане на
пазара на продукта може да се докаже, че рисковете за професионалните
потребители може да се сведат до допустимо ниво по други начини.
2. За съдържащи спинозад продукти, които могат да предизвикат наличие
на остатъчни вещества в храна или фураж, се проверява необходимостта
за установяване на нови и/или изменение на съществуващите максимално допустими количества остатъчни вещества съгласно Регламент
(ЕО) № 470/2009 и/или Регламент (ЕО) № 396/2005 и се вземат всички
подходящи мерки за намаляване на риска, осигуряващи непревишаване
на действащите норми за максимално допустими количества остатъчни
вещества.

При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане 1 май
на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се 2011 г.
оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие и рисковете за околната среда и населението, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на
равнището на Общността.

2. В етикетите на продуктите, предназначени за прилагане върху човешка кожа, коса или облекло, трябва да бъде посочено, че продуктът
е предназначен само за ограничена употреба върху деца на възраст
между две и дванадесет години и че не е предназначен за употреба при
деца на възраст под две години, освен ако в заявлението за издаване на
разрешение може да бъде доказано, че продуктът ще е в съответствие
с изискванията на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди, без да са необходими такива мерки.
3. Продуктите трябва да съдържат възпиращи средства срещу поглъщане.
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ЕО №: 434-300-1
850 g/kg
CAS №: 168316-95-8
Спинозад е смес от 50-95 %
спинозин A и 5-50 % спинозин D.
Спинозин A (2R,3aS,5aR,5
bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)2-[(6-дезокси-2,3,4-три-Oметил-α-L-манопиранозил)
окси]-13- [[(2R,5S,6R)-5(диметиламино)тетрахидро-6-метил-2H- пиран-2ил]окси]-9-етил- 2,3,3a,5a,
5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a,16bтетрадекахидро-14-метил1H-асиметр.-индацено[3,2-d]
оксациклододецин-7,15-дион
CAS №: 131929-60-7
Спинозин D (2S,3aR,5aS,
5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)2-[(6-дезокси-2,3,4-три-Oметил-α-L-манопиранозил)
окси]-13- [[(2R,5S,6R)-5(диметиламино)тетрахидро-6-метил-2H- пиран-2ил]окси]-9-етил- 2,3,3a,5a,
5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a,16bтетрадекахидро-4,14- диметил1H-асиметр.-индацено[3,2- d]
оксациклододецин-7,15-дион
CAS №: 131929-63-0

Спинозад

37.

3

М е т о ф л у - Изомер RTZ:
трин
2,3,5,6-тетрафлуоро-4(метоксиметил)бензил(1R,3R)-2,2-диметил-3- (Z)(проп-1-енил)циклопропанкарбоксилат
ЕО №: не е наличен CAS №:
240494-71-7 Сбор от всички
изомери:
2,3,5,6-тетрафлуоро-4(метоксиметил)бензил (EZ)(1RS,3RS;1SR,3SR)- 2,2-диметил-3-(проп-1-енилциклопропанкарбоксилат
ЕО №: не е наличен CAS №:
240494-70-6

2

36.

1

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

(Z,E)-тетра- (9Z,12E)-тетрадекадиен аце- 977 g/kg
дека- 9,12-ди- тат-1-ил
енил ацетат ЕО №: не се прилага
CAS №: 30507-70-1

4

39.

3

Наименование по IUPAC:
911 g/kg
2-метилбифенил-3илметил(1RS)-цис-3-[(Z)2-хлоро-3,3,3-трифлуоропроп1-енил]-2,2-диметилциклопрпанкарбоксилат
ЕО №: не се прилага
CAS №: 82657-04-3

2

Бифентрин

1

38.

5

6

7

8

9

10

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 ф е в на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се р у а р и
оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздейст- 2013 г.
вие, както и рисковете за населението и за компонентите на околната
среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката
на риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи
оценка на рисковете и след това да се осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед намаляване на
идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да бъде
издадено само при условие, че в заявлението е удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. На етикетите на биоцидите, съдържащи веществото (Z,E)-тетрадека-9,12диенил ацетат, следва да бъде посочено, че те не трябва да се използват
на места, където се съхраняват неопаковани храни или фуражи.
2. Само за капани, съдържащи максимум 2 mg (Z,E)-тетрадека-9,12диенил ацетат.
3. На етикетите на биоцидите, съдържащи (Z,E)-тетрадека-9,12-диенил
ацетат, следва да бъде посочено, че тези продукти могат да се използват
само в помещения и че не трябва да се използват на места, където се
съхраняват неопаковани храни или фуражи.

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 ф е в на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се р у а р и
оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздейст- 2013 г.
вие, както и рисковете за населението и за компонентите на околната
среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката
на риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи
оценка на рисковете и след това да се осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед намаляване на
идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да бъде
издадено само при условие, че в заявлението е удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид
може да се демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участьци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на
тези участьци. По-конкретно, в етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална употреба биоциди
трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен материал трябва да
се съхранява след обработката си на закрито и/или върху непропусклива
твърда основа, така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в
почвата или във водите, като се осигури неговото събиране за повторна
употреба или обезвреждане.
Не следва да се издават разрешителни за обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния,
освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на
изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди, за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

ДЪРЖАВЕН

1 февруари 31 януари 31 януари 19
2013 г.
2015 г.
2023 г.
Репеленти и атрактанти

1 февруари 31 януари 31 януари 8
2013 г.
2015 г.
2023 г.
Консерванти
на дърво

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

Имидаклоп- (2E)-1-[(6-хлоропиридин-3- 970 g/kg
рид
ил) метил]-N-нитроимидазолидин-2- имин
ЕО №: 428-040-8 CAS №:
138261-41-3

5

6

7

8

1 юли
2013 г.

30 юни
2015 г.

3 0 ю н и 18 Инсектициди,
2023 г.
акарициди и биоциди за борба с
други членестоноги

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1 ю л и
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба 2013 г.
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на околната среда и за населението,
които не са били разгледани по представителен начин в оценката
на риска, направена на равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за употреба в помещения за животни,
когато не може да се избегне изпускането в канализационна система
с пречиствателна станция за отпадъчни води или прякото изпускане
в повърхностните води, освен ако се представят данни, доказващи, че

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 ф е в на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, р у а р и
се оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на 2013 г.
въздействие, както и рисковете за населението и за компонентите
на околната среда, които не са били разгледани по представителен
начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за 1 ф е в пускане на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния р у а р и
продукт, се оценяват видове употреба или възможностите за излагане 2013 г.
на въздействие, както и рисковете за населението и за компонентите
на околната среда, които не са били разгледани по представителен
начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи оценка на рисковете и след това да се осигури предприемането
на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед
намаляване на идентифицираните рискове. Разрешение за даден
продукт може да бъде издадено само при условие, че в заявлението
е удостоверено, че рисковете могат да бъдат сведени до приемливи
равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на
риска, продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се използват с подходящи лични предпазни
средства, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид може да се демонстрира, че рисковете
за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат
до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци
трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с
цел защита на тези участъци. По-конкретно, в етикетите и/или
в информационните листове за безопасност на разрешените за
професионална употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно
обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката си на закрито и/или върху непропусклива твърда основа,
така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата
или във водите, като се осигури неговото събиране за повторна
употреба или обезвреждане. Не следва да се издават разрешителни
за обработването in situ на дърво на открито или на дърво, което
ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако са представени
данни, доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на чл. 16
от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда
за пускане на пазара на биоциди, за което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

ДЪРЖАВЕН

1 февруа- 31 януари 31 януари 19
ри 2013 г. 2015 г.
2023 г.
Репеленти и атрактанти

1 февруа- 31 януари 31 януари 8
ри 2013 г. 2015 г.
2023 г.
Консерванти
на дърво
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Наименование по IUPAC: 896 g/kg
Нонанова киселина
ЕО №: 203-931-2
CAS №: 112-05-0

42.

4

Нонанова
киселина,
пеларгонова киселина

3

41.

2

Ф е н о к с и - Наименование по IUPAC: 960 g/kg
карб
Етил [2-(4-феноксифенокси)
етил]карбамат
ЕО №: 276-696-7
CAS №: 72490-01-8

1

40.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

2

Абамектин

1

43.

Абамектин е смес от авермектин B 1a и авермектин B 1b
Абамектин: Наименование по
IUPAC: няма
ЕО №: няма
CAS №: 71751-41-2
Авермектин B 1a: Наименование по IUPAC: (10E,14Е,
16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6‘R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6 ′- [ ( S ) - с е к - б у т и л ] - 2 1 , 2 4 дихидрокси- 5′,11,13,22-тетраметил-2-оксo-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8 .020,24
]пентакоса- 10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2′-(5′,6′- дихидро2′H-пиран)-12-ил 2,6-дидеокси-4- O-(2,6-дидеокси3 - O - м е т и л - α- L- а р а б и н о хексопиранозил)-3-O-метилα-L-арабинохексопиранозид
ЕО №: 265-610-3
CAS №: 65195-55-3
Авермектин B 1b: Наименование по IUPAC:
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5
′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21
R,24S)-21,24-дихидрокси-6′изопропил-5′,11,13,22- тетраметил-2-оксo-3,7,19-триоксатетрацикло
[15.6.1.14,8 .020,24]пентакоса-10,14,16,22- тетраен-6спиро-2′-(5′,6′-дихидро-2′Hпиран)- 12-ил 2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси3 - O - м е т и л - α- L- а р а б и н о хексопиранозил)-3-O- метилα-L-арабинохексопиранозид
ЕО №: 265-611-9
CAS №: 65195-56-4

3

5

Активното 1 юли
в е щ е с т в о 2013 г.
следва да
отговаря на
всички посочени подолу степени
на чистота:
Абамектин:
не по-малко
от 900 g/kg
Авермектин
B 1a: не помалко от 830
g/kg Авермектин B 1b:
не повече от
80 g/kg

4

30 юни
2015 г.

6

8

3 0 ю н и 18 Инсектицид,
2023 г.
акарициди и биоциди за борба с
други членестоноги

7

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1 ю л и
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба 2013 г.
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на околната среда и за населението, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за употреба, когато не може да се избегне
изпускането в канализационна система с пречиствателна станция за
отпадъчни води или прякото изпускане в повърхностните води, освен ако
се представят данни, доказващи, че биоцидът отговаря на изискванията
на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди, за което при необходимост
се прилагат подходящи мерки за намаляване на рисковете. По-специално се предприемат подходящи мерки за намаляване на риска, за
да се сведе до минимум потенциалното излагане на въздействие на
кърмачетата и децата.

биоцидът отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди,
за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване
на рисковете. По-специално се предприемат подходящи мерки за намаляване на риска, за да се сведе до минимум потенциалното излагане
на въздействие на кърмачетата и децата. За съдържащи имидаклоприд
биоциди, които могат да доведат до наличие на остатъчни вещества в
храни или във фуражи, се проверява необходимостта от установяване
на нови или изменение на съществуващите максимално допустими
количества остатъчни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009
или Регламент (ЕО) № 396/2005 и се вземат всички подходящи мерки
за намаляване на риска, осигуряващи непревишаване на действащите
норми за максимално допустими количества остатъчни вещества.

БРОЙ 16
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7

2

4,5-дихлоро2-октил-2Hизотиазол-3он

Креозот

1

44.

45.

3

4

5
1 юли
2013 г.

6

7

8

30 април 8 Консерванти
2018 г.
на дърво

9

10

Биоцидите, съдържащи креозот, могат да бъдат разрешени само за 1 м а й
употреби, за които разрешаващият компетентен орган въз основа на 2013 г.
анализ относно техническата и икономическата възможност за заместване, който той трябва да изиска от заявителя, както и на всякаква
друга достъпна информация, заключава, че няма налични подходящи
алтернативи. Активното вещество се подлага на сравнителна оценка
на риска, преди да бъде включено отново в настоящото приложение.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение на биоцид,
когато това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете
употреба или възможностите за излагане на въздействието на веществото и рисковете за компонентите на околната среда и за населението,
които не са били разгледани по представителен начин в оценката на
рисковете, направена на равнището на Общността.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Креозот следва да се използва само при условията, посочени в
точка 2 на втората колона на вписване № 31 в приложение XVII към
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета
от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 ю л и
на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се 2013 г.
оценяват видове употреба или възможностите за излагане на въздействие,
както и рисковете за населението и за компонентите на околната среда,
които не са били разгледани по представителен начин в оценката на
риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи
оценка на рисковете и след това да осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед намаляване
на идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да
бъде издадено само при условие, че в заявлението е удостоверено, че
рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, освен
ако в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се демонстрира, че рисковете за професионалните
потребители могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци
трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел
защита на тези участъци. По-конкретно, в етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална
употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен
материал трябва да се съхранява след обработката си на закрито и/
или върху непропусклива твърда основа, така че да се предотврати
прякото попадане на биоцида в почвата или във водите, като се осигури
неговото събиране за повторна употреба или обезвреждане. Не следва
да се издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния,
освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на
изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата
за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, за което при
необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

ДЪРЖАВЕН

30 април
2015 г.

3 0 ю н и 3 0 ю н и 8 Консерванти
2015 г.
2023 г.
на дърво
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Креозот
Креозот с 1 май
ЕО №: 232-287-5 CAS №: чистота B и 2013 г.
8001-58-9
чистота C,
както са определени в
Европейски
стандарт EN
13991:2003

4,5-дихлоро-2-октилизоти- 950 g/kg
азол-3(2H)-он
ЕО №: 264-843-8 CAS №:
64359-81-5

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

5

6

7

8

1 октом- 30 септем- 3 0 с е п - 18 Инсектициди,
ври 2013 г. ври 2015 г. т е м в р и акарициди и би2023 г.
оциди за борба с
други членестоноги

Без примеси 1 октом- 30 септем- 3 0 с е п - 18 Инсектициди,
от значение ври 2013 г. ври 2015 г. т е м в р и акарициди и би2023 г.
оциди за борба с
други членестоноги

4

9

10

Оценката на равнище на Общността включва само професионална 1
окупотреба в закрити помещения, обикновено недостъпни за хора или т о м в р и
домашни животни. При издаване на разрешение за пускане на пазара 2013 г.
на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се оценяват
видовете употреба или възможностите за излагане на въздействието
на веществото и рисковете за компонентите на околната среда и за
населението, които не са били разгледани по представителен начин в
оценката на риска, направена на равнището на Общността.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1
октова е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба т о м в р и
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и 2013 г.
рисковете за компонентите на околната среда и за населението, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнището на Общността.
Биоцидите, предназначени за професионална употреба, трябва да се
използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се докаже,
че рисковете за професионалните ползватели може да се сведат до
допустимо ниво по други начини. За продукти, съдържащи Bacillus
thuringiensis подвид israelensis серотип H14, щам AM65-52, които могат да доведат до наличие на остатъчни вещества в храни или във
фуражи, се проверява необходимостта да формулират нови или да
изменят съществуващите максимално допустими количества остатъчни
вещества, съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО)
№ 396/2005 и се вземат всички подходящи мерки за намаляване на
риска, които не допускат превишаване на действащите норми за
максимално допустими количества остатъчни вещества.

и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска
агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/
ЕО на Комисията.
2. Креозот не може да бъде използван за обработване на дърво,
предназначено за целите, посочени в точка 3 във втората колона на
вписване № 31 в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.
3. Вземат се подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на работниците, включително на потребителите надолу по веригата,
срещу излагане на въздействието при обработване и манипулации
с обработено с веществото дърво в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 и Наредба № 10 за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.
4. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или информационните
листове за безопасност на разрешените за професионална употреба
продукти следва да указват, че обработеният наскоро дървен материал
трябва да бъде съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото попадане
на вещество в почвата или във водите, и че всички загуби трябва да
се събират за повторна употреба или обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН

(±)-5-амино-1-(2,6- дихлоро- 950 g/kg
α,α,α- трифлуоро-пара-толил)4-трифлуорометилсулфинилпиразол-3- карбонитрил (1:1)
ЕО №: 424-610-5
CAS №: 120068-37-3

Фипронил

47.

3

B a c i l l u s Не е приложимо
thuringiensis
п о д в и д
israelensis
серотип
H14, щам
AM65-52

2

46.

1

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 9

М е д е н Меден (II) хидроксид
965 g/kg
хидроксид
ЕО №: 243-815-9 CAS №:
20427-59-2

50.

4

Д е л т а м е - (S)-α-циано-3-феноксибензил 985 g/kg
трин
(1R,3R)-3-(2,2-дибромовинил)- 2,2-диметилциклопропан карбоксилат
CAS №: 52918-63-5 ЕО №:
258-256-6

3

49.

2

Ламбда- ци- Реакционнна маса (R)-ал- 900 g/kg
халотрин
фа-циано-3- феноксибензил (1S,3S)-3-[(Z)-2-хлоро3,3,3-трифлуоро-пропенил)]2,2-диметилциклопропанкарбоксилат, както и (S)алфа-циано-3-феноксибензил
(1R,3R)-3-[(Z)-2-хлоро-3,3,3трифлуоро-пропенил)]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (1:1) CAS №: 91465-08-6
ЕО №: 415-130-7

1

48.

5

6

7

8

31 януари 8 Консерванти
2024 г.
на дърво

10

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 ф е в на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, р у а р и
се оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на 2014 г.
въздействие, както и рисковете за населението и за компонентите на
околната среда, които не са били разгледани по представителен начин
в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи
оценка на рисковете и след това да осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед намаляване
на идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да
бъде издадено само при условие, че в заявлението е удостоверено, че
рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1
октова е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба т о м в р и
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и 2013 г.
рисковете за компонентите на околната среда и за населението, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за употреба в закрити помещения и когато не може да се избегне изпускането в канализационна система с
пречиствателна станция за отпадъчни води или прякото изпускане в
повърхностните води, освен ако се представят данни, доказващи, че
биоцидът отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на
биоциди, за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за
намаляване на рисковете.

ДЪРЖАВЕН

1 февруа- 31 януари
ри 2014 г. 2016 г.

9
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 1
октова е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба т о м в р и
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и 2013 г.
рисковете за компонентите на околната среда и за населението, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за употреба, когато не може да се избегне
изпускането в канализационна система с пречиствателна станция за
отпадъчни води или прякото изпускане в повърхностните води, освен ако
се представят данни, доказващи, че биоцидът отговаря на изискванията
на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди, за което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за намаляване на рисковете.
Продуктите, предназначени за професионална употреба, трябва да се
използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако в заявлението за разрешение за пускане на продукта на пазара не може да
се докаже, че рисковете за професионалните потребители може да се
сведат до допустимо ниво по други начини.
За биоцидите, съдържащи ламбда-цихалотрин, които могат да доведат до
наличие на остатъчни вещества в храни или във фуражи, се проверява
необходимостта да се формулират нови или да се изменят съществуващите максимално допустими количества остатъчни вещества (МДКОВ)
съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО) № 396/2005
и се вземат всички подходящи мерки за намаляване на риска, които не
допускат превишаване на действащите норми за максимално допустими
количества остатъчни вещества (МДКОВ).
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1 октом- 30 септем- 30 септем- 18 Инсектицид,
ври 2013 г. ври 2015 г. ври 2023 г. акарициди и биоциди за борба с
други членестоноги

1 октом- 30 септем- 30 септем- 18 Инсектициди,
ври 2013 г. ври 2015 г. ври
акарициди и би2023 г.
оциди за борба с
други членестоноги

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

51.

1

3

4

Меден (II) Меден (II) оксид
976 g/kg
оксид
ЕО №: 215-269-1 CAS №:
1317-38-0

2

6

1 февруари 31 януари
2014 г.
2016 г.
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8

31 януари 8 Консерванти
2024 г.
на дърво
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При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 ф е в на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се р у а р и
оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздейст- 2014 г.
вие, както и рисковете за населението и за компонентите на околната
среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката
на риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи
оценка на рисковете и след това да се осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед намаляване
на идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да
бъде издадено само при условие, че в заявлението е удостоверено, че
рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид
може да се демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на тези участъци. По-конкретно, в етикетите и/или в информационните листове за безопасност на разрешените за професионална употреба
биоциди нрябва да е посочено, че прясно обработения дървен материал
трябва да се съхранява след обработката си на закрито и/или върху
непропусклива твърда основа, така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или във водите, като се осигури неговото
събиране за повторна употреба или обезвреждане. Не следва да се

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид
може да се демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или информационните
листове за безопасност на разрешените за професионална употреба
продукти следва да указват, че обработеният наскоро дървен материал
трябва да бъде съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото попадане
на вещество в почвата или във водите, и че всички загуби трябва да се
събират за повторна употреба или обезвреждане. Не следва да се издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито или на
дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако са
представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на изискванията
на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди, за което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

БРОЙ 16
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 1

Бендиокарб 2,2-диметил-1,3- бензодиок- 970 g/kg
сол-4-ил метилкарбамат
CAS №: 22781-23-3
ЕС №: 245-216-8

4

53.

3

О с н о в е н Меден(II) карбонат- меден(II) 957 g/kg
меден кар- хидроксид (1:1)
бонат
ЕО №: 235-113-6 CAS №:
12069-69-1

2

52.

1

6

7

8

9

10

ДЪРЖАВЕН

В оценката на риска, направена на равнището на Общността, не са 1 ф е в разгледани всички потенциални видове употреба, а оценката се отнася р у а р и
само до прилагането от професионални потребители и не включва 2014 г.
контакт с храни или фуражи и пряко прилагане върху почвата.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на околната среда и за населението, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнището на Общността.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:

При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане 1 ф е в на пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, р у а р и
се оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на 2014 г.
въздействие, както и рисковете за населението и за компонентите
на околната среда, които не са били разгледани по представителен
начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаването на разрешение за даден продукт трябва да се направи
оценка на рисковете и след това да осигури предприемането на съответни мерки или налагането на специални условия с оглед намаляване
на идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт може да
бъде издадено само при условие, че в заявлението е удостоверено, че
рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на
риска, продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се използват с подходящи лични предпазни
средства, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид може да се демонстрира, че рисковете
за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат
до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита
на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или информационните
листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба
продукти следва да указват, че обработеният наскоро дървен материал
трябва да бъде съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото попадане
на вещество в почвата или във водите, и че всички загуби трябва да
се събират за повторна употреба или обезвреждане. Не следва да се
издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито
или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на
изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата
за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, за което при
необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито
или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на
изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата
за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, за което при
необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.
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1 февруа- 31 януари 31 януари 18 Инсектициди,
ри 2014 г. 2016 г.
2024 г.
акарициди и биоциди за борба с
други членестоноги

1 февруа- 31 януари 31 януари 8 Консерванти
ри 2014 г. 2016 г.
2024 г.
на дърво

5

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

Солна кисе- CAS №: не се прилага
лина
ЕО №: 231-595-7

Флуфенок 1-[4-(2-хлоро-алфа, алфа, 960 g/kg
сурон
алфа- трифлуоро-пара-толилокси)-2- флуорофенил]-3-(2,6- дифлуоробензоил)уреа
ЕС №: 417-680-3
CAS №: 101463-69-8

56.

57.

30 април
2016 г.

30 април
2016 г.

30 април
2016 г.

6

1 февруа- 31 януари
ри 2014 г. 2016 г.

1 май
2014 г.

1 май
2014 г.

1 май
2014 г.

5

8

31 януари 8 Консерванти
2017 г.
на дърво

30 април 2 Консерванти
2024 г.

30 април 18 Инсектициди,
2024 г.
акарициди и биоциди за борба с
други членестоноги

30 април 19 Репеленти и
2024 г.
атрактанти

7

9

10

Флуфеноксуронът е подложен на сравнителна оценка на риска в съот- 31 януветствие с изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на а р и
Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, преди 2013 г.
да се поднови включването му в настоящото приложение. В оценката
на риска, направена на равнище ЕС, е разгледана обработката на
дървесина, която няма да се използва в помещения за животни или
да влиза в контакт с храни или фуражи. Не се издават разрешения за

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 30 април
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видове употреба или 2013 г.
възможностите за излагане на въздействие, както и рискът за населението
и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани по
представителен начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват рисковете и се гарантира, че за продукти за непрофесионална
употреба се прилага изискването за опаковка, проектирана така, че
да сведе до минимум излагането на въздействие на ползвателя, освен
ако в заявлението за издаване на разрешение за биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за човешкото здраве могат да се ограничат
до приемливи нива по друг начин.

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 30 април
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видове употреба 2013 г.
или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за
населението и за компонентите на околната среда, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се оценяват
рисковете и се гарантира, че впоследствие са предприети подходящи
мерки или са наложени специални условия за намаляване на риска
за опазването на повърхностните води, седиментите и нецелевите
членестоноги.

Оценката на риска, направена на равнище ЕС, e основана на употреба 30 април
от непрофесионални потребители в затворени помещения.
2013 г.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видове употреба
или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за
населението и за компонентите на околната среда, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.

1. Продуктите не се използват за обработка на повърхности, които се
подлагат на често мокро почистване, с изключение на обработката на
пукнатини и процепи и точковата техника на обработка, освен ако се
представят данни, доказващи, че продуктът съответства на изискванията
на чл. 16 от ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди, като при необходимост това
ще бъде постигнато чрез подходящи мерки за намаляване на риска.
2. Продуктите, разрешени за професионална употреба, се използват
с подходящи лични предпазни средства, освен ако в заявлението за
разрешение на продукта може да се докаже, че рисковете за професионалните потребители могат да се сведат до приемливо равнище
по други начини.
3. Където е уместно, се вземат мерки за предотвратяване на достъпа
на пчелите работнички до обработените кошери чрез изваждане на
питите или преграждане на входовете на кошерите.

ДЪРЖАВЕН

999 g/kg

Екстракт от CAS №: 84696-25-3
1 000 g/kg
маргоза
ЕО №: 283-644-7
Описание: екстракт от маргоза от ядките на Azadirachta
indica, извлечен с вода и след
това обработен с органични
разтворители

975 g/kg

4

55.

3

М е т и л н о - Ундекан-2-он
нилкетон
CAS №: 112-12-9
EC №: 203-937-5

2

54.

1

БРОЙ 16
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3

2

Дидецилдиметиламониев карбонат

1

58.

4

5

6

7

8

9

10

Оценката на риска, направена на равнище ЕС, не включва всички 31 янупотенциални видове употреба; някои видове употреба, например упо- а р и
2013 г.
требата от непрофесионални потребители, е била изключена.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видове употреба
или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за
населението и за компонентите на околната среда, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се спазват
следните изисквания:
1. За професионалните потребители трябва да са установени процедури за безопасна работа и продуктите да се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен ако в заявлението за разрешение
на продукта може да се докаже, че рисковете могат да се сведат до
допустимо ниво по други начини.
2. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено,
че прясно обработеният дървен материал следва да се съхранява след
обработката си на закрито и/или върху непропусклива твърда основа,
така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или
във водите, като се осигури неговото събиране за повторна употреба
или обезвреждане.
3. Не се издават разрешения за пускане на пазара на биоцид за обработване на дървесина, която ще бъде в контакт с прясна вода, ще
бъде използвана във външни конструкции, намиращи се в близост до
или над вода, или за обработка на дървесина чрез потапяне, която
ще бъде непрекъснато изложена на атмосферни влияния, или ще е
предмет на често намокряне, освен ако са представени данни, доказващи, че биоцидът отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗЗВВХВС
и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на биоциди чрез прилагането при необходимост на подходящи
мерки за намаляване на риска.

пускане на пазара на биоциди за видовете употреба и възможностите
за излагане на въздействие, които не са разгледани по представителен
начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се спазват
следните изисквания:
1. Продуктите се използват само за обработка на дървесина, предназначена за употреба на закрито.
2. За продуктите, разрешени за професионална употреба, трябва да
бъдат установени процедури за безопасна работа и продуктите да се
използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако в заявлението за разрешение на продукта може да се докаже, че рисковете
за професионалните потребители могат да се сведат до приемливо
равнище по други начини.
3. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за професионална употреба биоциди трябва да е посочено,
че прясно обработеният дървен материал следва да се съхранява след
обработката си на закрито и/или върху непропусклива твърда основа,
така че да се предотврати прякото попадане на биоцида в почвата или
във водите, като се осигури неговото събиране за повторна употреба
или обезвреждане.
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Реакционна маса на N,N- ди- Сухо тегло: 1 февруа- Неприло- 31 януари 8 Консерванти
децил-N,N-диметиламониев 740 g/kg
ри 2013 г. жимо
2023 г.
на дърво
карбонат и N,N- дидецилN,N-диметиламониев хидрогенкарбонат
EC №: 451-900-9
CAS №: 894406-76-9

3

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 16

4

В о д ор од е н Водороден цианид ЕО №: 976 g/kg
цианид
200-821-6 CAS №: 74-90-8

3

60.

2

Ц и с - т р и - Цис-трикоз-9-ен; (Z)-трикоз- 801 g/kg
коз-9- ен
9-ен
(мускалур) ЕО №: 248-505-7
CAS №: 27519-02-4

1

59.

5

6

7

8

14 Родентициди
и 18 Инсектициди, акарициди и
биоциди за борба
с други членестоноги

1 октом- 30 септем- 30 септем- 8 Консерванти
ври 2014 г. ври 2016 г. ври 2024 г. на дърво,

1 октом- 30 септем- 30 септем- 19 Репеленти и
ври 2014 г. ври 2016 г. ври 2024 г. атрактанти

9

10

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато 30 септова е уместно за конкретния продукт, се оценяват видове употреба т е м в р и
или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за 2013 г.
населението и за компонентите на околната среда, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени за тяхното използване.
2. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на лицата, извършващи фумигация, както и на намиращите се в близост други лица
по време на фумигация, както и за вентилация на обработените сгради
и други затворени помещения.
3. Биоцидите се използват само с достатъчни лични предпазни средства, включващи, където е необходимо, автономен дихателен апарат
и газонепроницаемо облекло.
4. Повторното влизане в помещенията за фумигация е забранено,
докато концентрацията на водороден цианид във въздуха не е достигнала безопасни равнища за лицата, извършващи фумигация, както
и за намиращите се в близост други лица по време на фумигацията.
5. По време на и след проветряването е предотвратено излагането на
въздействие на лицата, извършващи фумигация, както и на намиращите
се в близост други лица по време на фумигацията, на концентрации,
надвишаващи безопасните равнища, чрез установяване на наблюдавана
забранена зона.
6. Преди фумигацията всякакви храни и порести материали с потенциал
за абсорбиране на активното вещество, с изключение на дървесината,
предназначена за третиране, трябва да са отстранени от помещенията
за фумигация или да са предпазени по подходящ начин за недопускане
на абсорбция, и в помещенията за фумигация са взети предпазни мерки
за недопускане на случайно запалване.

Оценката на риска, направена на равнище ЕС, не включва всички по- 30 септенциални видове употреба и възможностите на излагане на въздействие; т е м в р и
някои видове употреба и възможностите на излагане на въздействие, 2014 г.
като например употребата на открито и излагането на въздействие
посредством храна или фуражи, са били изключени.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато
това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба
или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за
населението и за компонентите на околната среда, които не са били
разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена
на равнище ЕС.
За продуктите, съдържащи цис-трикоз-9-ен, които могат да доведат
до наличие на остатъчни вещества в храните или във фуражите, се
проверява необходимостта да се формулират нови или да се изменят
съществуващите максимално допустими количества остатъчни вещества
(МДКОВ) съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО)
№ 396/2005 и като се вземат всички подходящи мерки за намаляване
на риска, които осигуряват непревишаване на действащите норми за
МДКОВ.
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Въглероден
диоксид

1.

Въглероден диоксид
ЕО №: 204-696-9
CAS № 124-38-9

Наименование
по IUPAC,
идентификационни
номера

990 ml/l

Минимална
чистота
на
активното
вещество
в биоцида
във
формата,
в която
той се
пуска
на пазара

1 ноември
2009 г.

Дата
на
включване
в този списък

31 октомври
2011 г.

Краен срок
за изпълнение
на изискванията
на чл. 19х
ЗЗВВХВС (с изключение на биоциди,
които съдържат повече от едно активно
вещество; за тези
биоциди крайният
срок за изпълнение
на изискванията на
чл. 19х ЗЗВВХВС ще
бъде срокът, посочен
в последното решение за включване на
съответното активно
вещество)
31 октомври
2019 г.

Дата, на която
изтича срокът,
за който активното вещество
е включено
в списъка

14
Родентициди

Подгрупа
биоциди

Само за използване
в готови за употреба
газови бутилки/контейнери съоръжения,
функциониращи заедно
с капаново устройство.

Специфични изисквания*

1 ноември
2009 г.

Дата, от
която се прилагат разпоредбите

1156
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* Във връзка с прилагането на основните принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на
биоциди, приета с ПМС № 336 от 2007 г. (ДВ, бр. 4 от 2008 г.), съдържанието и заключенията на докладите за оценка могат да се намерят на интернет страницата на Комисията: http://
ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Общоприето
наименование

Приложение № ІА

106

№
по
ред

Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди с нисък риск,
включително изискванията към тях

* Посочената в тази колона чистота беше минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с чл. 18 ЗЗВВХВС.
Активното вещество в пуснатия на пазара биоцид може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото вещество.
** 1. За биоцид, съдържащ повече от едно активно вещество, попадащо в обхвата на чл. 19о ЗЗВВХВС, крайният срок за привеждане в съответствие с чл. 19х ЗЗВВХВС е
този, валиден за последното от неговите активни вещества, което трябва да бъде включено в настоящото приложение.
2. За биоциди, за които първото разрешение е предоставено по-късно от 120 дни преди крайния срок за привеждане в съответствие с чл. 19х ЗЗВВХВС и е подадено комплектно искане за взаимно признаване съгласно чл. 19г ЗЗВВХВС в срок 60 дни от издаването на първото разрешение, крайният срок за привеждане в съответствие с чл. 19х
ЗЗВВХВС във връзка с това искане се удължава до 120 дни след датата на получаване на комплектното искане за взаимно признаване.
3. За биоциди, за които дадена държава членка предложи ограничения при издаване на разрешението по взаимното признаване съгласно чл. 19е ЗЗВВХВС, крайният срок
за привеждане в съответствие с чл. 19х ЗЗВВХВС се удължава до тридесет дни след датата на приемането на решението на Комисията в съответствие с чл. 19е ЗЗВВХВС.
*** Във връзка с прилагането на основните принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, приета с ПМС № 336 от 2007 г. (ДВ, бр. 4 от 2008 г.), съдържанието и заключенията на докладите за оценка могат да се намерят на интернет
страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-57
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие с цел
опазване на забележителни дървета:
1. Обявявам за защитени 25 броя вековни
дървета, както следва:
1.1. Благун (Quercus frainetto) на възраст прибли�
зително 280 години, с височина 10 м, намиращо се
в регулационния план на с. Книжовник, община
Хасково, област Хасково. Вековното дърво е с
координати в координатна система 1970 – X=
4566394.489, Y=9431598.164.
1.2. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 280 години, с височина 15 м, намиращо се
в регулационния план на с. Книжовник, община
Хасково, област Хасково. Вековното дърво е с
координати в координатна система 1970 – X=
4566397.124, Y=9431646.657.
1.3. Група от 2 броя дървета – Цер (Quercus cerris)
и Благун (Quercus frainetto) на възраст приблизи�
телно 220 години, с височина 12 м, намиращи се
в регулационния план на с. Книжовник, община
Хасково, област Хасково. Вековните дървета са
с координати в координатна система 1970 – X=
4566384.441, Y=9431683.467.
1.4. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 310 години, с височина 15 м, намиращо се в
имот № 000119 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Книжовник, об�
щина Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566366.850, Y=9431584.059.
1.5. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 370 години, с височина 18 м, намиращо се в
имот № 000119 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Книжовник, об�
щина Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566348.895, Y=9431523.883.
1.6. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 280 години, с височина 20 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
119 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566345.210, Y=9431588.474.
1.7. Благун (Quercus frainetto) на възраст прибли�
зително 250 години, с височина 14 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
119 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566265.249, Y=9431560.035.
1.8. Благун (Quercus frainetto) на възраст прибли�
зително 320 години, с височина 18 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
119 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566286.760, Y=9431569.467.
1.9. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 250 години, с височина 15 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
119 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566289.695, Y=9431585.650.
1.10. Благун (Quercus frainetto) на възраст при�
близително 250 години, с височина 15 м, намиращо
се в имот № ������������������������������������
000���������������������������������
119 съгласно картата на възстано�
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вената собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566289.610, Y=9431594.882.
1.11. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 280 години, с височина 15 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
119 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566301.865, Y=9431604.228.
1.12. Благун (Quercus frainetto) на възраст прибли�
зително 370 години, с височина 18 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
119 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566357.251, Y=9431620.898.
1.13. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 310 години, с височина 16 м, намиращо се в
имот № 000119 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Книжовник, об�
щина Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566281.941, Y=9431756.375.
1.14. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 340 години, с височина 20 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
138 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566350.598, Y=9432006.279.
1.15. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 230 години, с височина 20 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
138 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566372.387, Y=9431985.707.
1.16. Група от 5 броя вековни дървета – 4 броя
Цер (Quercus cerris) и 1 брой Благун (Quercus frainetto)
на средна възраст приблизително 170 години,
със средна височина 22 м, намиращи се в имот
№ ����������������������������������������������
000�������������������������������������������
138 съгласно картата на възстановената соб�
ственост за землището на с. Книжовник, община
Хасково, област Хасково. Вековните дървета са с
координати – X=4566381.601, Y=9431990.408.
1.17. Група от 2 броя дървета – Цер (Quercus
cerris) на възраст приблизително 210/220 години,
с височина 18 м, намиращи се в имот № 000138
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Книжовник, община Хасково,
област Хасково. Вековните дървета са с коорди�
нати в координатна система 1970 – X=4566388.048,
Y=9431960.464.
1.18. Цер (Quercus cerris) на възраст приблизи�
телно 270 години, с височина 20 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
138 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566397.454, Y=9431944.394.
1.19. Благун (Quercus frainetto) на възраст прибли�
зително 340 години, с височина 20 м, намиращо се
в имот № ��������������������������������������
000�����������������������������������
138 съгласно картата на възстанове�
ната собственост за землището на с. Книжовник,
община Хасково, област Хасково. Вековното дърво
е с координати – X=4566394.432, Y=9431937.442.
2. Обектите да се впишат в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването
на вековните дървета.
4. Забраняват се дейности, водещи до унищожа�
ване, увреждане или влошаване физиологичното
състояние на защитените дървета.
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5. Нарушителите на тази заповед носят админи�
стративнонаказателна отговорност съгласно дейст�
ващото законодателство в Република България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

1372

Министър:
Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-95
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за пре�
доставяне на Разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2  
ЗПБ, в площ „Каменливото кладенче“ с размер
14,3 кв. км, разположена в землищата на с. Ге�
нерал Инзово, с. Драма, с. Дряново, с. Крумово,
с. Маломир, община „Тунджа“, и с. Трънково,
община Елхово, област Ямбол, с координати на
граничните точки съгласно приложението.
2. Определям срок на разрешението: 3 годи�
ни от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
4. Определям срок за закупуване на конкурсни�
те книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 905 на Министер�
ството на икономиката, енергетиката и туризма,
София, ул. Триадица 8, тел. 02/9263 176, 02/9263
230, след представяне на следните документи:
а) копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 500 лв., внесени
по сметка на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма – IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ;
в платежното нареждане следва да бъде запи�
сано: „За закупуване на конкурсни книжа за
площ „Каменливото кладенче“; в документа се
посочва името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
б) документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
5. Определям срок за приемане на заявле�
нията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката, енергети�
ката и туризма, София, ул. Триадица 8, писмено
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заявление за участие в конкурса и приложенията
към него, изискуеми съгласно българското зако�
нодателство, и конкурсните книжа, включително
документ за внесена такса в размер 1450 лв. съ�
гласно Тарифата за таксите, които се събират в
системата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма по Закона за подземни�
те богатства, одобрена с ПМС № 284 от 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма – IBAN
BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Каменливото кладенче“.
6. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс
за площ „Каменливото кладенче“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
7. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена
съгласно изискванията в конкурсните книжа.
8. Контрола по изпълнение на заповедта въз�
лагам на Евгения Харитонова – заместник-ми�
нистър на икономиката, енергетиката и туризма.
9. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
10. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Каменливото кладенче“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4615971

9501471

2.

4612721

9509157

3.

4611075

9507955

4.

4614463

9501355

1318
ЗАПОВЕД № РД-16-97
от 23 януари 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на Разрешение за търсене и проуч�
ване на метални полезни изкопаеми – подземни
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богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Бах
терица“, с размер 36 кв. км, разположена на
територията на общинa Баните, област Смолян,
с координати на характерните гранични точки
съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 3 годи�
ни от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения ти�
туляр на разрешението съгласно приложение № 2.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжни�
те книжа: до 17 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 904 на Министер�
ството на икономиката, енергетиката и туризма,
София, ул. Триадица 8, тел. 02/9263 164, 02/9263
279, след представяне на следните документи:
а) копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 3000 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министер�
ството на икономиката, енергетиката и туризма
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD; в платежното нареждане след�
ва да бъде записано: „За закупуване на тръжни
книжа за площ „Бахтерица“; когато наредителят е
различен от кандитата, в документа се посочва и
името на кандидата, в полза на когото е извършено
плащането; когато кандидатът е обединение на
търговци, в документа се посочва обединението,
в полза на което е извършено плащането;
б) документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни документи; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявле�
нията за участие в търга: до 17 ч. на 40-ия ден
от обнародване на заповедта в „Държавен вест�
ник“. Кандидатите подават в деловодството на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8, писмено за�
явление на български език за участие в търга
и приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство, и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на ико�
номиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
2011 г. Таксата се внася по сметка на Министер�
ството на икономиката, енергетиката и туризма
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Бахтерица“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма при
БНБ – ЦУ, IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC
BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
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да бъде записано: „Депозит за участие в търг
за площ „Бахтерица“. Същото се прилага към
заявлението за участие в търга.
8. Определям срок за внасяне на ценовите
предложения: до 17 ч. на 65-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в деловодството на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8.
9. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 326 000 лв.
(без включен ДДС).
10. При провеждане на търга, в случай че
двама или повече участници предложат еднаква
най-висока цена, да се проведе явен търг между
тях, при който наддаването да започне от пред�
ложената еднаква най-висока цена със стъпка
на наддаване 16 300 лв. (без включен ДДС),
представляващи 5 на сто от първоначалната
цена по т. 9.
11. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
12. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Евгения Харитонова – заместник-ми�
нистър на икономиката, енергетиката и туризма.
13. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
14. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дне�
вен срок от обнародването є в „Държавен вест�
ник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Добрев
Приложение № 1
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бахтерица“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4493091

8628199

2.

4493964

8629954

3.

4491902

8634187

4.

4491714

8636601

5.

4489555

8636727

6.

4486831

8636811

7.

4485832

8635478

8.

4486224

8634172

9.

4489990

8630790

10.

4490306

8630285

Приложение № 2
към т. 3
Минимална работна програма, задължителна за изпълнение от определения титуляр на
разрешението
Ø
изготвяне на работни проекти (ц ялос�
тен и годишни) за търсене и проучване
и цялостен проект за рекултивация на
засегнатите земи;

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

закупуване, анализ и реинтерпретация на
съществуващата документация – включ�
ва н а л и ч н а г е о лож к а , г е ох и м и ч н а и
геофизична документация за района;
ревизионни търсещи геоложки маршру�
ти и геоложко картиране в пределите
на цялата площ, в подходящи мащаби,
в зависимост от етапа на изследване и
размера на оценяваните у частъци;
геохимични изследвания, методи (ПГО,
ВГО или др.) в границите на площта; гео�
химичните снимки следва да се извършват
по равномерни мрежи на опробване, в
подходящи мащаби, зависещи от разме�
ра на оценяваните у частъци и етапа на
изследване;
геофизични изследвания за търсене на
неразкрити рудни тела:
топо-геодезични и маркшайдерски работи;
минни работи в обем не по-малък от 1000
куб. м – опробвани с не по-малко от 300
броя браздови или пунктирно браздови
проби;
сон да ж ни работи не по-ма лко от
2500 л. м – опробвани с не по-малко от
800 броя ядкови проби;
документация и опробване на търсещите
и проу чвателните изработки;
а н а л и з и , л аб о р ат о рн и и т ех но лож к и
изследвани я – ана литичните изследва�
ния следва да вк лючват задължително
количествени методи, а с техноложките
изследвания да се оценят качествата на
различните сортове руди (окисни, смесени
и сулфидни);
дейности по опазване и възстановяване
на околната среда;
изготвяне на етапни отчети и окончателен
геоложки док лад.

1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,300 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про�
учване 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 проу чване с
титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разреше�
нието и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.

РАЗРЕШЕНИЕ № 325
от 16 януари 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Сливнишки
дол“, разположена в землището на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 326
от 23 януари 2013 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Пиринковец“,
разположена в землищата на с. Плоски и с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

На основание чл. 53, а л. 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 протоколно
решение по т. 7 от протокол № 47 от заседа�
нието на Министерския съвет на 19 декември
2012 г. разрешавам на „Булстоун – 9“ – ООД,
с. Дъбница, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 200973722, със седалище
и адрес на управление – с. Дъбница 2940, общи�
на Гърмен, област Благоевград, 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
„Сливнишки дол“, разположена в землището на
с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград:

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 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 19 от протокол № 1 от заседанието на Ми�
нистерския съвет на 9 януари 2013 г. разрешавам
на „Монолит – 21  –  Андонов и Захов“ – ООД,
г р. С а н да нск и – т и т ул я р на ра зрешен ие т о,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 101732851,
със седалище и адрес на управление  –   гр.
Сандански 2800, област Благоевград, ул. Станке
Димитров 7, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните бо�
гатства, в площ „Пиринковец“, разположена в
землищата на с. Плоски и с. Лиляново, община
Сандански, област Благоевград.

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
1251

Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Сливнишки
дол“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4482777

8547324

2.

4482810

8547666

3.

4482446

8547818

4.

4482177

8547528

5.

4482225

8547107

1252
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1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,74 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коорди�
нати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател�
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
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 вли�
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми�
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Пиринковец“
Координатна система 1970 г.
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1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,63 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при�
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател�
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
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 вли�
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми�
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Горна Козница“
Координатна система 1970 г.

№

X (m)

Y (m)

1.

4484182

8494431

№

X (m)

Y (m)

2.

4483600

8495000

1.

4562924

8465311

3.

4483220

8494720

2.

4562953

8465593

4563083

8465735

4.

4482660

8493962

3.

5.

4482880

8493954

4.

4563168

8465979

8494269

5.

4563116

8466220
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6.

4563100

8466343

7.

4563238

8466480

РАЗРЕШЕНИЕ № 327
от 23 януари 2013 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Горна Козница“,
разположена в землищата на с. Горна Козница и
с. Коркина, община Бобов дол, област Кюстендил
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 от За�
кона 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 по т. 20 от протокол № 1 от
заседанието на Министерския съвет на 9 януари
2013 г. разрешавам на „Сима“ – ООД, гр. Сапа�
рева баня – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 109081296, със седалище
и адрес на управление – гр. Сапарева баня 2650,
област Кюстендил, ул. Св. Иван Рилски 5, да из�
върши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Горна Козница“, разположена в землищата на
с. Горна Козница и с. Коркина, община Бобов
дол, област Кюстендил.

8.

4563456

8466386

6.

4483938

9.

4563430

8466654

10.

4562735

8466531

11.

4562543

8465911

12.
1254

4562629

8465322

РАЗРЕШЕНИЕ № 328
от 29 януари 2013 г.
за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона
за подземните богатства, в площ „Чуката“, разположена на територията на общини Гурково,
Мъглиж и Николаево, област Стара Загора
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 Протоколно решение
по т. 18 от Протокол № 1 от заседанието на
Министерския съвет на 9 януари 2013 г. разре�
шавам на „Лацио Коструционе“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписва�
нията под ЕИК 200171932, със седалище и адрес
на управление София 1407, район „Лозенец“,
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ул. Горски пътник 45, ап. офис 21, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на твърди
горива – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от
Закона за подземните богатства, в площ „Чуката“,
разположена на територията на общини Гурково,
Мъглиж и Николаево, област Стара Загора, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 22,33 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при�
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задъл�
женията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на търсещите и геоло�
гопроучвателните работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч�
ване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми�
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чуката“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4660531

9438877

2.

4660578

9441600

3.

4659056

9441523

4.

4658884

9444378

5.

4658315

9447182

6.

4658290

9449152

7.

4659803

9449650

8.

4659347

9453682

9.

4658052

9453692

10.

4657571

9449580

11.

4657912

9438821

1319

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1547
от 4 февруари 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“ и чл. 4, ал. 1 от Закона за приватиза�
ция и следприватизационен контрол, чл. 7, ал. 1,
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т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след�
приватизационен контрол (АПСК) и протоколно
решение № 2276 от 4.02.2013 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприва�
тизационен контрол реши:
1. Открива процедура за приватизационна
продажба на имот № 000286 с площ 2,499 дка,
заедно с построената в имота двуетажна масивна
сграда за културен отдих със застроена площ
87 кв. м и разгъната застроена площ 174 кв.м,
намиращ се в землището на с. Трънак, ЕКАТТЕ
73287, м. Къшла иви, община Руен, област Бур�
гас – обособена част от „Холдинг Български
държавни железници“ – ЕАД, София.
2. Паричните постъпления от продажбата
на имота по т. 1 да бъдат преведени по сметка
на „Холдинг Българск и държавни железни�
ци“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 518
от 11 октомври 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой�
ство“ при СО е постъпило заявление с вх. № ГР94-00-209 от 9.09.2010 г. от Мария Павлова Секу�
лова-Любенова, Емилия Александрова Любенова
и Моника Александрова Любенова с искане за
даване на съгласие за изработване на проект за
ПУП за имоти с № 1а, 010568, 010570.
Към заявлението са приложени: задание, мо�
тивирано предложение, скица за поземлен имот
№ 1а, нотариален акт № 141, том V, per. № 3350,
дело № 879 от 1.09.2008 г. за поземлен имот № 1а
на името на заявителите, скица за имот № 010568
и решение № 1010 от 15.10.1998 г. на ОСЗ за
възстановяване правото на собственост на имот
№ 010568 на наследниците на Георги Иванов
Любенов, скица за имот № 010570 и решение
№ 1010 от 15.10.1998 г. на ОСЗ за възстановява�
не правото на собственост на имот № 010570 на
наследниците на Струма Георгиева Любенова,
удостоверение за наследници на Георги Иванов
Любенов, удостоверение за наследници на Струмка
Георгиева Любенова, удостоверение за наслед�
ници на Александър Георгиев Любенов, извадка
от ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-1328 от
19.10.2007 г., 2 бр. пълномощни от заявителите
на името на Оля Ангелкова.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-109 от 7.12.2010 г., т. 3.
Със Заповед № РД-09-50-53 от 13.01.2011 г. на
главния архитект на Столична община е допус�
нато изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват:
м. с. Мрамор, кв. 1, УПИ II (ПИ 1а), УПИ III
(ПИ 16 и 1а) и ПИ № 010568 и № 010570 – извън
регулация.
С писмо изх. № ГР-94-00-209 от 17.01.2011 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Връб�
ница“ за сведение и изпълнение.
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Със заявление вх. № ГР-94-00-209 от 4.02.2011 г.
е внесен проект за ИПРЗ с обяснителна записка,
удостоверение за пълна проектантска правоспо�
собност на инж. Огнян Ангелков.
С писмо изх. № ГР-94-00-209 от 15.02.2011 г.
проектът е изпратен за съобщаване на заинтере�
сованите лица по чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-00-209 от 24.06.2011 г.
са представени: данни за ВиК мрежите за имотите
в обхвата от „Софийска вода“ – АД, дендрологично
заснемане и експертна оценка на растителността
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверени на 11.02.2011 г.
от дирекция „Зелена система“ при СО.
С писмо изх. № АГ-6602-35 от 25.07.2011 г.
проектът е върнат след проведена процедура по
съобщаването му без постъпили възражения.
Приложени са 4 стр. разписен лист, 21 бр. съобще�
ния с обратни разписки, протокол от 30.05.2011 г.
С писмо изх. № ГР-94-00-209 от 26.09.2011 г. са
дадени указания на заявителите да внесат проект,
изработен върху влязла в сила кадастрална карта
за територията.
Със заявление вх. № ГР-94-00-209 от 14.10.2011 г.
е внесен преработен проект с обяснителна запис�
ка, комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР за
имоти № 1а, 010568, 010570, скици от СГКК за
имоти с идентификатори 49206.2626.570 (номер по
предходен план 010570), 49206.2626.568 (номер по
предходен план 010568), 49206.2633.1001 (номер по
предходен план 1а) и съгласуване с „ЧЕЗ Разпре�
деление България“ – АД, от 8.07.2011 г.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с ре�
шение по протокол № ЕС-Г-98 от 6.12.2011 г., т. 12.
С писмо изх. № АГ-6602-35 от 10.01.2012 г. на
главния архитект на район „Връбница“ са из�
пратени допълнителни доказателства за редовно
съобщаване на проекта.
За доказване редовността на съобщаването
са представени допълнително: декларация от
Цветан Викторов Георгиев от 15.05.2012 г. като
собственик на имот 2633.2 със скица на имота и
като собственик на имоти № 010569 и № 851024,
заявление от Живка Михайлова Блажева от
22.05.2012 г. като собственик на имоти № 010569
и № 851024, заявление от Станислав Михайлов
Георгиев от 18.05.2012 г. като собственик на имоти
№ 010569 и № 851024, заявление от Елка Венчова
Георгиева от 18.05.2012 г. като собственик на
имоти № 010569 и № 851024, удостоверение за
наследници на Михаил Станиславов Георгиев,
Георги Грозданов Гърбачов и Христена Спасова
Грозданова.
При горната фактическа обстановка се уста�
новява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Мария
Павлова Секулова-Любенова, Емилия Алексан�
дрова Любенова и Моника Александрова Любено�
ва като собственици на имоти с идентификатори
49206.2626.570 (номер по предходен план 010570),
49206.2626.568 (номер по предходен план 010568),
49206.2633.1001 (номер по предходен план 1а).
Действащият план на м. с. Мрамор е одобрен
със Заповед № РД-16-88 от 28.11.1990 г. Със следва�
щи заповеди № РД-16-1015 от 1994 г., № РД-09-333
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от 1997 г. и № РД-09-50-1328 от 2007 г. е попълвана
кадастралната основа и са одобрени подробни
устройствени планове (ПУП) за кв. 9 и кв. 1.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-38 от 15.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – одобряване на
кадастрална карта за територията, което пред�
ставлява промяна в устройствените условия, при
които е приет действащият план, и по чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собствениците на
имотите – предмет на плана.
С проекта се предвижда ново застрояване в
УПИ XVII, основание за одобряването на което е
наличието на съгласие на собствениците на имота.
Спазени са административнопроизводстве�
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, проектът е
съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, внесеният
проект е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имо т и т е – п редмет на п лана, попа дат в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ („Жм“), в която съгласно прило�
жение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4 е допустимо
конкретното предназначение да е за жилищно
строителство, каквото се предвижда с проекта.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С плана за регулация се урегулират имоти
с идентификатори 2626.568 и 2626.570, като се
създава УПИ XVII по имотните граници на
двата имота.
С урегулирането на имоти по имотни гра�
ници е спазено изискването на чл. 17, ал. 1, а с
включването им в общ УПИ – чл. 17, ал. 2, т. 3
ЗУТ. Предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ
не се изисква, тъй като имотите са собственост
на едни и същи лица, от които има съгласие за
образуването на общ УПИ.
Изменя се планът за регулация на УПИ II – „за
ОбНС“, и УПИ III – „за ОбНС“, като се създава
задънена улица от о.т. 4а до о.т. 4б, обслужваща
нов УПИ XVII, която улица преминава по из�
точната граница на имот 2633.1001, без да засяга
имот № 1002.
Изменение на границите на УПИ ІІІ – за
ОбНС, се налага с оглед урегулирането на имот
2633.1001 по имотна граница. УПИ III се от�
режда с функция „ЖС“, което дава възможност
при следваща инициатива от собствениците на
отделните поземлени имоти, попадащи в него,
за уреждане на взаимоотношенията между тях.
Лицето (изход) към улица на УПИ II и III е
по действаща улична регулация, а на нов УПИ
XVII – по новосъздадената задънена улица от
о.т. 4а – о.т. 4б, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
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Изменението на профила на улица в о.т. 4
и създаването на задънена улица отговаря на
изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ и е целесъоб
разно – налага се с цел осигуряване на достъп за
преминаването на инженерна инфраструктура до
УПИ XVII.
Създаването на улица-тупик изисква провежда�
не на процедури за отчуждаване по ЗОС на част
от поземлен имот 2633.1001, през който минава
същата, предвид което и на основание чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация е
Столичният общински съвет.
С плана за застрояване в УПИ XVII-2626.568,
2626.570 се предвижда изграждане на три свобод�
ностоящи 2-етажна жилищни сгради. Новопред�
виденото застрояване се одобрява при спазване
изискванията на чл. 33 ЗУТ относно разстоянията
между сградите в УПИ XVII и чл. 31, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застро�
яване не се допускат намалени разстояния към
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица.
Планът за застрояване в УПИ II и III не се
изменя. Отразеното в плана 2-етажно свободно
застрояване в тях е предвидено със Заповед № РД1688 от 23.11.1990 г.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. Реализаци�
ята му не предвижда изразходване на бюджетни
средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 124, ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1, чл. 33, чл. 31, ал. 1 и 4 ЗУТ; т. 4 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО; протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-98 от 6.12.2011 г., т. 12, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. с. Мрамор, кв. 1 – изменение на
улична регулация при о.т. 4 и отваряне на задъ�
нена улица от о.т. 4а – о.т. 4б. Изменение на УПИ
II – „ОбНС“, и УПИ III – „ОбНС“, за създаване
на нови УПИ ІІ-2633.1001 и УПИ ІІІ –  „ЖС“, по
кафявите и зелените линии, цифри, букви и зачер�
тавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на м.
с. Мрамор, кв. 1 – създаване на УПИ XVII-2626.568,
2626.570 по имотните граници на поземлени имоти
с идентификатори 2626.568 и 2626.570 съобразно
влязлата в сила кадастрална карта за територията
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
м. с. Мрамор, кв. 1, УПИ XVII-2626.568, 2626.570
съгласно приложения проект без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица. Разрешение за
строеж се издава след провеждане на процедури
по ЗОЗЗ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 616
от 6 декември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой�
ство“ на СО е постъпило заявление вх. № ГР94-С-23 от 7.03.2011 г. от София Иванова Андреева
чрез пълномощник Радка Димитрова Бранкова с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – план за регулация и застрояване
на поземлен имот с идентификатор 46721.3874.9,
в.з. Мало Бучино.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 44, том II, peг. № 12962, дело № 214 от
1.11.2006 г. за имот № 010009 на името на София
Иванова Андреева; скица № 4146 от 2.03.2011 г.
от СГКК за имот с идентификатор 46721.3874.9
(номер по предходен план: 010009); мотивирано
предложение; две пълномощни на името на Атанас
Иванов Петров и Радка Димитрова Бранкова.
С молба вх. № ГР-94-С-23 от 24.03.2011 г. е
внесено ново мотивирано предложение и задание.
С писмо изх. № ГР-94-С-23 от 18.03.2011 г. е
изискана от заявителката скица по чл. 16, ал. 3
ЗКИР.
Мотивираното предложение е прието с ко�
рекциите в зелен цвят с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-30 от 5.04.2011 г., т. 10.
Със Заповед № РД-09-50-606 от 21.04.2011 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
за изработване на ПУП за имот 3874.9.
Със Заповед № РД-09-50-635 от 3.05.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработва�
нето на ПРЗ за имота.
Заповедите са изпратени за сведение и изпъл�
нение на кмета на район „Овча купел“ с писмо
изх. № ГР-94-С-23 от 5.05.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-С-23 от 27.06.2011 г.
е внесен за одобряване проект с обяснителна
записка. Представени са изходни данни от „Со�
фийска вода“ – АД, от юни 2011 г. и съгласуване
на проекта с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 16.06.2011 г.
На 15.09.2011 г. е внесен коригиран проект.
Горният е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ до кмета на район „Овча
купел“ с писмо изх. № ГР-94-С-23 от 20.09.2011 г.
С молба вх. № ГР-94-С-23 от 10.10.2011 г. е
внесена декларация за липса на висока дървесна
растителност в имот 3874.9, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО на 5.10.2011 г.
Проектът е върнат от район „Овча купел“ след
извършено съобщаване с писмо peг. № АБ-6602-55 от 30.12.2011 г. без постъпили възражения.
Приложен е разписен списък.
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Проектът е разгледан от отдели „ОГП“, „ИМ“,
„Правен“ и „КТ“, като отдел „КТ“ изисква да се
отрази по регулация съществуващият първосте�
пенен път.
С молба вх. № ГР-94-С-23 от 26.01.2012 г. е
внесен коригиран проект.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с ре�
шение по протокол № ЕС-Г-15 от 28.02.2012 г., т. 9.
След становище на отдел „Правен“ от 27.04.2012 г.
и 7.05.2012 г. проектът е върнат в района за дообя�
вяване на собствениците на имоти 3874.10 и 3877.59
с писмо изх. № ГР-94-С-23 от 19.05.2012 г.
Проектът е върнат от район „Овча купел“ след
извършено съобщаване с писмо peг. № АБ-66-02-55
от 18.07.2012 г. без постъпили възражения. Прило�
жен е разписен списък, удостоверяващ редовното
му съобщаване.
При горната фактическа обстановка се устано�
вява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ е направено от
заинтересовано лице по чл. 124, ал. 3 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на поземлен имот с идентификатор 46721.3874.9
(номер по предходен план: 010009) – предмет на
плана, съгласно приложените в административната
преписка документи за собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на ад�
министративния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7
ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането и
допълнителните указания, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствена зона „Жв“ – „Вил�
на зона“, в която съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 8, е допустимо конкретното пред�
назначение на УПИ да е за жилищно (вилно)
застрояване. Показателите в матрицата върху гра�
фичната част на плана отговарят на нормативите
по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-1815 от 17.03.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ I-3874.9 е урегулиран,
като вътрешните му регулационни граници са
поставени в съответствие с имотните граници, с
което е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Външната регулационна граница по улица от
о.т. 72г – о.т. 72д е одобрена с предходен план за
регулация на с. Мало Бучино и същата не се изме�
ня. Тя осигурява лице (изход) на имота към улица.
Улица при о.т. 72г се изменя, като същата се
продължава до о.т. 72з, чрез която също се осигу�
рява лице (изход) на имота.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3 и 4 ЗУТ.
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Реализирането на улицата изисква отчуждител�
на процедура по ЗОС, поради което и на основание
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен
да одобри плана е Столичният общински съвет.
С плана за застрояване е предвидено свобод�
ностоящо двуетажно ниско вилно застрояване с
Н = 8,5 м.
Проектът се одобрява при спазване изисква�
нията на чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 ЗУТ.
В съседните на нов УПИ I-3874.9 имоти през
странична граница няма съществуващо или
предвидено с ПУП застрояване.
Предвид горното с проекта за план за за�
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Застрояването е съобразено със сервитута на
водопровод ∅ 600СТ.
Изпълнени са изискванията в мотивирано�
то предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 8
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, § 124
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 124, ал. 3,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3 и 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 ЗУТ, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-15 от 28.02.2012 г., т. 9, Столич�
ният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м.в.з. Мало Бучино, кв. 19, УПИ I-3874.9 и улица
от о.т. 72з до о.т. 72г по червените и сините линии
и цифри и корекциите с виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м.в.з. Мало Бучино, кв. 19, УПИ I-3874.9 съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
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.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Со�
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 22
от 24 януари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой�
ство“ на Столична община е постъпило писмо с
вх. № ГР-04-00-10 от 21.08.2012 г. на министъра
на вътрешните работи, с което е поискана про�
цедура по изменение на плана за регулация на
южното локално платно на бул. Цариградско
шосе в участъка от пътя за с. Герман до пътя на
с. Лозен във връзка с инвестиционното намере�
ние на Министерството на вътрешните работи за
преместване на отдел „Пътна полиция“ – СДВР,
и сектор „Пътна полиция“ – ОД МВР – София,
на ул. Патриарх Герман 5 и необходимостта от
осигуряване на транспортен достъп до района.
Към писмото са приложени схеми за транспор�
тен достъп.
На основание чл. 135, ал. 5 ЗУТ със Заповед
№ РД-09-50-803 от 10.09.2012 г. на главния архитект
на Столична община е допуснато изработването
на изменение на подробен устройствен план – из�
менение на план за регулация на част от м. Бул.
Ленин и част от м. Врана – Лозен – Триъгълника.
Проек т ът е възложен за изработ ване на
„ГИС – Софи я“ – ЕООД, и е п редставен за
одобряване с обяснителна записка към същия и
удостоверение за пълна проектантска правоспо�
собност на инж. Величкова.
Изработен е и проект за транспортно комуни�
кационен план, който е съгласуван с положително
становище № ОД-4346 от 29.09.2012 г. на началникотдел „Пътна полиция“. Проектът е подпечатан с
печат „Съгласувано“ от сектор „ОБД“ – СО, съ�
гласно протокол № 39 от 18.09.2012 г. на ПКТОБД.
С писмо изх. № ГР-04-00-10 от 12.10.2012 г.
проектът е изпратен за съобщаване до директора
на „Държавен вестник“.
С писмо изх. № ГР-04-00-10 от 12.10.2012 г. до
кмета на район „Панчарево“ и кмета на район
„Искър“ проектът е изпратен за съобщаване на
заинтересованите страни, като на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ същият е съобщен на заин�
тересованите лица чрез обявление в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 81 от 2012 г.).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ изработеният
проект подлежи на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със
Заповед № РД-09-550 от 29.10.2012 г. на кмета на
район „Панчарево“. Резултатите от проведеното
обществено обсъждане са отразени в протокол
и обобщени в доклад от 16.11.2012 г.
С писмо изх. № 6602-126/4 от 29.11.2012 г. глав�
ният архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че при обявяването и проведеното обществено
обсъждане не са постъпили възражения, пред�
ложения и искания.
С писмо изх. № 6602-126/1 от 28.11.2012 г. глав�
ният архитект на район „Искър“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения, предложения и искания.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-86 от
4.12.2012 г., т. 1, като е предложено изпращане
в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС след корекции по служебното предложение,
а именно: да се отрази в плана предвидената в
проекта за организация на движението пасарелка.
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Служебното предложение е отразено върху
проекта с оранжев цвят в съответствие с реше�
нието на ОЕСУТ.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Настоящото административно производство
е започнало служебно със Заповед № РД-09-50803 от 10.09.2012 г., с която главният архитект на
Столична община като орган по чл. 135, ал. 5
във връзка с ал. 1 ЗУТ и Заповед № РД-09-178
от 19.03.2012 г. на кмета на СО е допуснал изра�
ботването на изменение на действащия подробен
устройствен план – изменение на плана за регу�
лация (ИПР) на част от м. Бул. Ленин и част от
м. Врана – Лозен – Триъгълника.
Действащите планове за регулация на м. Бул.
Ленин и м. Врана – Лозен – Триъгълника, предмет
на изменението, са одобрени съответно със Запо�
вед № ИК-71 от 25.01.1972 г. на председателя на
ИК на СГНС и Решение № 20 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. на Столичния общински съвет.
Изменението на уличната регулация по бул.
Цариградско шосе се налага от необходимостта за
регулационно обезпечаване на достъп до обекти
на Министерството на вътрешните работи и оси�
гуряване на по-добро транспортно обслужване на
територията в съответствие с ПТКП съгласувано
с ОПП – СДВР и СО – сектор „ОБД“.
Настъпилите нови обстоятелства от различен
обществен характер – интензивното застроява�
не на тази територия, натовареният трафик в
столицата, представляват съществени промени
в обществено-икономическите и устройствени�
те условия, при които е съставен действащият
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ ИК-71 от 25.01.1972 г. на председателя на ИК
на СГНС. Тези промени неминуемо изискват
изменение на плана за улична регулация.
Предвид горното са налице основанията,
визирани в чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
ЗУТ за изменение на влезлия в сила ПУП.
Изработеният проект предвижда изменение
на действащия подробен устройствен план за
улична регулация на м. Бул. Ленин между о.т.
513 – о.т. 532; между о.т. 514 – о.т. 533; между о.т.
533а – о.т. 34а; изменение на улична регулация на
м. Врана – Лозен – Триъгълника между о.т. 1 – о.т.
34 – о.т. 35 и изменение на план за регулация на
УПИ I-10, 37, 38, 39, 40, с цел подобряване на
транспортното обслужване на обект – собстве�
ност на държавата, 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 обек�
ти – собственост на държавата, на общините и
на експлоатационните дружества.
Предвид горното за изменението на уличната
регулация, а оттам и за границите на прилежа�
щите УПИ е налице основание по чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ.
Предвиденото с проекта изменение на улична
регулация засяга имоти – частна собственост, и
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
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Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – допускане изра�
ботването на ПУП при наличие на основание
по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ,
изработеният проект е съобщен на заинтересова�
ните лица, спазено е изискването на чл. 128, ал. 5
ЗУТ за провеждане на обществено обсъждане,
проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изисква�
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ�
държанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отго�
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2 ЗУТ и протокол № ЕС-Г-86 от 4.12.2012 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Бул. Ленин – улична регулация
между о.т. 514 – о.т. 524а – о.т. 533 – о.т. 7. Закри�
ване на локално платно от о.т. 524в до о.т. 533в.
Изменение на локално платно от о.т. 533в до о.т.
34а. Откриване на нова връзка от о.т. 524в до о.т.
524а; откриване на нова връзка от о.т. 533а до о.т.
533в. Изменение границите на УПИ I-10, 37, 38,
39, 40, кв. 30, м. Врана – Лозен – Триъгълника
по кафявите и зелените линии, цифри и зачерта�
вания и с корекциите с оранжев цвят съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Со�
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
район „Искър“ и се изпращат в Администра�
тивния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 211
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бобов дол, реши:
Не одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на вя�
търен парк „Орисол – 4“ извън границите на
населените места в землищата на с. Мламолово
и гр. Бобов дол.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинте�
ресованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Бобов дол,
до Административния съд – Кюстендил.
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Председател:
В. Лучиянов

Председател:
О. Зарев

РЕШЕНИЕ № 214
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бобов дол, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 009078
(образуван от имот № 009070), местност Даутица,
масив № 9, и имот № 216123, образуван от имоти
№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, местност Ко�
чене, масив № 216 в землището на гр. Бобов дол.
2. Задължава кмета на общината след вли�
зане в сила на ПУП – ПЗ да предприеме дейст�
вия за откриване на процедура по чл. 21, ал. 1
ЗОС за принудително отчуждаване на имоти
за задоволяване на общински нужди, които не
могат да бъдат задоволени по друг начин, във
връзка с чл. 205, т. 3 ЗУТ за следните имоти
№ 216037, 216038, 216039, 216040, 216041, 216043,
216044, 216046, масив № 216, местност Кочене,
гр. Бобов дол.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинте�
ресованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Бобов дол,
до Административния съд – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ № 292
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА съг
ласно чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 53120.106.442 по кадастралната карта на
с. Оброчище, община Балчик, заедно с предви�
дения начин на застрояване.
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ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БАЛЧИК
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ВЕСТНИК

Председател:
О. Зарев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-03
от 7 февруари 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за тър�
говете и конкурсите, решение-протокол № 9 от
24.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решения-протоколи № 1 от 2.01.2013 г. и № 5
от 6.02.2013 г. на Надзорния съвет Агенцията
за приватизация и публично-частно партньор�
ство реши:

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на об�
народването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Алек�
сандровска 26, публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот:
„Подблоково помещение (бивша ритуална зала),
ул. Странджа 15, Бургас, със ЗП 242,80 кв. м“,
с начална тръжна ценa 269 100 лв., депозит за
участие 26 910 лв., стъпка на наддаване 2700 лв.
2. Тръжната документация за обекта се за�
купува в АППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч., в срок до
15-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотари�
ално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лич�
но или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие да се внесе по банков
път до 15-ия ден включително от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска бан�
ка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство.
4. Огледът на обекта се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпореди�
телни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
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Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-31
от 1 февруари 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 и 9 ППЗСПЗЗ и протокол от 16.01.2013 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначе�
на със Заповед № РРТУ-01-09-11 от 10.01.2013 г.,
одобрявам план на новообразуваните имоти за

ВЕСТНИК
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земеделските земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове, посочени в
§ 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, на територията на община
Трявна, изработен по реда на § 4к ПЗР на ЗСПЗЗ
и чл. 28б ППЗСПЗЗ в мащаб 1:1000 и одобрен
със Заповед № 174 от 9.07.2003 г. на областния
управител на област Габрово, в частта, в която
планът не е влязъл в сила поради оспорване по
съдебен ред, както следва:
Имоти № 52603, 52604, 52701, 52705, 52706,
52707, намиращи се в землището на гр. Трявна,
община Трявна, област Габрово, да бъдат вписа�
ни в регистъра на новообразуваните имоти към
същия план като собственост на наследници на
Стоян Сбирнаков и Мария Колева.
Тази заповед се издава в изпълнение на вля�
зло в сила решение № 08 от 1.02.2008 г. по адм.
д. № 025 на ГОС за 2004 г. и решение № 01 от
11.05.2009 г. по адм.д. № 02 на ГОС за 2008 г., съ�
щото потвърдено с Решение № 4637 от 9.04.2010 г.
по адм. д. № 11884 на ВАС за 2009 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразу�
ваните имоти в частта относно горецитираните
имоти заинтересованите лица могат да подават
чрез областния управител на област Габрово пред
районния съд по местонахождение на имота по
реда на АПК.
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Областен управител:
М. Костадинов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 510
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗР на ЗИДЗУТ
във връзка с доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6359 от 5.12.2012 г. и след ста�
новище на ПК по ,,Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопан�
ство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ „За жилищно строи�
телство“ на имот № 042006, местност Стубела в
землището на с. Габра, ЕКАТТЕ 14074, община
Елин Пелин, Софийска област: образуване на
УПИ XV-42006 „За ЖС“ в кв. 57 по плана на
с. Габра със следните показатели: устройствена
зона – Жм, височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 50 %; Кинт – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграж�
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собстве�
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 511
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и  § 124, ал. 1 ПЗР на ЗИДЗУТ
във връзка с доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6360 от 5.12.2012 г. и след ста�
новище на ПК по ,,Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопан�
ство“ Общинския съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ „За вилно застроява�
не“ на имот № 060026, местност Асичалия, в зем�
лището на с. Богданлия, ЕКАТТЕ 04604, община
Елин Пелин, Софийска област, с който се образува
нов УПИ ХХ-060026 „За вилно застрояване“ в кв.
23 по плана на в.з. Побит камък, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели:
устройствена зона – Ов, височина на сградите – до
7 м; плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
0,8; минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграж�
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собстве�
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
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Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 512
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗР на ЗИДЗУТ
във връзка с доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6361 от 5.12.2012 г. и след ста�
новище на ПК по „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопан�
ство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За жилищно строителство“ на имот
№ 055003, местност Горна ливада, в землището
на с. Караполци, ЕКАТТЕ 36422, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показа�
тели: височина на сградите – до 7 м; плътност
на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,2; мини�
мална озеленена площ – 40 %; начин на застро�
яване – свободно;
б) ПП за електроснабдяване (кабелна линия
през имот № 000374 – полски път) за захранване на
обект „Жилищно строителство“ в имот № 055003,
всички имоти в землището на с. Караполци,
община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграж�
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собстве�
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
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Председател:
Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 513
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗР на ЗИДЗУТ
във връзка с доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6362 от 5.12.2012 г. и след ста�
новище на ПК по ,,Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопан�
ство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За вилно строителство“ на имот № 015010,
местност Каменяко, в землището на с. Караполци,
ЕКАТТЕ 36422, Община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на сгра�
дите – до 7 м; плътност на застрояване – до 40 %;
Кинт. – до 0,8; минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно;
б) ПП за електроснабдяване (кабелна линия
през имоти № 000306 – канал, и 000367 – полски
път) и водоснабдяване (водопровод през имоти
№ 000306 – канал, и 000367 – полски път) за за�
хранване на обект „Вилно строителство“ в имот
№ 015010, всички имоти в землището на с. Ка�
раполци, община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграж�
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собстве�
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 471
от 18 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява план за застрояване на поземлен
имот № 000640, местност Търниченски ливади,
землище Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, с начин на
трайно ползване „Паркинг“ и за промяна пред�
назначението на поземления имот „За обществено
и делово обслужване“ със следните параметри
на застрояване: средноетажно свободно застро�
яване – до 4 етажа с височина до 14,5 м, 50 %
плътност на застрояване, 1,5 коефициент на
интензивност и 10 % озеленяване.
2. Одобрява схеми за водоснабдяване и елек�
трификация на имот № 000640, местност Търни�
ченски ливади, землище Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.
3. Разрешава изготвяне на парцеларен план на
път – поземлен имот № 000117 през поземлени
имоти № 000640 и № 037004 – частна нива, всич�
ки в местността Търниченски ливади, землище
Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.
Препис от решението да се изпрати на Районна
прокуратура – Казанлък, за преглед по реда на
общия надзор за законност.
Това решение може да се върне за ново обсъж�
дане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

Председател:
Н. Златанов

Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 472
от 18 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка�
занлък, реши:
1. Одобрява план за застрояване за санитар�
но-охранителни зони на пояс I около водоизточ�
ниците за питейно-битово водоснабдяване ЕТК
№ 5 и ЕТК № 9, разположени в поземлен имот
№ 000003, местност Ормана, с площ 3719,145
дка в землището на Казанлък, ЕКАТТЕ 35167,
с параметри на застрояване за площадките: до
6 м височина, до 50 % площ на застрояване,
коефициент на интензивност – 1,0, и 10 % площ
за озеленяване.
2. Одобрява план-схема на водопроводни
отклонения, свързващи водоизточници ЕТК5 и
ЕТК9 и на ЕТК5 със съществуващ водоем, раз�
положени в поземлен имот № 000003, местност
Ормана, с площ от 3719,145 дка в землището на
Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.
3. Одобрява план-схема за електрозахранване
на помпите ТС-1П и ТС-2П с подземен кабел – ни�
ско напрежение, от главно разпределително табло
(съществуващо), разположен в поземлен имот
№ 000003, местност Ормана, с площ 3719,145 дка
в землището на Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.
Препис от решението да сe изпрати на Районна
прокуратура – Казанлък, за преглед по реда на
общия надзор за законност.
Това решение може да се върне за ново обсъж�
дане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 477
от 18 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 190713, лозе
от 1,249 дка, девета категория, местност Старите
лозя, землище Казанлък, ЕК АТТЕ 35167, при
граници и съседи: лозя – общинска собственост,
с № 190712, № 90930, № 190698 и полски пътища
с № 000125 и № 000044, за промяна предназна�
чението на земята за жилищно строителство.
2. Одобрява схеми за ел., В и К захранване и
транспортен достъп.
Препис от решението да се изпрати на Районна
прокуратура – Казанлък, за преглед по реда на
общия надзор за законност.
Това решение може да се върне за ново об�
съждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр.
1 ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
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ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 127
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Кнежа, реши:
Одобря ва П У П – парцеларен п ла н, кат о
самостоятелна част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ за
обект: „Газификация на гр. Кнежа“, подобект:
„Североизточен район – извън строителни гра�
ници, община Кнежа, област Плевен“.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Кнежа
пред Административния съд – Плевен.

1380

Председател:
М. Цолова

РЕШЕНИE № 237
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Кнежа, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар�
целарен план за електропровод и водопровод за
ПИ № 734085 в местността Мерата в землището
на гр. Кнежа, област Плевен.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Кнежа
пред Административния съд – Плевен.
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Председател:
М. Цолова

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 307
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 9 от 2012 г. на ОЕСУТ, т. 11,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план) за външно ел. захранване с кабелна линия
20 kV и трафопост за ПСОВ, преминаващо през
имоти: 000074, 000079, 000080, 000081, 000083,
000089, 000146, 000245 – полски пътища, и 000075,
050199, 050209, 050219, 061019, 061029, 061119,
061149, 061159, 070108, 070139 – местни пътища,
000073 – река, и ІІ клас път 233039 в землището
на гр. Костинброд.

1214

Председател:
В. Михайлов
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РЕШЕНИЕ № 308
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 14 от 2009 г. на
ОЕСУТ, т. 12, Общинският съвет – гр. Костин�
брод, одобрява проект (ПЗ) план за застрояване
(за ниско жилищно строителство) за имот 085043
м. Кръстопътя, с. Опицвет, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м,
3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. – 1,0, озеленя�
ване – 60 %, и свободно застрояване.
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Председател:
В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 309
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 14 от 2009 г. на
ОЕСУТ, т. 11, Общинският съвет – гр. Костин�
брод, одобрява проект (ПЗ) план за застрояване
(за ниско жилищно строителство) за имот 510035
м. Полето, с. Богьовци, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м,
3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. – 1,0, озеленя�
ване – 60 %, и свободно застрояване.
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Председател:
В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 310
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 7 от
2012 г. на ОЕСУТ, т. 13, Общинският съвет – гр.
Костинброд, одобрява проект ПЗ (план за застро�
яване) за ниско жилищно строителство за имот
023016, м. Зорил, с. Богьовци, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м,
3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. – 1,0, озеленя�
ване – 60 %, и свободно застрояване.

1217

Председател:
В. Михайлов

ВЕСТНИК

1. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
2. Задължителната документация на детската
градина да се приеме от ОДЗ „Ален мак“, гр.
Кочериново, община Кочериново.
3. Материално-техническата база и учебнотехническите средства да се приемат от ОДЗ
„Ален мак“, гр. Кочериново, община Кочериново.
4. Сградният фонд и дълготрайните активи
на ЦДГ „Митко Палаузов“, с. Мурсалево, да
останат собственост на Община Кочериново за
стопанисване и управление.
Заповедта влиза в сила от датата на обнарод�
ването є в „Държавен вестник“.
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Кмет:
Ив. Минков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № ДС-11-1
от 7 февруари 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми�
нистрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти и регистър към него за отделни имоти от
местността Парта в землищата на гр. Монтана и
с. Долна Вереница, община Монтана, изработен
в изпълнение на цитирани по-долу влезли в сила
решения на Окръжния съд – Монтана, с които за
имот № 022.053 е била отменена Заповед № 30 от
7.02.2006 г. на областния управител на Монтана
за одобряване на план на новообразуваните имо�
ти и регистър към него на местността Парта в
землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница.
Планът на новообразуваните имоти е приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол
от 24.10.2012 г.
С този план на новообразуваните имоти се
обособяват следните имоти:
1. В изпълнение на решение от 18.01.2007 г. по
адм.д. № 219/2006 г. на Окръжния съд – Монтана:
имот № 22.409 с площ 4000 кв. м на наследници
на Величко Стоянов Маринков.
2. В изпълнение на решение от 19.01.2007 г. по
адм.д. № 225/2006 г. на Окръжния съд – Монтана:
имот № 22.410 с площ 5334 кв. м на наследници
на Борис Трендафилов Луканов; имот № 22.30 с
площ 1712 кв. м на наследници на Борис Трен�
дафилов Луканов.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
ЗАПОВЕД № РД-01-05-698
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, Решение
№ 215 от 2.11.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Кочериново, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 8 ЗНП
и чл. 15, ал. 1, 3 и 5 ППЗНП поради трайна тен�
денция на намаляване броя на децата, довела до
невъзможност за формиране на група в рамките
на нормативно определения минимум, закривам
ЦДГ „Митко Палаузов“, с. Мурсалево, община
Кочериново, област Кюстендил:

С Т Р. 1 2 1   
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Областен управител:
Ив. Петров

ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 017
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА Общинският съвет
„Родопи“ прави поправка на явна фактическа

С Т Р.
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грешка, допусната в графичната част на застрои�
телния план на кв. 33 – част от ПУП на вилна
зона Бряновщица, с. Брестовица, община „Родо�
пи“, област Пловдив, одобрен с Решение № 509
от 2006 г. на Общинския съвет „Родопи“, като:
– вместо „УПИ ІV“ да се чете „УПИ І“;
– вместо „УПИ ІІІ“ да се чете „УПИ ІІ“;
– вместо „УПИ ІІ“ да се чете „УПИ ІІІ“;
– вместо „УПИ І“ да се чете „УПИ ІV“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 019
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет „Родопи“, област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 012064,
местност Скобелица (Съргичит), землище с. Яго�
дово, представляващ земеделска земя, за проце�
дура за промяна на предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· се образу ва У ПИ 0120 64 – Търг овско складова база, за разширение на полски път по
одобрената пътна част от А„ПИ“ и КАТ – ПП
по червени, сини линии, надписи със син цвят и
корекции със зелено;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
· определя устройствена зона „Пп“;
· одобрява трасета за външно електроснабдя�
ване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 020
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет „Родопи“, област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имоти № 348029
и № 348030, местност Зелен пояс, землище
с. Цалапица, представляващи земеделска земя,
за процедура за промяна на предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· се образува УПИ 348029 – Склад за про�
мишлени стоки, офис и магазин, 348030 – Склад
за промишлени стоки, офис и магазин, за раз�
ширение на полски път по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 12 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;

ВЕСТНИК
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· определя устройствена зона „Пп“;
· одобрява трасета за външно електроснабдя�

ване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 021
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 63.2,
землище с. Бойково, м. Куманица I, представля�
ващ застроена земеделска земя, за процедура за
промяна на предназначението съобразно изис�
кванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· се образува УПИ I-63.2 жилищно застрояване
и УПИ II-63.2 трафопост, по червени, сини линии,
надписи със син цвят и корекции в зелено съ�
гласно скица № Ф02714 от 28.09.2012г. на ОС „З“;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м:
– за ново строителство – свободно разположе�
ни в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с
черно;
– за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
· определя се устройствена зона „Жм“;
· одобрява трасета за външно електроснабдя�
ване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 022
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 30.276
местност Гогова чешма, землище с. Белащица,
представляващ земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изисква�
нията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· се образува УПИ 30.276 – жилищно за�
строяване, разширяване на полски път съгласно
котировката в ПУП – ПРЗ, по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м – за ново строителство – свободно
разположено в зона по ограничителна линия на
застрояване, показана с плътен червен пунктир,
котировки с черно;
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· определя устройствена зона „Жм“.

Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

1355

Председател:
Г. Ташев

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 209
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
при условията на чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Първомай, одобрява подробен ус�
тройствен план  – план регулация – план застро�
яване (ПУП – ПР – ПЗ) за поземлен имот (ПИ)
№ 064046, местност Цървенаците, землището на
с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив,
във връзка с промяна предназначението на зе�
меделска земя за изграждане на обект: „Базова
станция на БТК АД RD 2235“.

1298

Председател:
Д. Петков

ОБЩИНА РАКИТОВО
ЗАПОВЕД № РД-25-108
от 5 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, кои�
то не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам	 част от поземлен имот с иден�
тификатор 62004.1.63 по КК на гр. Ракитово,
одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, номер по
предходен план: 008005, проектен имот 62004.1.670,
местност Каленова чешма, землище гр. Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,122
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща
в обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до
„Площадка – претоварна станция за отпадъци“
съгласно подробен устройствен план – парце�
ларен план, одобрен със Заповед № РД-268 от
23.11.2012 г. на областния управител на област
Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект
от първостепенно значение публична общинска
собственост, част от обект: „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазар�
джик“, при съседи на имота: ПИ 62004.2.619, ПИ
62004.1.62, ПИ 62004.1.61, ПИ 62004.1.60, съседи на
проектния имот: ПИ 62004.1.671, ПИ 62004.1.60.
Собственик: наследници на Катерина Василева
Келпекова, а именно: Елена Янакиева Ангелова,
Стоянка Димитрова Личева, Василка Димитрова
Вучкова, Петър Димитров Келпеков, Димитър
Петров Спасов, Мария Димитрова Спасова-Ди�
амантиду, Петър Димитров Спасов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 60 лв., както следва:
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за Елена Янакиева А нгелова – 3/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 12 лв.;
за Стоянка Димитрова Личева – 3/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 12 лв.;
за  Василка Димитрова Вучкова – 3/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 12 лв.;
за Петър Димитров Келпеков – 3/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 12 лв.;
за Димитър Петров Спасов – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 4 лв.;
за Мари я Димит рова Спасова-Диаманти�
ду – 1/15 ид.ч., размер на обезщетението 4 лв.;
за Петър Димитров Спасов – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 4 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 28.02.2013 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните об�
стоятелства:
Изграждането на обекта „Транспортен достъп“
до „Площадка – претоварна станция за отпадъ�
ци“ – гр. Ракитово – публична общинска собстве�
ност – част от проект: „Регионална система за
управление на отпадъците – регион Пазарджик“,
е от първостепенно значение за община Ракито�
во и община Велинград, както и за останалите
общини от област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територия�
та на общините Ракитово и Велинград не покриват
нито едно от изискванията на действащото наци�
онално и европейско законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпа�
дъци и довеждащата инфраструктура (транспортен
достъп) ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобрява�
не на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на община Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извърш�
ване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждени�
те имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
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Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обна�
родването в „Държавен вестник“ пред Админи�
стративния съд – Пазарджик.

1361

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-111
от 6 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид, че
са налице важни обществени интереси, които не
могат да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам	 част от поземлен имот с иден�
тификатор 62004.1.25 по КК на гр. Ракитово,
одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, номер по
предходен план: 081001, проектен имот 62004.1.668,
местност Елен кладенец, землище гр. Ракито�
во, с площ на отчуждаващата се част от имота
0,373 дка, начин на трайно ползване: хмелници,
попадаща в обхвата на обект: „Транспортен
достъп“ до „Площадка – претоварна станция
за отпадъци“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-268 от 23.11.2012 г. на областния управител
на област Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, част от обект: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“, при съседи на имота: ПИ 62004.1.30,
ПИ 62004.1.58, ПИ 62004.1.59, ПИ 62004.1.29,
ПИ 62004.1.28, съседи на проектния имот: ПИ
62004.1.666, ПИ 62004.1.669, землищна граница.
Собственици: Гергана Йорданова Кантарева и
наследници на Спас Петров Кантарев, а именно:
Петър Ангелов Добрев, Гинка Ангелова Тупарова,
Златка Иванова Трендафилова, Петя Огнянова
Тенева, Мария Петрова Дузова, Йордан Спасов
Кантарев, Цветанка Спасова Китова, Гергана
Йорданова Кантарева, Стоянка Спасова Стоева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 260 лв., както следва:
за Гергана Йорданова Кантарева – 156/576
ид.ч.,размер на обезщетението 70,42 лв.;
за Петър Ангелов Добрев – 96/576 ид.ч., размер
на обезщетението 43,33 лв.;
за Гинка Ангелова Тупарова – 96/576 ид.ч.,
размер на обезщетението 43,33 лв.;
за Златка Иванова Трендафилова – 12/576 ид.ч.,
размер на обезщетението 5,42 лв.;
за Петя Огнянова Тенева – 6/576 ид.ч., размер
на обезщетението 2,71 лв.;
за Мария Петрова Дузова – 6/576 ид.ч., размер
на обезщетението 2,71 лв.;
за Йордан Спасов Кантарев – 6/576 ид.ч.,
размер на обезщетението 2,71 лв.;
за Цветанка Спасова Китова – 6/576 ид.ч.,
размер на обезщетението 2,71 лв.;
за Стоянка Спасова Стоева – 192/576 ид.ч.,
размер на обезщетението 86,66 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
и след 28.02.2013 г. да започне изплащането на
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паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните об�
стоятелства:
Изграждането на обекта „Транспортен достъп“
до „Площадка – претоварна станция за отпадъ�
ци“ – гр. Ракитово – публична общинска собстве�
ност – част от проект: „Регионална система за
управление на отпадъците – регион Пазарджик“,
е от първостепенно значение за община Ракито�
во и община Велинград, както и за останалите
общини от област Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територия�
та на общините Ракитово и Велинград не покриват
нито едно от изискванията на действащото наци�
онално и европейско законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпа�
дъци и довеждащата инфраструктура (транспортен
достъп) ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на
екологичните проблеми на населението в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на община Ракитово.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извърш�
ване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждени�
те имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обна�
родването в „Държавен вестник“ пред Админи�
стративния съд – Пазарджик.

1362

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-112
от 6 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, кои�
то не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
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Отчуждавам част от поземлен имот с иден�
тификатор 62004.1.30 по КК на гр. Ракитово,
одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, номер по
предходен план: 081002, проектен имот 62004.1.666,
местност Елен кладенец, землище гр. Ракитово, с
площ на отчуждаващата се част от имота 0,154 дка,
начин на трайно ползване: хмелници, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Пло�
щадка – претоварна станция за отпадъци“ съгласно
подробен устройствен план – парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-268 от 23.11.2012 г. на
областния управител на област Пазарджик, пред�
виждащ изграждане на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, част
от обект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи на
имота: ПИ 62004.1.56, ПИ 62004.1.70, ПИ 62004.1.69,
ПИ 62004.1.68, ПИ 62004.1.57, ПИ 62004.1.58, ПИ
62004.1.25, ПИ 62004.1.2, съседи на проектния имот:
ПИ 62004.1.2, ПИ 62004.1.668, ПИ 62004.1.667,
землищна граница.
Собственик: наследници на Тодор Александров
Пелев, а именно: Александър Тодоров Пелев и
Людмила Тодорова Пелева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 110 лв., както следва:
за Александър Тодоров Пелев – 1/2 ид. ч., раз�
мер на обезщетението 55 лв.;
за Людмила Тодорова Пелева – 1/2 ид. ч., раз�
мер на обезщетението 55 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да се
внесе в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово, и след
28.02.2013 г. да започне изплащането на паричното
обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните об�
стоятелства:
Изграждането на обекта „Транспортен достъп“ до
„Площадка – претоварна станция за отпадъци“ гр.
Ракитово – публична общинска собственост – част
от проект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, е от първосте�
пенно значение за община Ракитово и община
Велинград, както и за останалите общини от област
Пазарджик.
Действащите в момента сметища на територията
на общините Ракитово и Велинград не покриват
нито едно от изискванията на действащото наци�
онално и европейско законодателство и предстои
тяхното закриване и рекултивация. Изграждането
на съвременни съоръжения за третиране на отпа�
дъци и довеждащата инфраструктура (транспортен
достъп) ще подобри чистотата на околната среда,
ще намали замърсяването на въздуха и водите в
общините Ракитово и Велинград.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на
екологичните проблеми на населението в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици за
региона, града и община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на община Ракитово.
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Предварителното изпълнение ще осигури свое�
временното приключване на отчуждителните про�
цедури, ще се способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обна�
родването в „Държавен вестник“ пред Администра�
тивния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
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ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 183
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и чл. 5, 6, чл. 8, ал. 1 и 3 и чл. 14, ал. 4 НТК
Общинският съвет – гр. Рудозем, реши:
І. Намалява началната тръжна цена с 20 % на
обособена част: „Цех за производство на обувки“
в ПИ с идентификатор 63207.504.61, съставляващ
УПИ V – цех за производство на обувки, кв. 12 по
плана на гр. Рудозем, от 331 200 лв. без вкл. ДДС
на 264 960 лв. без вкл. ДДС.
ІІ. На основание чл. 31, ал. 1 ЗПСК определя
метода за приватизация на обособена част: „Цех
за производство на обувки“ в ПИ с идентификатор
63207.504.61, съставляващ УПИ V – цех за произ�
водство на обувки, кв. 12 по плана на гр. Рудозем,
да бъде публичен търг с явно наддаване.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно надда�
ване за приватизацията на обособена част: „Цех
за производство на обувки“ в ПИ с идентификатор
63207.504.61, съставляващ УПИ V – цех за произ�
водство на обувки, кв. 12 по плана на гр. Рудозем,
при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга – „Цех за
производство на обувки“ в ПИ с идентификатор
63207.504.61, съставляващ УПИ V – цех за произ�
водство на обувки, кв. 12 по плана на гр. Рудозем.
2. Начална тръжна цена – 264 960 лв. без вкл.
ДДС.
3. Стъпка за наддаване – 3000 лв.
4. Размер на депозита за участие и краен срок
за внасяне – 26 496 лв. да се внесе по сметка: IBAN
BG67IORT80193378364303, BIC IORTBGSF при ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Смолян, офис Рудозем.
Краен срок за внасяне на депозитите – до 12 ч. на
20-ия работен ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ и при повторна
дата – на 30-ия работен ден.
5. Място, където се закупува тръжна докумен�
тация, и цена – тръжните документи могат да се
получат от Общинска администрация гр. Рудозем,
бул. България 15, стая № 12, срещу 200 лв. (без вкл.
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ДДС), платими в касата – стая № 9 на общината,
всеки работен ден от 8 до 17 ч. или по банков път
IBAN:BG67IORT80198400500600, с код за плащане
448090, при ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Смолян,
офис Рудозем, с BIC: IORTBGSF.
6. Срок за закупуване на тръжна документа�
ция – до 12 ч. на 20-ия работен ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“
и при повторна дата – на 30-ия работен ден.
7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 12 ч. на 20-ия работен ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен вест�
ник“ и при повторна дата – на 30-ия работен ден.
8. Срок за извършване на оглед на обекта на
търга – всеки работен ден в работното му време до
деня, предхождащ търга (вкл.), след предварителна
заявка в стая № 12 на ОбА – гр. Рудозем.
9. Място, ден и начален час на провеждане на
търга – на 20-ия работен ден от датата на обнарод�
ването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч.
в заседателната зала на Общинска администрация
гр. Рудозем, бул. България 15, ет. 2.
10. Начин на плащане на цената – 30 % от
постигнатата цена (в т.ч. и внесения депозит),
платими в 14-дневен срок след подписване на до�
говора, останалата сума – на две равни вноски, но
не по-късно от 45 дни след подписване на договора.
Правото на собственост върху обекта преминава у
купувача от момента на окончателното заплащане
на цената.
11. В случай на неявяване на купувачи да се про�
веде повторна процедура на 10-ия работен ден след
провеждане на първия търг от 14 ч. в заседателната
зала на Общинска администрация гр. Рудозем, бул.
България 15, ет. 2, при същите условия.
IV. Утвърждава тръжната документация и про�
ектодоговора като част от нея.
V. На основание чл. 8, ал. 1 НТК Общинският
съвет – гр. Рудозем, назначава комисия за орга�
низиране и провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
VI. На основание чл. 8, ал. 3 НТК Общинският
съвет – гр. Рудозем, определя възнаграждение на
всеки един член от комисията при участието му в
организирането и провеждането на публичния търг.
VII. На основание чл. 4, ал. 4 ЗПСК възлага на
кмета на община Рудозем правомощията на орган
за приватизация, регламентирани в Наредбата за
търговете и конкурсите, с изключение на право�
мощията по чл. 6, ал. 1 НТК.
VIII. Упълномощава кмета на общината да
подпише договора за продажба.
Председател:
М. Младенов
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 402
от 13 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 4, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 136, ал. 1 ЗУТ и протокол № 29 от 14.11.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – из�
менение на план за улична регулация (ИПУР) на
ул. Панайот Волов в с. Николово от ОТ 49 до ОТ
434 и обособяване на квартали 128 и 129 по регу�
лационния план на селото.
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Решението може да се оспори в 14-дневен срок
от съобщаването му чрез Общинския съвет – гр.
Русе, пред Административния съд – Русе.

1300

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 370
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 229 от 25.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Сандански, Общинският
съвет – гр. Сандански, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
имот – частна общинска собственост, представля�
ващ сграда с идентификатор 65334.300.1740.1 по
кадастралната карта на гр. Сандански, адрес на
сградата: п.к. 2800, бул. Свобода 1, застроена площ:
480 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: здравно
заведение, ведно с правото на строеж и сграда с
идентификатор 65334.300.1740.2 по кадастралната
карта на гр. Сандански, адрес на сградата: п.к.
2800, бул. Свобода 1, застроена площ 86 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, га�
раж, ведно с правото на строеж, разположени в
поземлен имот с идентификатор 65334.300.1740 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Сандански, община Сандански, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, целият с площ
567 кв. м, чрез провеждане на публично оповестен
конкурс на един етап.
2. Приема анализа на правното състояние на
имота по т. 1.
3. Приема приватизационната оценка на имо�
та по т. 1 в размер 809 200 лв., изготвена от
„МММ“ – ЕООД, София.
4. Продажбата на имота да се извърши чрез
публично оповестен конкурс на един етап при
следните условия:
4.1. минимална конкурсна цена – 809 200 лв.;
4.2. конкурсна документация се закупува от
касата на Община Сандански, бул. Свобода 14, на
цена 60 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден до 16 ч.;
4.3. срок за закупуване на конкурсна доку�
ментация – 20 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
4.4. квалификационни изисквания към участни�
ците в конкурса – за участие в конкурса се допускат
физически и юридически лица, регистрирани по
Закона за лечебните заведения;
4.5. в срок до 24 дни от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна
документация, могат да отправят писмени искания
до конкурсната комисия за даване на разяснения
по процедурата за провеждане на конкурса; раз�
ясненията се изготвят в писмена форма в срок до
3 работни дни и се предоставят на всички лица,
закупили конкурсна документация;
4.6. депозит за участие – 40 000 лв., се внася по
банкова сметка на Община Сандански, посочена
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в конкурсната документация, в срок не по-късно
от деня на подаване на офертата;
4.7. лицата, получили сертификат за регистрация
и внесли депозит за участие в конкурса, имат право
да подадат оферта в 26-дневен срок от обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в деловодството
на Община Сандански, бул. Свобода 14.
5. Условията на приватизационната сделка:
5.1. купувачът трябва да е регистриран по Закона
за лечебните заведения;
5.2. купувачът се задължава да запази предназ�
начението на сградите, описани в т. 1, като здравно
заведение за срок от 50 години;
5.3. купувачът е длъжен да извърши основен
ремонт и саниране на сградата в срок до 7 години
от закупуването є;
5.4. купувачът е длъжен да организира в здрав�
ното заведение денонощна неотложна медицинска
помощ.
6. Критерии за оценяване на офертите и начин на
определяне на тежестта им в комплексната оценка:
6.1. предложена цена – 40 %;
6.2. размер на инвестициите за основен ремонт
и саниране на сградата – 20 %;
6.3. срок за изпълнение на инвестициите – 10 %;
6.4. предложения от кандидата за предоставяне
на медицински услуги със социална насоченост за
населението на община Сандански – 30 %.
7. Методика за оценка на предложенията:
Предложенията се класират по следните по�
казатели:
7.1. предлагана цена – предложената стойност
за закупуване на сградата и гаража; тежестта на
показателя е 40 % от общата оценка на офертата
с максимален брой точки 40; комплексната оценка
за цената се изчислява по формулата:
P    
Оц =    i × 40 , където
        Pmax
Оц e комплексната оценка за цената;
Pi – предложената цена от съответния участник;
Pmax – най-високата предложена цена от участ
ниците.
Стойността на получената комплексна оценка
се закръгля към цяло число;
7.2. размер на инвестициите за ремонт на
сградата – предложената стойност за ремонт на
сградата; тежестта на показателя е 20 % от общата
оценка на офертата с максимален брой точки 20;
комплексната оценка за цената се изчислява по
формулата:
P    
Ои = i × 20 , където
       Pmax
Ои e комплексната оценка за инвестициите за
ремонт;
P i – предложената цена от съответния участ�
ник;
Pmax – най-високата предложена цена от участ
ниците.
Стойността на получената комплексна оценка
се закръгля към цяло число;
7.3. срок за изпълнение на инвестициите за
ремонт на сградата; тежестта на показателя е 10 %
от общата оценка на офертата с максимален брой
точки 10; комплексната оценка за срока на изпъл�
нение на инвестициите се изчислява по формулата:
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Pmin
x× 10, където
Ос =
P
        i
Ос e комплексната оценка за срока за ремонт;
Pmin – предложеният най-кратък срок от участ
ниците;
Pi – предложеният срок от съответния участник.
Стойността на получената комплексна оценка
се закръгля към цяло число;
7.4. предложения от кандидата за предоставяне
на медицински услуги със социална насоченост за
населението на община Сандански; тежестта на
показателя е 30 % от общата оценка на офертата
с максимален брой точки 30; комплексната оценка
за предложенията за предоставяне на медицински
услуги със социална насоченост се изчислява по
формулата:
P
Осу = i     × 30, където
Pmax
       
Осу e комплексната оценка за предоставяне на
медицински услуги със социална насоченост;
Pi – оценката на комисията, изразена в точки от
0 до 10 за предложението на съответния участник;
Pmax – най-високата оценка, поставена от ко�
мисията.
Стойността на получената комплексна оценка
се закръгля към цяло число.
Комплексната оценка на предложението се
получава, като се съберат комплексните оценки
за всички показатели:
Окомпл. = Оц + Ои + Ос + Осу
Максималната стойност е 100.
8. Възлага на кмета на община Сандански ор�
ганизирането на конкурса, изготвянето и утвържда�
ването на конкурсната документация, съобразено
с изискванията на Наредбата за търговете и кон�
курсите, назначаването на комисия за провеждане
на конкурса.
Председател:
Ат. Стоянов
1375

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-56
от 6 февруари 2013 г.
На основание чл. 32, чл. 34а, ал. 2, чл. 34в,
ал. 2 и чл. 39, ал. 1, предложение второ от Закона
за държавната собственост, чл. 63б от Закона за
енергетиката, съвместна Заповед № РД-02-14-79 от
14.01.2013 г. ЗМФ-47 от 16.01.2013 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на финансите, писмо с вх. № ДС-95 от
23.01.2013 г. на заместник-министъра на регионал�
ното развитие и благоустройството, чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс, искане
с вх. № ДС-95 от 1.02.2013 г. на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, и административна преписка с
вх. № ДС-95 от 23.01.2013 г. нареждам:
1. Отчуждавам имоти – частна собственост, с
обща площ 289,010 дка, намиращи се в землище�
то на с. Бели бряг, с. Трояново и кв. Гипсово, гр.
Раднево, община Раднево, попадащи в границите
на концесионен обект „Рудник „Трояново-север“,
както следва:
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№
по
ред

Землище

Местност

Имот №

НТП
на
имота

Площ,
дка

Катего�
рия

Стой�
ност, лв.

1.

Бели бряг

Караджо�
вата
долчина

016011

Нива

19,001

6

11 400

2.

Бели бряг

Бозалъка

017004

Нива

34,961

5

29 720

3.

Бели бряг

Турските
гробища

026023

Нива

0,023

4

20

4.

Бели бряг

Бозалъка

028010

Нива

20,111

5

17 090

5.

Трояново

017005

Нива

8,887

4

8770

6.

Трояново

017006

Нива

5,280

4

5210

7.

Трояново

019026

Нива

8,166

4

8060

8.

Трояново

Каракуша

022004

Нива

14,601

5

12 410

9.

Трояново

Каракуша

022005

Нива

26,891

4

26 550

10.

Трояново

Каракуша

022010

Нива

17,450

5

14 830

11.

Трояново

Каракуша

022013

Нива

13,423

5

11 410

12.

Трояново

Каракуша

022016

Нива

12,922

5

10 980

13.

Трояново

Чешмата

023007

Нива

12,924

4

12 760

14.

Трояново

Чешмата

023010

Нива

14,606

4

14 420

Трояново

Чешмата

023012

Нива

14,026

4

13 850

16.

Трояново

Чешмата

023022

Нива

18,541

4

18 300

17.

Трояново

Крушака

024018

Нива

18,779

4

18 540

18.

Трояново

Крушака

024039

Нива

6,000

4

5920

19.

гр. Раднево,
кв. Гипсово

Боранов
трън

61460.242.43

Нива

22,418

4

10 210

15

Мишова
могила
Мишова
могила
Димо
Колев
баир

		 	 ОБЩО:	 	   	 289,010	 	        250 450

Собственик
насл. на Гос�
подин Грозев
Стоилов
насл. на Пет
ко Илчев Сто�
янов
насл. на Ди�
митър Канев
Иванов
насл. на Гос�
подин Грозев
Стоилов
Стоянка Хри�
стова Иванова
Стоянка Хри�
стова Иванова
Георги Петров
Георгиев
насл. на Ане�
щи Вълканов
Стоянов
насл. на Руси
Иванов Кой�
чев
Жеко Госпо�
динов Жеков
насл. на Пет
ко Гочев Пет
ков
Дина Пенева
Ракаджиева
насл. на Вла�
йо Иванов
Пенов и насл.
на Кръстьо
Влаев Иванов
„РОСАГРО�
ФОНД“ – ООД
насл. на Вла�
йо Иванов
Пенов и насл.
на Димитър
Влаев Иванов
Станка Пет
кова Манова,
Динка Петко�
ва Дечева и
Станка Пет
кова Дангъ�
рова
насл. на Ге�
орги Русев
Иванов
Мария Динева
Кишнова
насл. на Гос�
подин Желев
Донев
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за задоволяване на държавна нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин, а именно:
добив на енергийни ресурси – лигнитни въглища,
в частност за развитие на минните работи пред
рудник „Трояново-север“, от находище „Източно�
маришки въглищен басейн“, общини Раднево и
Гълъбово, област Стара Загора, в изпълнение
на дейностите по утвърдения цялостен работен
проект за добив; дейността по добив на енер�
гийни ресурси в обема, осъществяван от „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, е такъв за
задоволяване на държавна нужда по смисъла
на § 1, т. 24б от допълнителните разпоредби на
Закона за енергетиката (ЗЕ).
2. Паричното обезщетение е в общ размер
250 450 лв. Сумата е определена въз основа на
оценки по пазарни цени, изготвени от лицензи�
ран оценител по реда на глава трета от Закона
за държавната собственост. Обезщетението ще
се изплати на собствениците след влизане в сила
на заповедта.
3. Допускам предварително изпълнение на
заповедта за принудително отчуждаване поради
необходимост от защита на особено важни дър�
жавни интереси със следните мотиви:
С Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Минис�
терския съвет на Република България Рудник
„Трояново-север“ е обявен за стратегически обект
от национално значение в енергетиката.
С Решение № 655 от 13.07.2005 г. на Министер�
ския съвет и концесионен договор от 11.08.2005 г.
на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, област
Стара Загора, е предоставена концесия за добив
на подземни богатства, твърди горива – лигнит�
ни въглища, от находище „Източномаришки
въглищен басейн“, общини Раднево и Гълъбово,
област Стара Загора.
За да изпълнява производствените си задачи
за добив на енергийния ресурс, „Мини Марицаизток“ – ЕАД, спазва утвърдените цялостен и
годишен работен проект, които са елемент от
договора за концесия. Горепосочените поземлени
имоти са разположени неравномерно пред фронта
на Рудник „Трояново-север“ по посока на неговото
напредване (участък РТНК 5) и граничат с имоти,
собственост на „Мини Марица-изток“ – ЕАД. В
периода 2010 – 2012 г. рудникът не може да осъ�
ществява нормалното си проектно миннотехноло�
гично развитие поради наложеното застопоряване
на неговото придвижване в пространството от
тази част на минното поле. Към днешна дата
придвижването на добивния фронт на рудника
в тази част на полето е преустановено поради
изчерпване на подготвените запаси и опасност
от реализиране на крупни промишлени аварии,
изразяващи се в нарушаване на стабилитета на
работния борд. В тази връзка концесионерът
е отправил предложение до собствениците на
имотите за придобиването им по пазарни цени,
определени по реда на глава трета от Закона
за държавната собственост, но не е постигнато
съгласие.
Съществува реална опасност от невъзможност
на „Мини Марица-изток“ – ЕА Д, да осигури
доставки на енергийно гориво към термичните
централи, което е предпоставка за нарушаване
на енергийната сигурност на държавата.
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Със Заповед № РД-02-14-1358 на зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
от 28 юни 2011 г. (ДВ, бр. 55 от 2011 г.) е одо�
брен специализиран подробен устройствен план
за развитие на Мини „Марица-изток“, рудник
„Трояново-север“ – обект 1, части от землищата
на с. Бели бряг, с. Трояново и от кв. Гипсово, гр.
Раднево, община Раднево, област Стара Загора.
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, е
енергийно предприятие – концесионер, което осъ�
ществява добив на енергийни ресурси за промиш�
лено производство на електрическа и топлинна
енергия въз основа на предоставена концесия, като
количеството на добитите енергийни ресурси е в
обем над 80 на сто от добитите на територията
на страната годишни количества за този енергиен
ресурс. Това представлява „добив на енергийни
ресурси за задоволяване на държавна нужда“ по
смисъла на § 1, т. 24б от допълнителните разпо�
редби на Закона за енергетиката.
Добивът се осъществява по открит способ и
не е налице технологична възможност същият
да продължи без навлизане в отчуждаваните
имоти. Това спира работата на рудник „Трояновосевер“ и оттам се нарушават работният план за
осъществяване на концесията и бизнес планът на
дружеството – приет и одобрен от принципала, с
едноличен собственик на капитала – държавата.
4. Предвид допуснатото предварително изпъл�
нение обезщетението да се внесе в тридневен
срок от влизане в сила на разпореждането за
това от „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево
по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387 3499 38,
BIG код UNCR BGSF при „Уникредит Булбанк“,
филиал Стара Загора, на областната админи�
страция – Стара Загора. Изплащането на обез�
щетението ще се извърши след 11.03.2013 г. при
влизане в сила на заповедта и представяне на
банкова сметка от правоимащите в областната
администрация – Стара Загора.
Заповедта подлежи на обжалване чрез област�
ния управител пред Административния съд – Ста�
ра Загора, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под�
лежи на обжалване в 3-дневен срок от обнарод�
ването на заповедта в „Държавен вестник“ чрез
областния управител пред Административния
съд – Стара Загора.

1357

Областен управител:
Н. Недялков

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 592
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 259.202 из�
вън урбанизираните територии в землището на
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гр. Стара Загора – собственост на Люба Илиева
Димитрова. С плана за застрояване в имота се ус�
тановява устройствена зона – Жм1 – за жилищни
нужди – свободно ниско застрояване (Н < 7 м),
със следните нормативи: максимална плътност
на застрояване – до 40 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 0,8; минимална
озеленена площ – 50 %, за изграждане на обект:
„Жилищно строителство“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1301

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 593
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 301.103 по
плана на новообразуваните имоти от землището
на гр. Стара Загора – собственост на Радостина
Атанасова Пачова. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Жм – за
жилищни нужди – свободно ниско застрояване
(Н < 10 м), със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1302

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 594
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинския съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 301.274 по
плана на новообразуваните имоти в землището
на гр. Стара Загора – собственост на Калинка
Тотева Иванова. С плана за застрояване в имота
се установява устройствена зона – Жм – за жи�
лищно строителство, свободно ниско застрояване
(Н < 10 м), със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
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коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1303

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 595
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 305.124 извън
урбанизираните територии в землището на гр.
Стара Загора – собственост на Пенка Василева
Вълчева. С плана за застрояване в имота се уста�
новява вилна устройствена зона – Ов – за рекре�
ационни дейности, свободно, ниско застрояване
(Н < 7 м), със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 30 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
0,6; минимална озеленена площ – 50 %, за из�
граждане на обект: „Вилна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1304

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 596
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 305.497 извън
урбанизираните територии в землището на гр.
Стара Загора – собственост на Янчо Димитров
Янчев. С плана за застрояване в имота се уста�
новява вилна устройствена зона – Ов – за рекре�
ационни дейности, свободно, ниско застрояване
(Н < 7 м), със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 40 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
0,8; минимална озеленена площ – 50 %, за из�
граждане на обект: „Вилна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
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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
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1305

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 597
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за заст рояване за ПИ с и дентификатор
68850.532.29 – „Стопански двор“, землище гр.
Стара Загора, собственост на Димитринка Бонева
Генова. С плана за застрояване в имота се уста�
новява предимно производствена устройствена
зона – Пп (за производствени и складови дей�
ности), свободно средно застрояване (Н < 12 м),
със следните нормативи: максимална плътност
на застрояване – до 80 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 2,5; минимална
озеленена площ – 20 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1306

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 598
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентифика�
тор 68850.31.8 в землището на гр. Стара Загора,
собственост на Йордан Маринов Йорданов. С
плана за застрояване в горецитирания имот се
установява устройствена зона – Соп, жм1 (смесе�
на за общественообслужващи и производствени
дейности и за жилищни нужди), свободно ниско
застрояване, със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 25 %, за изграждане
на обект „Жилищна сграда и Търговско-складова
база за промишлени стоки“.
2. Одобрява подробен устройствен план – пар�
целарен план на елементите на техническата ин�
фраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно
ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.31.8 в
землището на гр. Стара Загора“, с обща дължина
на кабела 30 м за нуждите на Йордан Маринов
Йорданов.
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Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1307

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 599
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентифика�
тор 68850.47.3 извън урбанизираните територии
в землището на гр. Стара Загора, собственост
на Бонка Дончева Нанева, Радка Драганова
Пенчева и Стоян Иванов Дончев. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – за жилищни нужди, свободно ниско
застрояване (Н < 10 м), със следните нормативи:
максимална плътност на застрояване – до 60 %;
максимален коеф. на интензивност на застроява�
не – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %,
за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1308

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 600
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти № 135011,
135012 и 135013 – „Стопански двор“ – урбанизи�
рана територия извън регулационните граници в
землището на с. Змейово, община Стара Загора,
собственост на наследниците на Стою Николов
Шошев. С плана за застрояване в имотите се
установява устройствена зона – Жм – свободно
ниско застрояване, със следните нормативи:
ма кси ма л на п л ът но с т на зас т р оя ва не – до
60 %; максимален коеф. на интензивност на
заст рояване – до 1,2; минима лна озеленена
площ – 40 % .
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
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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
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1309

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 601
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 175010, 175011, 175018
извън урбанизираните територии в землището
на с. Хрищени, община Стара Загора – соб�
ственост на „Корона М“ – ЕООД. С плана за
застрояване в имотите се установява предимно
производствена устройствена зона – Пп (за про�
изводствени и складови дейности) – свободно
средно застрояване (Н < 15 м), със следните
нормативи: максимална плътност на застроява�
не – до 80 %; максимален коеф. на интензивност
на застрояване – до 2,5; минимална озеленена
площ – 20 %, за изграждане на обект: „Разши�
рение на база за производство и пакетиране на
ядки и захарни изделия“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1310

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ№ 303
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун�
джа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план –  ПРЗ (план за регулация и застрояване)
за поземлен имот № 035044 с който се образува
урегулиран поземлен имот І-035044 – За площадка
за отдих, по КВС на землище с. Овчи кладенец
съгласно приетите и одобрени графични части,
неразделна част от решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
„Тунджа“ пред Административния съд  – Ямбол.

1299

Председател:
К. Карагьозов
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ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 288
от 29 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, одобрява проект на подробен
устройствен план – парцеларен план на линейната
инфраструктура, представляващ трасе за външно
електрозахранване метално табло – трансформа�
тор – МТТ 20/0,4 kV; 100 kVА и кабелна линия
0,4 kV през поземлен имот № 000024 по КВС на
землището на с. Долно Дряново за обект: „ЛИП
„Градище“ в ПИ № 000181, местност Реката,
землище на с. Долно Дряново, община Гърмен,
област Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.

1378

Председател:
М. Адем

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 177
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 2 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Об�
щинският съвет – с. Иваново, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: Трасе на подземен ел. кабел ниско напре�
жение от ТП № 2 с. Табачка до разпределителна
касета в ПИ 000254 в местност До село в земли�
щето на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

1374

Председател:
М. Драшков

16. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – гр. Велико Търново,
Дирекция „СДО“, на основание чл. 239, ал. 2 и
3 ДОПК съобщава за извършена публична про�
дажба чрез търг с тайно наддаване по реда на
чл. 251 – 254 ДОПК на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 14218.33.44.2.31, предста�
вляващ апартамент с площ 100,63 кв. м, състоящ
се от две стаи, дневна с кухня, коридор, две тераси
и санитарен възел, на четвърти етаж от жилищна
сграда с идентификатор 14218.33.44.2, построена
в поземлен имот с идентификатор 14218.33.44, с
административен адрес: Габрово, ул. Житарска 3,
вх. Б, ет. 4, целият с площ 1799 кв. м, с начин на
трайно ползване: високо застрояване, при съседи
поземлени имоти с идентификатори: 14218.33.31,
14218.33.500, 14218.33.45, 14218.501.767, 14218.501.746,
14218.501.757, 14218.33.46, 14218.501.758, 14218.501.759,
14218.33.504, ведно с избено помещение с площ
8,48 кв. м и 3,085% от общите части на сградата
и от земята, върху която е построена сградата,
за сумата 80 000 лв. За купувач е обявен Нико�
лай Атанасов Минев от Габрово, ул. Венера 31,
ет. 2, ап. 5. Имотът е възложен на купувача с
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постановление за възлагане от 17.12.2012 г. Соб�
ствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
1321
71. – Академията на МВР обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: професори
по: област на висшето образование 5. технически
науки (5.7. архитектура, строителство и геодезия),
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство“,
учебни дисциплини „Организация на управлението
и труда на противопожарните служби в МВР“ и
„Кризисен мениджмънт“ в катедра „Управление
на безопасността и превенцията“ към факултет
„Пожарна безопасност и защита на население�
то“ – един; област на висшето образование 5.
технически науки (5.7. архитектура, строителство
и геодезия), научна специалност „Техника на
безопасността на труда и противопожарна тех�
ника“, учебни дисциплини „Пожарна и аварийна
безопасност на обекти“ и „Пожаротехнически
експертизи“ в катедра „Управление на безопас�
ността и превенцията“ към факултет „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: в Академията
на МВР, п.к. 555, тел. 982 92 22.
1222
1. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 03.01.21 дерма�
тология и венерология в сектор „Дерматология
и венерология“ на катедра „Експериментална и
клинична фармакология, дерматология и вене�
рология“ за нуждите на Клиниката по кожни
и венерически болести на „УМБА Л“ – ЕА Д,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Ох�
ридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/ 884-172.
1314
5. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.24 фармако�
логия в сектор „Експериментална и клинична
фармакология“ на катедра „Експериментална и
клинична фармакология, дерматология и вене�
рология“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Ох�
ридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
1315
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за Ветеринарномедицинския
факултет за професор по научна специалност
„Акушерство и гинекология на животните и бо�
лести на новородени животни“, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – във факултета,
Студентски град, тел. 042/699 506.
1316
400. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ преобявява следната
докторантура за учебната 2012/2013 г. със срок
за подаване на документи 3 месеца от обнарод�
ването в „Държавен вестник“:

ВЕСТНИК
Докторантура
Докторска програма Картогра�
фия (включително тематично
географско картографиране) от
професионално направление
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия, област на висше
образование 5. Технически науки
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Документи се подават в ректорската канце�
лария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115,
корпус 1, каб. 124. За информация: тел.: 054/830
495, в. 121, GSM: 0899 901943.
1358
396. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурс за
професор в област на висше образование 5. Тех�
нически науки, професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Кому�
никационни мрежи и системи) – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус
1, кабинет 124. За информация: тел. 054/830 495,
в. 121, GSM 0899 901943.
1221
100. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академична
длъжност „професор“ по професионално направ�
ление 9. Сигурност и отбрана, 9.1. Национална
сигурност със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в колежа,
Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.: 032/622-522.
1382
4. – Институтът за държавата и правото при
БАН обявява конкурс за академичната длъжност
главен асистент по Гражданско и семейно право
от област на висше образование 3. Социални,
ст опанск и и п равни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.6. Право, за нуждите на секция
„Граджанскоправни науки“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен�
ти – в ИДП, София, ул. Сердика 4.
1366
203. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център
по хидро- и аеродинамика при БАН – София, обя�
вява конкурси за: един професор в професионално
направление 5.6. „Материали и материалознание“
(по научната специалност 02.01.12) за нуждите на
научна секция № 4 „Технологии и съоръжения
за получаване на неметални материали“; двама
доценти в професионално направление 5.1. „Ма�
шинно инженерство“ (по научната специалност
02.01.02) за нуждите на Центъра по заварява�
не – един; в професионално направление 9.1.
„Национална сигурност“ (по научната специал�
ност 02.19.07) за нуждите на научна секция № 5
„Технологии и системи за защита“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, бул.
Шипченски проход 67, отдел „Организация и уп�
равление на човешките ресурси“, тел. 462-62-28.
1264
96. – Националният военноисторически музей
(НВИМ) обявява конкурси за заемане на акаде�
мичната длъжност „главен асистент“ в професи�
онално направление 2.2. История и археология,
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научна специалност „История на България“ с
профил „История на България: 1908 г. – Балкан�
ска война“ – един; в професионално направление
2.2. История и археология, научна специалност
„История на България“ с профил „България в
Първата световна война до края на 20-те години
на ХХ век“ – един, двата със срок 2 месеца от  
обнародване в „Държавен вестник“. Необходими
документи: заявление; автобиография; диплома за
висше образование и приложението към нея – в
оригинал и по едно копие от тях; диплома за
образователната и научна степен „доктор“ – в
оригинал и едно копие; медицинско свидетелство;
свидетелство за съдимост; удостоверение за трудов
стаж по специалността, ако има такъв; списък
на публикации; други документи по преценка на
кандидата. Документи – в сградата на НВИМ,
София 1505, ул. Черковна 92, ет. 2, стая № 17,
тел. (02) 944-32-61.
1367
1. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на тех�
ническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии: Модернизация на
съществуващо трасе на път I-8 „Калотина – СОП“
от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447,20 = 32+550, за землището на
с. Храбърско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до общината в едномесе�
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1350
372. – Община Бойчиновци на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтере�
сованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ е изработен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: „Подземно
електропроводно кабелно отклонение 20 kV през
поземлени имоти (ПИ) № 000404, № 922013 и
№ 00250 до нов МКТП в ПИ № 921164 с обща
дължина 268,51 м и водопроводно отклонение
от съществуващия водопровод ∅ 90 в края на
населеното място през ПИ № 000404, № 922013
и № 00250 до ПИ № 921164 с обща дължина
302,34 м в землището на с. Владимирово, община
Бойчиновци, област Монтана,“ с начин на трай�
но предназначение на територията – жилищна
територия – улица, полски път, дере, нива за
изграждане на обект „Кравеферма и трафопост“.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, Бойчиновци, ул.
Г. Генов 2, ет. 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра�
ция, Бойчиновци.
1311
17. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че със заявле�
ние регистрационен индекс: УТКР-30-4160 от
10.12.2012 г. от Иван Борисов Димов, управител на
„Тиера“ – ООД, Хасково, изпълнител на проектни
дейности по договор с Община Димитровград, е
внесен за одобряване проект за изменение на под�
робен устройствен план – план за улична регулация
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на кв. 8, отреден „За КЖС, търговия, обществено
хранене, финансови и делови дейности и музей“
по плана на Димитровград, одобрен със заповеди
№ 709 от 1994 г., № 1035 от 2001 г., № РД-06-1774
от 2010 г. и № 323 от 2007 г. Проектната разра�
ботка е с обхват – територията северно от ул. П.
Евтимий, източно от жил. блок на ул. П. Евтимий
6, западно от жил. блок на бул. Трети март 2 и
южно от жил. блок на ул. Софроний Врачански
1, с идентификатор на общинския поземлен имот
21052.1016.59 по кадастралната карта. Проектът
предлага ново решение на уличната регулация с
цел осигуряване на достъп до всички търговски
и офис сгради в района и обособяване на нови
общински поземлени имоти в кв. 8. Проектът е
изготвен съгласно мотивирано предписание № 41
от 3.09.2012 г. на кмета на общината. Преписката е
на разположение всеки присъствен ден в Община
Димитровград, ет. 7, стая 77. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1312
90. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е из�
работен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територия, за
обект: „Кабелна линия 20 kV за електрозахранване
на „Зърнобаза“ в ПИ № 040029 в землището на
с. Царевец, община Добричка, област Добрич“.
Проектът е изложен за разглеждане в община
Добричка, стая 229 в сградата на администрацията.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод�
ването в „Държавен вестник“.
1356
29. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен ус�
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Модернизация на съществуващото трасе
на Път 1-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км
48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20 =
32+550“, за землищата на гр. Драгоман, с. Ка�
лотина, с. Летница и с. Ново бърдо. На основа�
ние чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере�
суваните лица могат да се запознаят с проекта в
отдел „ТСУ“ на Община Драгоман и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1158
5. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план:
„Трасе за изграждане на газопровод за природна
газ за захранване на комплекс за преработка
на тежки остатъци (КПТО), преминаващо през
частни имоти в землището на гр. Камено, мест�
ност Сазлъка“. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТСУОС“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до дирекция „УТСУОС“, Община
Камено, в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1313
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Административният съд – Плевен, на основа�
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 53/2013 г. по описа на съда, с жал�
боподател „М и М трейдинг“ – ООД, Плевен, по
оспорване на Заповед № РД-12-1489 от 12.12.2012 г.
на кмета на община Плевен, с която е одобрено
частично изменение на ЗРП за УПИ І, кв. 36б
по план на гр. Плевен в обхвата на поземлени
имоти № 56722.659.1032 и 56722.659.1033 и пла�
нове-схеми за водоснабдяване, канализация и
електрификация, по чл. 129, ал. 2 във връзка с
чл. 136, ал. 1 ЗУТ. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен вест�
ник“ чрез подаване на заявления до съда, които
да съдържат: трите имена и адреса, телефон, факс
и ел. адрес, ако има такъв, за българските граж�
дани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
тел., факс и ел. 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 ел. 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 от�
ветник; подпис на заявителя. Към заявлението се
прилагат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
1140
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалба против Решение
№ 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Сто�
личния общински съвет (ДВ, бр. 63 от 2012 г.)
в частта му относно кв. 42 по графичната част
на същото решение е образувано адм. дело
№ 11250/2012 г. по описа на същия съд, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.03.2013 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица мо�
гат да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ при подадено
заявление съгласно чл. 218, ал. 5 – 8 ЗУТ.
1324
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 40 състав, призовава Мадлен Пан�
чев Итов като заинтересована страна по адм. д.
№ 10614/2012 г., образувано по жалба на „Ив�
кон“  – ЕООД, срещу Заповед № РД-18-38 от
10.07.2012 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
карта в частта є относно отразените данни в
кадастралния регистър и вписания собственик
относно имота, собственост на жалбопадателя.
Делото е насрочено за 7.03.2013 г. от 13,30 ч.
Заинтересованите страни да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
1337
Бла г оевг ра дск и я т ра йонен с ъд с ъ о бща�
ва на Одри Ж изел Жоржет Коберт-Терзий�
ск а (ODR I Z H I Z EL Z HOR Z H ET KOBERTTER ZIISK A) – граж данка на Белгия, родена
на 19.09.1983 г., нямаща адресна регистрация
в Република България и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в съда като ответница по
гр. д. № 58/2013 г., заведено от Мирослав Асенов
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Терзийски с адрес: гр. Симитли, община Симит
ли, област Благоевград, ул. Гоце Делчев 15, по
чл. 49, ал. 1 СК за получаване на разпореждане по
чл. 131 ГПК, постановено по гр. д. № 58/2013 г.,
ведно с препис от искова молба и приложенията
към нея в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки
обнародването ответницата не се яви в съда за
получаване на съдебните книжа, съдът ще є на�
значи особен представител на разноски на ищеца.
1338
Благоевградският районен съд съобщава на
Даниел Мила Каблес (DANIEL MILA KABLES) –
гражданин на Република Куба, роден на 3.03.1963 г.,
нямащ адресна регистрация в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр. д. № 2209/2012 г., заведено от
Калина Стефанова Каблес, и с адрес: Благоевград,
ул. Орловица 4, по чл. 49, ал. 1 СК за получаване
на разпореждане по чл. 131 ГПК, постановено по
гр. д. № 2209/2012 г., ведно с препис от искова
молба и приложенията към нея в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки обнародването ответни�
кът не се яви в съда за получаване на съдебните
книжа, съдът ще му назначи особен представител
на разноски на ищеца.
1339
Районният съд – гр. Исперих, гражданска ко�
легия, призовава Хасибе Шакирова Реджебова, с
неизвестен адрес, и Сайде Шакирова Реджебова, с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 26.03.2013 г.
в 9,30 ч. като ответници по гр. д. № 665/2012 г.,
заведено от Ана В. Кръстева, Ради Х. Кръстев,
Нина Х. Алекова, по чл. 34 ЗС, чл. 341 и сл. ГПК
за връчване на съдебни книжа. Ответниците да
посочат съдебни адреси, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1390
Петричкият районен съд призовава Тодор Ван�
гелов Стоилов, роден на 3.01.1944 г., с неизвестен
адрес, за връчване на съдебни книжа по чл. 131
ГПК като ответник по гр.д. № 1926/2012 г. по
описа на ПРС, заведено от Димка Митова Пав�
лова, Петрич, ул. Даме Груев 1, вх. А, Вангелия
Христова Стоилова, Петрич, ж.к. Самуил 7, вх. Б,
ет. 6, ап. 12, Илия Андреев Стоилов, Петрич,
ул. 28 октомври 11, Василка Андреева Хаджи�
ева, Петрич, ул. Христо Смирненски 7, София
Стоилова Дончев, Петрич, ул. Иван Тасушев 6,
Божия Стоилова Караджова, Петрич, ул. Никола
Вапцаров 26, Иванка Стоилова Гълъбова, Петрич,
ул. Петър Берон 13, по реда на чл. 124, ал. 1
във връзка с чл. 537, ал. 2 ГПК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1281
Силистренският районен съд, брачна колегия,
призовава Валентина Константиновна Великова
с последен адрес Украйна, Одеска област, Ре�
нийски район, с. Новоселское, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 8.04.2013 г. в 15 ч.
като ответница по гр. д. № 884/2012 г., заведено
от Зарко Великов Великов, по чл. 49, ал. 1 СК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти�
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1340
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Софийският районен съд, 28 състав, призовава
Чавдар Киролов Адамски и Красимира Иванова
Адамска с последен известен постоянен адрес Со�
фия, ул. Бойна слава (615-а) 13, сега с неизвестен
адрес, да се явят в съда на 18.03.2013 г. в 14,30 ч.
като ответници по гр. д. № 1045/2006 г., заведено
от „Дивисима“ – ООД. Ответниците да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1341
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
82 състав, призовава Ел Саид Ел Саид Али Абу
Хашем, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
26.03.2013 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 24063/2012 г., заведено от Надя Стоилова Абу
Хашем, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1383
Софийският районен съд, III гр. отделение,
82 състав, призовава Константин Кирилов Ран�
гелов, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
26.03.2013 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 22802/2012 г., заведено от Стела Тошкова
Банчева, по чл. 123 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1384
Старозагорският окръжен съд, гр. отделение,
III състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр.д. № 1130/2012 г. по
мотивирано искане на КУИППД, София, срещу
Иса Емин Бесоолу и Расмие Назиф Бесоолу, и
двамата с постоянен адрес: с. Александрово, ул.
Дъбрава 25, община Павел баня, област Стара
Загора, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 27.06.2013 г. от 9,30 ч. Цена
на иска 2 228 674,93 лв. Предмет на искането е
отнемане в полза на държавата на имущество,
както следва:
– 500 дружествени дяла по 10 лв. всеки един
от тях на обща стойност 5000 лв., притежавани
от Иса Емин Бесоолу в капитала на „Еко�
плод“ – ЕООД, ЕИК 123728282, със седалище и
адрес на управление с. Александрово, ул. Дъбрава
25, област Стара Загора, община Павел баня, с
едноличен собственик на капитала и управител
Иса Емин Бесоолу;
– 25 дружествени дяла по 100 лв. всеки един
от тях на обща стойност 2500 лв., притежавани
от Иса Емин Бесоолу в капитала на „Райтранс
Бесоолу“ – ООД, ЕИК 123648893, със седалище и
адрес на управление с. Александрово, ул. Братан
23, област Стара Загора, с ограничено отговорен
съдружник и управител Иса Емин Бесоолу;
– 98 дружествени дяла по 50 лв. всеки един от
тях на обща стойност 4900 лв., притежавани от Иса
Емин Бесоолу в капитала на „Лес – Транс“ – ООД,
ЕИК 123648904, със седалище и адрес на упра�
вление с. Александрово, ул. Братан 23, област
Стара Загора, с ограничено отговорен съдружник
и управител Иса Емин Бесоолу;
– 25 дружествени дяла по 100 лв. всеки един
от тях на обща стойност 2500 лв., притежавани
от Иса Емин Бесоолу в капитала на „Автобусни
превози Павел баня“ – ООД, ЕИК 123669371,
със седалище и адрес на управление гр. Павел
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баня, ул. Д-р Балев 10, област Стара Загора, с
ограничено отговорен съдружник и управител
Иса Емин Бесоолу;
– 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки един
от тях на обща стойност 5000 лв. от капитала
на „Аква Терес“ – ЕООД, ЕИК 200412785, със
седалище и адрес на управление с. Александрово,
ул. Дъбрава 25, област Стара Загора, с едноличен
собственик на капитала и управител Иса Емин
Бесоолу;
– сумата
145 л в.
по
сметка
BG98UNCR96604000492510, открита на 28.05.1998 г.
в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Иса Емин
Бесоолу, ведно със законната лихва от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане;
– сумата 500 000 лв., представляващи (заем)
направени допълнителни парични вноски в тър�
говско дружество „Райтранс – Бесоолу“ – ООД,
ЕИК 123648893, през 2003 г., ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до оконча�
телното плащане;
– сумата 271 000 лв., представляващи (заем)
направени допълнителни парични вноск и в
търговско дружество „Екоплод“ – ЕООД, ЕИК
123728282, през 2007 г., ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане;
– сумата 200 000 лв., представляващи (заем)
направени допълнителни парични вноск и в
търговско дружество „Екоплод“ – ЕООД, ЕИК
123728282, през 2008 г., ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане.
От Расмие Назиф Бесоолу на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– с у м а т а 169,9 3 л в. п о с м е т к а B G
89UNCR9660000172024615, открита на 27.05.2003 г.
в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Расмие
Назиф Бесоолу, ведно със законната лихва от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане.
От Иса Емин Бесоолу и Расмие Назиф Бесоолу на
основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– дворно място с площ 743 кв. м по нотариален
акт (а по скица № 372 от 25.10.2010 г. на Община
Павел Баня – площ на УПИ: 772 кв. м; собствено
място в УПИ: 763 кв. м) в с. Александрово, област
Стара Загора, за което е отреден урегулиран парцел
ІІІ-864 в кв. 78, с неуредени сметки по регулация
за 5 кв. м, при съседи по нотариален акт: Сю�
лейман Кулов и Аптула Юбеинов и улицата, по
скица: улица; ІV-865; Х-865; ХVІ-861; ІІ-861; І-863,
заедно с построените в него двуетажна масивна
жилищна сграда, лятна кухня, навес и трайни
насаждения, придобито с нотариален акт № 39,
т. ІІ, рег. № 4478, н. д. № 1509 от 28.06.2000 г.,
вписан в Службата по вписванията – Казан�
лък – вх. рег. № 1757 от 28.6.2000 г., акт № 43,
т. ІV, д. № 1827/2000 г.;
– дворно място от 525 кв. м, за което по пла�
на на гр. Казанлък е отреден УПИ V-1291, 1292,
1293 в кв. 133, кадастрален район № 504, ведно с
построените в него масивна триетажна жилищна
сграда, два гаража, нежилищна постройка и дру�
ги подобрения, при граници: ул. Граф Игнатиев;
терен за жилищно строителство; УПИ VІ-1289,
1290; УПИ VІІ-1285, придобито с нотариален акт
№ 89, т. ІІІ, рег. № 4804, н. д. № 545 от 30.10.2003 г.,
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вписан в Службата по вписванията – Казан�
лък – вх. рег. № 4563 от 3.10.2003 г., акт № 116,
т. ІХ, д. № 2206/2003 г.;
– поземлен имот с площ 855 кв. м, за който
по кадастрален план на с. Александрово, област
Стара Загора, от 1977 г. е предвиден имот пл. № 902
в кв. 77, за който план за регулация е отреден
УПИ ІV-902 в кв. 77, заедно с построените в него
жилищна сграда, лятна кухня, навес, подобрения
и трайни насаждения, при граници: улица; УПИ
ІІІ-903; УПИ V-901; УПИ І -481, като продавачите
запазват правото си на безвъзмездно ползване на
имота, придобит с нотариален акт № 23, т. І, рег.
№ 463, н. д. № 23 от 21.01.2005 г., вписан в Служ�
бата по вписванията – Казанлък – вх. рег. № 504
от 21.01.2005 г., акт № 48, т. І, д. № 211/2003 г.;
– апартамент № 15 в груб строеж, с площ 89,40
кв. м на ет. 3, вх. В, в жилищна сграда № 2 в
София, състоящ се от антре, дневна с кухненски
бокс и тераса, две спални с тераси, склад, баня и
тоалетна, тоалетна, при граници: ап. № 22, двор,
ап. № 16 и стълбище, двор, заедно с 10,4 кв. м
ид. ч. от общите части на сградата и 39,70/2700
ид. ч. от УПИ VІІ-1190 в кв. 66 в м. Манастирски
ливади-запад, район „Витоша“, София, целият
2700 кв. м, при граници: улица; УПИ VІІІ-1194,
УПИ ІХ-1193; УПИ Х-1191, 1192, УПИ ІV-1464,
1466, 1467, 1468, УПИ VІ-1189, придобит с нота�
риален акт № 184, т. І, рег. № 1946, н.д. № 166
от 2.10.2007 г., вписан в Службата по вписвания�
та – София – вх. рег. № 72162 от 2.10.2007 г., акт
№ 106, т. 182;
– гараж № 20 в груб строеж със застроена
площ 26,40 кв. м на ет. 1 в жилищна сграда №
2, вх. Г, София, при граници: стълбище; гараж
№ 16; гараж № 14; двор, заедно с 4,7 ид. ч. от
общите части на сградата и 12,50/2700 ид. ч. от
УПИ VІІ-1190 в кв. 66 в м. Манастирски ливадизапад, район „Витоша“, София, целият 2700 кв.
м, при граници: улица; УПИ VІІІ-1194, УПИ ІХ1193; УПИ Х-1191, 1192, УПИ ІV-1464, 1466, 1467,
1468, УПИ VІ-1189, придобит с нотариален акт
№ 185, т. І, рег. № 1947, н. д. № 167/2007 г., вписан
в Службата по вписванията – София – вх. рег.
№ 72163 от 2.10.2007 г., акт № 107, т. 182;
– а п ар т а мен т № 10 с и ден т ифи к ат о р
56784.506.1335.1.10, със застроена площ 72,7 кв. м,
състоящ се от дневна, готварна, две спални, баня,
тоалетна, две тераси, антре-коридор, при граници:
имот 56784.506.1335.1.9; имот 56784.506.1335.1.5;
имот 56784.506.1335.1.15; ведно с 3,27 % ид. ч. от
общите части на сградата; изба № 10, намира�
ща се на подземно ниво, кота „ – 2-85“, с площ
4,03 кв. м, ведно с 0,05 ид. ч. от общите части на
три- и шестетажна с магазини и гаражи жилищна
сграда в Пловдив, ул. Братя Търневи 12, построена
в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1335,
при граници на имота: 56784.506.167, 56784.506.9546,
56784.506.9543, 56784.506.164, 56784.506.165, придо�
бит с нотариален акт № 185, т. VІ, рег. № 9721,
н.д. № 1036 от 5.10.2007 г., вписан в Службата
по вписванията – Пловдив – вх. рег. № 28789 от
5.20.2007 г., акт № 23, т. 95;
– 3,015 % идеални части от ПИ с идентифи�
катор 56784.506.166 с площ 433 кв. м с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
стар идентификатор 39, кв. 617А, парцел VІ,
по плана на пета градска част, намиращ се в
Пловдив, административен адрес: ул. Братя
Търневи 12, при съседи по кадастрална ски�
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ца: 56784.506.167; 56784.506.9546; 56784.506.9543;
56784.506.164; 56784.506.165, който ПИ е иденти�
чен с УПИ VІ-39, от кв. 617А по плана на пета
градска част, с площ 444,30 кв. м в Пловдив, ад�
министративен адрес: ул. Братя Търневи 12, при
граници по скица: от юг – ул. Братя Търневи, от
изток – ул. Стоил войвода, от запад – УПИ VІІ-38,
от север – ПИ № 2129, включен в УПИ V-35, 2129,
придобити с нотариален акт № 25, т. V, рег. № 9070,
н. д. № 774 от 12.11.2009 г., вписан в Службата
по вписванията – Пловдив – вх. рег. № 26932 от
13.11.2009 г., акт № 128, т. 74, д. № 13734/2009 г.;
– автобус марка „Икарус“, модел „250“, рег. № СТ
3931 СС, рама № 2501260475, двигател № 9202044,
дата на първа регистрация – 15.06.1982 г., придобит
с договор от 16.10.2000 г.;
– л е к а в т о м о б и л м а р к а „ Ау д и “, м од е л
„А4 1.9 ТДИ“, рег. № СТ 2666 СК, рама №
WAUZZZ8Е12А052037, двигател № AWX147312,
дата на първа регистрация – 1.08.2001 г., придобит
с договор от 14.07.2006 г.;
– лек а вт омоби л марк а „Мерцедес“, мо �
дел „Г 350 ТД“, рег. № С Т 220 0 А К , рама
№ WDB46332117083310, двигател № 60397212000218,
придобит с договор от 4.03.2008 г.;
– товарен автомобил марка „ГАЗ“, модел „53
А“, рег. № СТ 8975 СС, рама № 58642, двигател
№ 207590, придобит с договор от 12.01.2001 г.
От Иса Емин Бесоолу и Расмие Назиф Бесоолу на
основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата 84 700 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на апартамент
№ 4 в Казанлък, ул. Съединение 18, ет. 2, в че�
тириетажна сграда, построена в УПИ VІІ-450
в кв. 193, състоящ се от дневна кухня столо�
ва, две спални, антре, баня с тоалетна с обща
площ – 111,07 кв. м, в т. ч. 10,71 кв. м ид. ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на
строеж, ведно с прилежащото избено помещение
№ 4 – 16,35 кв. м, при граници на жилището:
улица; улица; ап. № 5; двор, отчужден с н.а. № 74,
том ІІІ, рег. № 5456, дело № 428 от 7.10.2007 г.,
ведно със законната лихва от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане;
– сумата 15 400 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек автомо�
бил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, рег. № СТ
9898 СС, рама № WBADF710X0BS31920, двигател
№ 21938685256Т1, ведно със законната лихва от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане;
– сумата 85 100 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек авто�
мобил марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“,
рег. № СТ 2222 ТТ, рама № WDB2200251A358989,
двигател № 64896030019485, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окон�
чателното плащане;
– сумата 51 200 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек авто�
мобил марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“,
рег. № СТ 8880 НН, рама № WDB2200251A353785,
двигател № 64896030016181, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окон�
чателното плащане;
– сумата 16 100 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек автомо�
бил марка „Мерцедес“, модел „Г 300“, рег. № СТ
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6663 СК, рама № WDB46322717082327, двигател
№ 10398712002520Е92, ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане;
– сумата 110 400 лв., представляваща пазар�
ната стойност към датата на продажба на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 500 Л“,
рег. № СТ 8888 АХ, рама № WDB2201751A426332,
двигател № 11396030584760, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окон�
чателното плащане;
– сумата 174 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек авто�
мобил марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“,
рег. № СТ 2600 СК, рама № WDB2210221A047981,
двигател № 293040152102, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окон�
чателното плащане;
– сумата 49 700 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек авто�
мобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 280 ЦДИ“,
рег. № СТ 9993 СК, рама № WDС1641201A145215,
двигател № 4594040194820, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окон�
чателното плащане;
– сумата 360 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек автомо�
бил марка „Форд“, модел „Ескорт 1.3“, рег. № СТ
8352 СТ, рама № F0АХХGСААВК45411, двигател
№ ВК45411, ведно със законната лихва от датата
на завеждане на иска до окончателното плащане;
– сумата 4300 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек авто�
мобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег.
№ СТ 1737 СР, рама № WVWZZZ 1HZNB031959,
двигател № A AM164519, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окон�
чателното плащане;
– сумата 7900 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на автобус
марка „Чавдар“, модел „С 51“, рег. № СТ 6755
СС, рама № 006043, двигател № 07775, ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане;
– сумата 18 500 лв., представляваща пазарна�
та стойност към датата на продажба на автобус
марка „Сетра“, модел „С 215Х“, рег. № СТ 4180
СР, рама № 101791184, двигател – без номер, ведно
със законната лихва от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане;
– сумата 21 100 лв., представляваща пазарна�
та стойност към датата на продажба на автобус
марка „Сетра“, модел „С 208Х“, рег. № СТ 4181
СР, рама № 101720118, двигател – без номер, ведно
със законната лихва от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане;
– сумата 2900 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек авто�
мобил марка „Форд“, модел „Орион“, рег. № СТ
3905 ТС, рама № WF0FXXGCAFKM37659, двигател
№ KM37659, ведно със законната лихва от датата
на завеждане на иска до окончателното плащане.
От „Автобусни превози Павел баня“ – ООД,
ЕИК 123669371, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД с управител и представител Иса
Емин Бесоолу:
– сервизна и гаражна база, представляваща
УПИ І в кв. 11 по плана на с. Александрово,
община Павел баня, одобрен със Заповед № 600
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от 25.04.1977 г. на кмета на община Павел баня,
с площ на имота 14 730 кв. м, при граници – от
всички страни улици, ведно с построените в него:
офис сграда с площ 105,70 кв. м, авторемонтна
работилница с битова сграда (гаражна база) с
площ 692 кв. м и всички трайни подобрения в
имота, придобит от „Автобусни превози Павел
баня“ – ООД, ЕИК 123669371, с нотариален акт
№ 84, том VІ, рег. № 8662, н.д. № 980 от 1.11.2004 г.,
вписан в Службата по вписванията – Казанлък,
вх. рег. № 5612 от 1.11.2004 г., акт № 188, том
ХІІІ, д. № 3415.
От „Екоплод“ – ЕООД, ЕИК 123728282, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
с управител и представител Иса Емин Бесоолу:
– нива с площ 1,000 дка, представляваща имот
№ 051229, в м. Лозята по плана за земеразделяне на
с. Александрово, област Стара Загора, ЕКАТТЕ 00309,
девета категория, при граници: имоти с № 051228
и № 000706, придобит от „Екоплод“ – ЕООД,
ЕИК 123728282, с нотариален акт № 51, т. ІІІ, рег.
№ 4075, дело № 451 от 8.10.2008 г., вписан в Служ�
бата по вписванията – Казанлък, вх. рег. № 6936 от
8.10.2008 г., акт № 115, том ХV, д. № 3872.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху по�
соченото имущество – предмет на искането, с
оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД в
срок до 26.06.2013 г.
1232
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ по т.д. № 133/2012 г. призовава
кредиторите на „Рубин“ – АД (в несъстоятелност),
за разглеждане молбите на „Хипо Алпе – Ад�
риа – Лизинг“ – ООД, София, и „Екопак Бъл�
гария“ – АД, София, на основание чл. 679 ТЗ
за отмяна на взетите решения на събрание на
кредиторите, проведено на 28.01.2013 г., по т.д.
№ 133/2012 г. в открито съдебно заседание за
6.03.2013 г. в 14,30 ч., зала № 8 на Плевенския
окръжен съд.
1389

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България Т.Г. Масарик“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 24.03.2013 г. в 9 ч. в сградата на
клуба на ул. Кракра 15 при следния дневен ред: 1.
четене и приемане протокола от 87. Редовно общо
събрание; 2. отчет за дейността на клуба през из�
теклия период; 3. отчет за дейността на филиала в
Пловдив; 4. отчет за дейността на филиала във Варна;
5. отчет на контролната комисия; 6. дискусия по
отчетите; 7. обсъждане и приемане на бюджета на
сдружението за 2013 г.; 8. приемане и изключване на
членове на сдружението; 9. разни – по предложение
на участниците в общото събрание; 10. решение
за освобождаване от отговорност на членовете на
УС и КК; 11. избиране на нов управителен съвет и
нова контролна комисия. При липса на кворум в
обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1364
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1. – Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“
(НСОИЖП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 29.03.2013 г. в 10 ч. в салона на
Централна жп гара – София, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя на управителния съвет за
дейността на сдружението през изтеклия мандат; 2.
отчет на финансовото състояние на сдружението; 3.
предложения за изменения и допълнения на устава
на сдружението; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. приемане на основните насоки и
програма за дейността на сдружението; 6. приема�
не бюджета на сдружението; 7. освобождаване на
председателя, заместник-председателите и членовете
на управителния съвет; 8. избор на управителен
съвет, председател и заместник-председатели; 9.
връчване на наградата на НСОИЖП за 2012 г.;
10. други. Съгласно чл. 34 от устава на НСОИЖП
общото събрание се счита за законно, ако на него
присъстват повече от половината от всички чле�
нове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе колкото и членове да присъстват.
1049
1. – Управителят на сдружение „Уелнес приятели“, София, съгласно чл. 26 и чл. 30, ал. 3
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32 от устава свиква на
29.03.2013 г. в 14 ч. в София, ж.к. Младост 3, бл. 302,
вх. 3, офис 2, общо събрание на сдружението със
следния дневен ред: 1. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 2. промяна
на устава на сдружението; 3. избор на членове на
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
1202
1. – Управителният съвет на Асоциация „Български въгледобив“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на 29.03.2013 г. в 11 ч. в София, бул. Ал.
Малинов 19, спортен комплекс „Дема“, при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане на доклада
за дейността на АБВ за 2012 г.; 2. разглеждане и
приемане на финансовия отчет на АБВ за 2012 г.;
3. освобождаване от отговорност на УС за дейност�
та му през 2012 г.; 4. разглеждане и одобряване
на предлаганата от УС програма за дейността на
АБВ за 2013 г.; 5. разглеждане и одобрение на
предлагания от УС годишен бюджет за 2013 г.; 6.
разни. На основание чл. 16 от устава на асоциа�
цията и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се счита
за законно, ако присъстват най-малко половината
от членовете му. Ако присъстващите са под този
минимум, събранието се отлага за един час, ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
явилите се членове.
1343
1. – Управителният съвет на Българския медиен
съюз, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 29.03.2013 г. в 10 ч. в
София, ул. Христо Ковачев 34, при следния дневен
ред: 1. откриване на събранието и установяване на
кворум; 2. приемане на годишен доклад за дейност�
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та за предходния период; 3. приемане доклада на
контролния съвет; 4. освобождаване от отговорност
на органите на управление; 5. приемане на проект
за изменение и допълнение на Устава на БМС;
6. приемане на проект на решение за определяне
на годишен членски внос; 7. приемане бюджет за
следващата година; 8. приемане на Професиона�
лен кодекс на българските медии; 9. приемане на
Правилник за провеждането на годишните награди
на БМС; 10. приемане на проект на решение за
членство в ENPA и WAN-IFRA; 11. приемане на
решение за промяна на адреса и седалището на
управление; 12. други. При липса на кворум на ос�
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по посочения дневен ред
са на разположение на членовете в офиса на БМС
на адрес: София, ул. Христо Ковачев 34.
1400
3. – Управителният съвет на Сдружение на младите психолози в България „4-ти април“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 31.03.2013 г. в 14 ч. в София, ул.
Екзарх Йосиф 47, при следния дневен ред: 1. отчет
за извършената дейност в периода 2010 – 2012 г.;
2. гласуване на промени в устава на СМПБ „4-ти
април“; 3. избор на членове на УС на СМПБ „4-ти
април“; 4. разни.
1145
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
1.04.2013 г. в 12 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев
17, офис 201, при следния дневен ред: 1. отчет
и информация на УС за дейността на АИСБ за
2012 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2012 г.; 3. приемане на годишния доклад по чл. 40,
ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на УС за дейността им през 2012 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред, същия ден в 14 ч., на същото място.
1291
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Съюз на литераторите в България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 3.04.2013 г. в 18 ч.
в София, ул. Георги Бенковски 25, ет. 1, в салона
на Посолството на мира, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението за
периода 2008 г. – 3.04.2013 г.; 2. отчетен доклад на
проверителната комисия; 3. приемане на бюджета
за 2013 г.; 4. промяна в устава на сдружението; 5.
освобождаване от отговорност на управителния съвет
за дейността му за периода 2008 г. – 3.04.2013 г.; 6.
избори за нов управителен съвет; 7. избори за нова
проверителна комисия; 8. овластяване на новия
управителен съвет при необходимост при искане на
съда и Агенцията по вписванията да внесе промени
в представяните документи; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1265
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Европейски граждани“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 3.04.2013 г. в 15 ч. в София, ул.
Неофит Рилски 4, ап. 14, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчетен доклад от управителния съвет
за дейността на сдружението за изминалия период
от предишното общо събрание; 2. промени в устава
на сдружението; 3. избор на членове на управител�
ния съвет; 4. избор на председател на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум се прилага чл. 27 ЗЮЛНЦ.
1146
1. – Управителният съвет на фондация „Зов Бг“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редов�
но общо събрание на 4.04.2013 г. в 11 ч. в София,
ул. Цветан Минков 11, при следния дневен ред: 1.
приемане на нов устав на фондацията; 2. избор на
нов състав на УС на фондацията; 3. избор на нов
председател на фондацията; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на членовете
в седалището на фондацията.
1242
4. – Управителният съвет на Българската асоциация на професионалните преводачески агенции,
сдружение с нестопанска цел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
6.04.2013 г. в 14 ч. в София, бул. България 7, ет. 1,
ап. 1, в помещенията на ПА „Софита“, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността и приемане на
финансовия отчет на асоциацията към края на 2012 г.;
2. приемане на нови членове на асоциацията; 3.
избор на ново ръководство на асоциацията; 4. други.
Приканват се всички членове на асоциацията да
вземат участие в събранието. 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, колкото и членове да се явят.
1095
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Институт за иновационни техники
в туризма“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 7.04.2013 г.
в 14 ч. в София, ж.к. Надежда, бл. 125, вх. Г, ет. 4,
ап. 78, при следния дневен ред: 1. промени в състава
на управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените промени; 2.
преобразуване на сдружение „Институт за инова�
ционни техники в туризма“ в юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на обществено�
полезна дейност; проект за решение – ОС приема
предложените промени; 3. промяна на устава на
сдружението съобразно преобразуването; проект
за решение – ОС приема предложените промени.
Материалите по дневния ред са на разположение
в офиса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1203
1. – Управителният съвет на „Гребен клуб Левски – София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на клуба на 7.04.2013 г. в
11 ч. в София, ул. Тодорини кукли 47, зала по гре�
бане, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
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дейността на ГК „Левски“ за 2012 г.; 2. финансов
отчет за дейността на ГК „Левски“ за 2012 г.; 3.
приемане на план-програма на клуба за 2013 г.; 4.
приемане на бюджет за дейността на ГК „Левски“ за
2013 г.; 5. промени в устава на ГК „Левски“; 6. разни.
Регистрацията за участие на делегатите ще започне
в 10,30 ч. на 7.04.2013 г. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място,
при същия дневен ред и условия за провеждане и
участие независимо от броя на явилите се членове.
1211
1. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
за интеграция и развитие на гражданското общество“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 8.04.2013 г. в 10 ч.
в София, ж.к. Фондови жилища, бл. 209, ап. 55,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на сдружението и откриване на
производство по ликвидация; 2. определяне срок
на ликвидацията; 3. избор на ликвидатор; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч. при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разпо�
ложени на желаещите в седалището на сдружението.
1204
1. – Управителният съвет на Българската секция
на Международния съюз на журналистите франкофони/„SECTION BULGARE DE L' UNION DE LA
PRESSE FRANCOPHONE“ – сдружение с нестопанска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на секцията на 9.04.2013 г. в
9 ч. във Френския културен институт при следния
дневен ред: 1. доклад и финансов отчет на управи�
телния съвет за дейността на сдружението за периода
февруари 2012 – април 2013 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет за
дейността им през отчетния период; 3. утвърждаване
на нови членове на сдружението и гласуване на от�
падането по различни причини на настоящи членове;
4. гласуване на промени в устава при наличие на
2/3 кворум от членовете на сдружението съгласно
устава; 5. избор на нови членове на управителния
съвет, както и председател на сдружението; 6. разни.
1210
27. – Управителният съвет на Сдружението на
Югозападните общини, Благоевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава свик�
ва общо събрание на 22.03.2013 г. в 11 ч. в зала 5
на Община Благоевград, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев – Македончето 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СЮЗО за 2012 г.; 2.
финансов отчет на СЮЗО за 2012 г.; 3. отчет на
контрольора за 2012 г.; 4. приемане на работна
програма за 2013 г.; 5. приемане на бюджет за
2013 г.; 6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място независимо от броя на
присъстващите.
1392
7. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско дружество Капитан Петко войвода“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на дружеството на 1.04.2013 г. в 17,30 ч. във Варна,
бул. Вл. Варненчик 61, при следния дневен ред: 1.
приемане на финансов отчет за 2012 г. и бюджет
за 2013 г. на Тракийско дружество „Капитан Петко
войвода“ – Варна; 2. разни. Регистрацията на де�
легатите ще започне в 17 ч. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1346
29. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация по неврохирургия – Варна“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 2.04.2013 г. в 16 ч. във Варна, ул. Доктор Голо�
вина 12, ет. 5, ап. 17, при дневен ред – приемане
на Наредба за реда за получаване и управление на
дарения от „Асоциация по неврохирургия“ – Варна.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1025
1. – Управителният съвет на СДНЦ „Велоклуб
„Устрем“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
ОС на клуба на 2.04.2013 г. в 19 ч. в сградата на
ТД „Родни Балкани“ във Варна, ул. Иван Драсов
11, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
клуба; 2. избор на нов УС и КС; 3. приемане на
нови членове и освобождаване на стари; 4. прие�
мане на правилник за дейността на клуба; 5. други.
Поканват се всички членове на клуба да вземат
участие и подалите молба за членство. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1090
1. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щурче“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.04.2013 г. в 18 ч. във Варна, ул. Ангел
Кънчев 33А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2012 г.; 2. финансов
отчет за 2012 г.; 3. приемане на бюджета за 2013 г.;
4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. същия
ден при същия дневен ред.
1150
1. – Управителният съвет на Асоциация за психосоциална защита „Адаптация“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже�
нието на 15.04.2013 г. в 17 ч. във Варна, ул. Найден
Геров 18, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове на сдружението и приемане на нови; 2.
освобождаване на членовете на управителния съвет
и избор на нови членове; 3. приемане на нов устав,
отразяващ промените в сдружението. Материалите за
събранието ще бъдат на разположение на членовете
на сдружението на адрес: Варна, ул. Найден Геров
18, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съ�
брание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на членовете на сдружението, които са се явили.
990
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение на общопрактикуващите
лекари“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 5.04.2013 г. в 15 ч. във Велико
Търново, конферентната зала на хотел „Янтра“, ул.
Опълченска 2, пл. Велчова завера, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. разглеждане и приемане на промени в устава
на сдружението; 3. освобождаване и приемане на
членове; 4. избор на управителен съвет и контрол�
но-ревизионна комисия; 5. приемане на бюджета
за 2013 г.; 6. разни. Поканват се всички членове на
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сдружението да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об�
щото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от присъстващите членове.
1270
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение Фолклорен ансамбъл
„Търновче“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.04.2013 г. в
18,30 ч. в Лекционната зала на Военен клуб – Велико
Търново, пл. Майка България 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за 2012 г.; 2. определяне на основни насоки за дей�
ността през 2013 г.; 3. избор на управителен съвет;
4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1093
1. – Бордът на директорите на „Ротари
клуб – Враца“, Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 1.04.2013 г. в 18 ч.
във Враца в заседателната зала на Търговско-про�
мишлената палата към хотел „Хемус“ при следния
дневен ред: 1. промени в борда на директорите
(управителния съвет) на юридическо лице с несто�
панска цел „Ротари клуб – Враца“ – Враца; 2. разни.
1089
117. – Управителният съвет на сдружение
„Център за европейски технологии и проекти“,
Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението на
31.03.2013 г. в 11 ч. в Горна Оряховица, ул. Мано
Тодоров 20, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2012 г.; 2. освобождаване на членове на УС и избор
на нови членове; 3. други текущи въпроси, вклю�
чени в дневния ред по решение на присъстващите
членове. Регистрацията започва в 10,30 ч. в деня на
събранието на същия адрес. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на
сдружението общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
1028
1. – Управителният съвет на „Културно сдружение – ЗОТИК“, Горна Оряховица, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.04.2013 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението в Горна Оря�
ховица при следния дневен ред: 1. отчет на предсе�
дателя за 2012 г.; 2. избор на нов управителен съвет
и председател; 3. разни.
1349
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по пожаро-приложен спорт и аварийноспасителна дейност Кърджали 160“, Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 9.04.2013 г. в 16 ч.
в Кърджали, ул. Георги Кондолов 26, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет
на сдружението за периода 1.01.2012 – 31.12.2012 г.;
2. приемане на проект за бюджет на сдружението
за 2013 г.; 3. приемане на нови членове и изключ�
ване на членове; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1238
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2. – Управителният съвет на сдружение „Съвет
по туризъм – Ловеч“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно общо събрание
на 16.04.2013 г. в 17,30 ч. в Туристическия информа�
ционен център, Ловеч, ул. Васил Караконовски 2,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за 2012 г.; 2. доклад на контролната комисия
за 2012 г.; 3. избор на нов управителен съвет и
председател; 4. избор на нова контролна комисия;
5. промени в устава; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
за 18,30 ч. същия ден и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от боря
на присъстващите членове на сдружението.
1395
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Общински морски клуб – Несебър
2000“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.04.2013 г. в 10 ч. в „Национална
ветроходна база – яхтено пристанище“ при след�
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2012 г.; 2. отчет на контролния съвет (контролната
комисия) за 2012 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет и контролния
съвет (контролната комисия); 4. освобождаване на
членовете на управителния съвет и контролния съвет
(контролната комисия); 5. избор на нов управителен
съвет; 6. избор на нов контролен съвет (контролна
комисия); 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1368
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при НУ „Васил
Друмев“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението,
на 1.04.2013 г. в 18 ч. във физкултурния салон на
Начално училище „Васил Друмев“ – Пазарджик,
ул. Завоя на Черна 15, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за работата на насто�
ятелството; 2. промяна в устава на настоятелството;
3. придобиване и отпадане от членство; 4. избор на
председател, управителен съвет и контрольор; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1027
1. – Управителният съвет на ФК „Оборище – Панагюрище“, Панагюрище, на основание чл. 12, ал. 5
от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на членовете на 11.04.2013 г.
в 17 ч. в Панагюрище, хотел „Каменград“, зала „Аса�
рел“, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на управителния съвет на сдружението за 2012 г.; 2.
отчет на контролния съвет на сдружението за 2012 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет за 2012 г.;
4. освобождаване от отговорност на управителния
съвет на сдружението за дейността му през 2012 г.; 5.
приемане на бюджета за 2013 г.; 6. доклад от упра�
вителния и контролния съвет относно членския внос
на членовете и предложения за решения; 7. промени
в устава на сдружението; 8. разни. Материалите по
дневния ред за общото събрание на сдружението са
на разположение на членовете на адреса на упра�
вление на сдружението 30 дни преди провеждането
му. Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощено лице.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1086
1. – Управителният съвет на сдружение „Настоятелство при ОДЗ 2 „Зорница – Плевен“, Плевен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 28.03.2013 г. в 16 ч.
в сградата на сдружението в Плевен, ж.к. Сторго�
зия, ОДЗ 2 „Зорница“, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет; 2. приемане на нови
членове; 3. освобождаване и изключване на членове;
4. промени в устава на сдружението; 5. промени в
състава на управителния съвет на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в
17 ч. при същия дневен ред.
1345
5. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Елика – традиции и бъдеще“, Пловдив, на
основание чл. 26 и чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението
на 7.04.2013 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението – Пловдив, ул. Чорлу 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2012 г. и насоки за бъдещата работа; 2. отчет на
финансовото състояние на сдружението; 3. промени
в устава; 4. разни. Поканват се всички членове на
сдружението или техни представители, надлежно
упълномощени по предвидения от закона ред, да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съ�
брание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същия
адрес и при същия дневен ред.
1170
1. – Управителният съвет на сдружение „Екофорум – За природата“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 34 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на 12.04.2013 г. в 17 ч.
в Пловдив, ул. Света Петка 16, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на управителния съвет поради
изтичане на срока на мандата му; 2. определяне
броя на членовете на нов УС и избор на нов УС за
срок от 5 г.; 3. промяна на адреса на управление; 4.
промени в устава; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете на сдружението
в сградата на адреса на управление. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
995
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Федерация на гълъбовъдите високолетци
и продължителен полет“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3 от устава на федераци�
ята свиква общо годишно отчетно-изборно събрание
на членовете на федерацията на 13.04.2013 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Богомил 87, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на УС за 2012 г.; 2. избор на
нов управителен съвет и на нов контролен съвет; 3.
извършване на промени в устава на федерацията.
Канят се да присъстват всички членове на общото
събрание.
1239
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при Държавна
търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 16.04.2013 г. в 17,30 ч. в
седалището на сдружението в Свищов, ул. Димитър
Хадживасилев 11 – аула, при следния дневен ред:
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1. актуализиране на членския състав на УН; 2. избор
на членове на управителния съвет и председател;
3. промяна в устава на УН. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
1344
1. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество Сини камъни – Сливен“, Сливен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско
събрание на 17.04.2013 г. в 17 ч. в офиса на сдру�
жението на ул. Великокняжевска 13 при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на сдружението за 2012 г.; 2. приемане бюджет
на сдружението за 2013 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото деле�
гатско събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. на
посочения адрес и при същия дневен ред.
1091
14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БВА рейсинг тийм“ – Стара Загора, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ кани всички свои
членове на редовно отчетно-изборно общо събрание
на 29.03.2013 г. в 9 ч. на адреса на управление на
сдружението: Стара Загора, ул. Неофит Рилски 5,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. вземане
на решение за промяна дейността на сдружението
от частна в обществена полза и вписване в ре�
гистъра към Министерството на правосъдието; 3.
промени в устава; 4. освобождаване на органите на
сдружението – председател и УС; 5. избор на нови
органи – председател и УС; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1268
1. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“ – гр. Трън, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците
на 29.03.2013 г. в 10 ч. в ресторант-гостилницата на
пл. Вл. Тричков, гр. Трън, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на ЛРС „Руй“ за 2012 г.;
2. отчет на КК за 2012 г.; 3. приемане програма за
работа на сдружението през 2013 г.; 4. финансов
отчет за 2012 г. и бюджет за 2013 г.; 5. утвърждаване
на сумата за членски внос за 2014 г.; 6. избор на
ръководни органи на сдружението и упълномощен
представител за НЛРС – СЛРБ; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
989
7. – Управителният съвет на ОСК „Тунджа“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 4.04.2013 г. в 17 ч. в
сградата на спортна зала „Диана“ – Ямбол, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба
за периода 2011 – 2012 г.; 2. финансов отчет на
клуба за периода; 3. приемане на проектобюджет
на ОСК „Тунджа“ за 2013 г.; 4. промени в устава; 5.
предложение за избор на нови ръководни органи:
управителен съвет. При липса на кворум на осно�
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали, свързани със събранието, се
намират в седалището на ОСК „Тунджа“ – Ямбол,
и са на разположение на всички членове на клуба.
1149
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12. – Управителният съвет на сдружение „Бъдеще днес“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 10.04.2013 г. в 14 ч. в Ямбол, ул. Еледжик 17, при
следния дневен ред: 1. ликвидация на сдружение
„Бъдеще днес“; 2. разни. Поканата се отнася до
всички членове на сдружението, като регистрацията
за участие в общото събрание ще започне един час
преди началото на общото събрание срещу пред�
ставяне на лична карта. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се провежда независимо от боря на
явилите се членове. Тази покана беше изложена на
29.01.2013 г. на адреса на сдружение „Бъдеще днес“,
адрес: Ямбол, ул. Еледжик 17.
1269
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Съюз на собствениците“, Слънчев
бряг, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от
устава на сдружението свиква по своя инициатива
редовно годишно отчетно-изборно общо събрание
на 11.04.2013 г. в 10,30 ч. в заседателна зала на ет. 1
в Конферентен център – Несебър, в старата част на
гр. Несебър, ул. Месамбрия 20, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на
СНЦ „Съюз на собствениците“ – Слънчев бряг, за
2012 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността
на СНЦ „Съюз на собствениците“ – Слънчев бряг,
за 2012 г.; 3. избор на нов управителен и контролен
съвет на СНЦ „Съюз на собствениците“ – Слънчев
бряг; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
редовното годишно отчетно-изборно общо събрание
на СНЦ „Съюз на собствениците“ – Слънчев бряг, ще
се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на членовете.
1094
28. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Миньор“ – с. Елшица,
област Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно събрание в клуба
на Читалището в с. Елшица на 13.04.2013 г. в 10 ч.
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за изминалия период; 2. доклад на контролноревизионната комисия; 3. избор на нов управителен
и контролен съвет; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
988
1. – Управителният съвет на сдружение „Национална организация на митническите агенти“ (НОМА)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събра�
ние на членовете на 8.04.2013 г. в 10 ч. в ресторант
„Културен дом“ в с. Казичене, ул. Трети март 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейност�
та на НОМА за периода 1.10.2009 г. – 31.12.2012 г.;
освобождаване от отговорност на председателя и
управителния съвет за посочения период; 2. осво�
бождаване на Иван Стефанов Тодоров като член на
управителния съвет и избор на Емил Иванов Дан�
долов (посочен от „Милицер и Мюнх БГ“ – ООД)
за член на управителния съвет за срок от 5 години;
3. освобождаване на Иван Стефанов Тодоров от
позицията председател на НОМА и освобождаване
от отговорността му като такъв считано от датата
на назначаването му; 4. избор на нов председател на
НОМА – Емил Иванов Дандолов; 5. освобождаване
на Иван Банчев като член на контролния съвет на
НОМА и избор на Александър Теодоров Димитров
за член на контролния съвет; 6. разни. Канят се
всички членове на сдружението да присъстват на
общото събрание.
1152
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4. – Управителният съвет на „Сдружение
ЛРД – Крушари“, с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание за периода от 2009 – 2012 г. на 12.04.2013 г.
в 18 ч. в залата на Читалище „Йордан Драгнев“
в с. Крушари при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС за 2012 г.; 2. финансов отчет
на КС за 2009 – 2012 г.; 3. приемане бюджета на
сдружението за 2013 г.; 4. определяне размера на
членския внос за 2014 г.; 5. освобождаване на
членовете на УС; 6. освобождаване на членовете
на КС; 7. избор на членове на УС; 8. избор на
председател на УС на сдружението; 9. избор на
членове на КС; 10. избор на председател на КС;
11. избор на представител от сдружението в ОС
на НЛРС – СЛРБ, София; 12. разни. Писмените
материали за общото събрание са на разположение
в офиса на сдружението за всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ от�
четно-изборното събрание ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1088
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Танцов състав Балкан“, с. Желен,
Софийска област, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.04.2013 г. в 19 ч. в
с. Желен, м. Бърчовица, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за приходите и разходите
за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.; 2. приемане
на бюджета на сдружението за 2013 г.; 3. измене�
ние на устава; 4. освобождаване на действащия
управителен съвет и избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 20 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
1096
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Александър Ценков Георгиев – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб
Спортист – 1924“, гр. Своге, Софийска област, в
ликвидация по ф. д. № 1242/2000 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдру�
жението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1240
Вяра Борисова Колева – ликвидатор на сдруже�
ние „Балкански тенис професионален регистър“,
София, в ликвидация по ф. д. № 11999/2003 г. по
описа на Софийския градски съд, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдру�
жението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
1404
Поправка. В Заповед № РД-07-428 от 10 декември
2012 г. на Националния статистически институт
(ДВ, бр. 6 от 2013 г.) в т. 1 в Номенклатурата на
страните и териториите за целите на външнотър�
говската статистика в Код МК1 думите „Бивша
югославска република Македония“ да се четат:
„бивша югославска република Македония“.
1489
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Реше�
ние № 453 от 14.12.2012 г. на НС на СОАП (ДВ,
бр. 6 от 2013 г.): текстът в т. 1 „поземлен имот с
идентификатор № 68134.1386.299“ да се чете: „по�
землен имот с идентификатор № 68134.1386.2499“.
1443
Поправка. Университетът „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас, прави следната техническа
поправка в текста на обявения конкурс за професор
(ДВ, бр. 3 от 2013 г., стр. 189): вместо обявения
тел. 056 858210 да се чете: „056 715725“.
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