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2013 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от
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36
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за допълнение на Наредба
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Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г.
за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република
България
40
Министерство
на икономиката и енергетиката
 Наредба № 16-1399 от 11 октомври
2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на
туроператорска и/или туристическа
агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа
на персонала, който ще бъде зает в
осъществяването на туристическата
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Комисия за финансов надзор
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1
и 2 от Кодекса за застраховането и за
методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие, приет от ХLІI Народно събрание
на 24 октомври 2012 г.
Издаден в София на 4 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Международната банка за възстановяване
и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Международната банка за възстановяване и
развитие, подписано на 26 юли 2012 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 24 октомври 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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РЕШЕНИЕ

по Доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен
кодекс
Народното събрание на основание чл. 86
от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект
на нов Изборен кодекс.
2. Предоставя на парламентарните групи
и на народните представители проекта на
нов Изборен кодекс във връзка с правото на
законодателна инициатива по чл. 87, ал. 1 от
Конституцията.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8237

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за
създаване на Временна анкетна комисия за
проучване на обстоятелствата по оповестените
факти и данни за нарушения, извършени в
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от
2013 г.) и за удължаване на срока на действие
на Временната анкетна комисия
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В Решението за създаване на Временна
анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни
за нарушения, извършени в Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1.1. Създава нова т. 2:
„2. Комисията изготвя анализ на проблемите, свързани с прилагането на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с предложения за законодателни
промени.“
1.2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
2. Удължава с един месец срока на действие
на Временната анкетна комисия.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

8238

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
проверка и установяване на всички случаи на
грубо партизирано кадруване в държавната
администрация и в други държавни структури
и предприятия, извършено в периода август
2009 – март 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка и установяване на всички случаи на
грубо партизирано кадруване в държавната
администрация и други държавни структури
и предприятия, извършено в периода август
2009 – март 2013 г.
2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип – по
двама от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва:
Председател: Таско Михайлов Ерменков.
Членове:
Цвета Вълчева Караянчева,
Ирена Георгиева Узунова,
Мариана Господинова Тотева,
Четин Хюсеин Казак,
Ахмед Ахмедов Башев,
Венцислав Асенов Лаков,
Кристиян Роберт Димитров.
4. Комисията се избира за срок от два
месеца.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 31 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8239

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 53 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 62 от 2013 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
§ 1. В чл. 36, ал. 1, т. 1 след думите „обществен интерес;“ се добавя „осъществява
парламентарно и гражданско наблюдение на
дейността на държавните регулаторни органи
чрез публични обсъждания;“.
§ 2. В чл. 76, ал. 3 се създава изречение
второ: „Докладите и становищата на другите
комисии могат да се представят и в резюме.“
§ 3. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17
от Конституцията съдържат отчет за дейността
на органа по прилагането на закона през съответния период, проблемите и трудностите,
които среща, включително и за изпълнението
на препоръките на Народното събрание при
обсъждането на предходния доклад.
(2) Докладите се внасят в Народното събрание до 31 март, доколкото в закон не е
определен друг срок.
(3) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията се разпределят от председателя на
Народното събрание на съответната постоянна
комисия в тридневен срок от постъпването
им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 73, ал. 3.
(4) Постоянната комисия обсъжда доклада
по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределението му и представя на председателя на
Народното събрание становището си, като
предлага и проект за решение по доклада.
Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда.
(5) Докладът по ал. 1 се включва в дневния
ред на Народното събрание в едномесечен
срок от внасянето му в Народното събрание
и се разглежда не по-късно от 3 месеца.
(6) Докладът по ал. 1 се обсъжда, след като
Народното събрание изслуша становището
на комисията и изложението на вносителя
в рамките на по 10 минути. Обсъждането
продължава с изказвания на народни представители, в които могат да се съдържат и
въпроси към вносителя, който е длъжен да
им отговори.
(7) По време на обсъждането на доклада
по ал. 1 народните представители могат да
правят предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, предложен от
комисията.
(8) Вносителят взема отношение по направените предложения и препоръки.
(9) Предложенията на народните представители по ал. 7 се гласуват по реда на чл. 65.
(10) По доклада се приема решение. Народното събрание може да приеме или да
отхвърли доклада на вносителя по чл. 84, т. 17
от Конституцията. Когато отхвърля доклада,

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

Народното събрание мотивира решението
си и може да определи представянето на нов
доклад в по-кратък срок.“
§ 4. Създава се чл. 86а:
„Чл. 86а. (1) Народното събрание може
да изисква внасянето на доклад от орган по
чл. 84, т. 17 от Конституцията и по отделни
въпроси от дейността му по предложение на
съответната постоянна комисия или на една
пета от народните представители.
(2) В случаите по ал. 1 Народното събрание
определя въпросите, периода, за който се отнася докладът, и срока за неговото представяне.
(3) Обсъждането на доклада по ал. 1 се
извършва по реда на чл. 86.“
§ 5. В чл. 14 от приложението към правилника „Финансови правила по бюджета
на Народното събрание“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „възнаграждение“
се добавя „и Народното събрание не поема
повече от една трета от допълнителните му
разходи по чл. 12“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание бъде прекратено,
на народните представители, отсъствали по
неуважителни причини от заседанието, се
удържат две трети от дневното възнаграждение.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8282

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 204
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Австралийския съюз и в Нова Зеландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
8161
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УКАЗ № 205
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Емилия Йорданова СтефановаВелева за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Австралийския съюз.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
8162

УКАЗ № 207
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за чужденците в Република България, приет от ХLIІ Народно събрание на
24 октомври 2013 г.
Издаден в София на 4 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците
в Република България, приет от Народното
събрание на 24 октомври 2013 г.
Уважаеми госпожи и господа народни
представители,
Подкрепям усилията на всички институции
да създават благоприятен климат за привличане на инвестиции в икономиката ни. Това
е национален приоритет, но той не бива да
бъде за сметка на националната сигурност.
С § 1, т. 1, буква „б“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците
в Република България (ЗИД на ЗЧРБ), приет
на 24 октомври 2013 г., се създава възможност чужденец, гражданин на трета страна
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извън Европейския съюз, да получи право
на постоянно пребиваване в Република България, ако е вложил сумата от 1 млн. лв. в
българска лицензирана кредитна институция
по договор за доверително управление със
срок не по-кратък от 5 години. Освен правото
на постоянно пребиваване, с § 3, т. 6, буква
„б“ се създава възможност за придобиване
на българско гражданство по натурализация
при облекчени условия една година след получаване статут на постоянно пребиваващ
и при у величаване на инвестици ята при
същите условия на закона до стойност наймалко 2 млн. лв.
Създадената с § 1, т. 1, буква „б“ от ЗИД
на ЗЧРБ норма е мотивирана от желанието
да се привлекат инвестиции в страната ни.
Същият текст съществуваше в българското
законодателство до началото на 2013 г., когато бе отменен по съображения за защита
на националната сигурност и наличие на
данни за порочни практики за заобикаляне
на закона.
Подкрепям създаването на възможности
за привличане на чуждестранни инвестиции,
но при законодателно предвидени гаранции
срещ у заобика л яне на закона. Приет и те
текстове не предвиждат работещ механизъм
срещу злоупотреби с правото на постоянно
пребиваване на чужденци и възможността
за придобиване на българско гражданство
по облекчен ред. Не се създават условия за
насърчаване на реални инвестиции в икономиката, за устойчив положителен ръст
и за откриване на работни места. Това ме
мотивира да Ви обърна внимание и да върна
за ново обсъждане следните разпоредби от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България:
– § 1, т. 1, буква „б“ (относно чл. 25, ал. 1,
т. 7 ЗЧРБ), и
– § 3, т. 6, буква „б“ (относно чл. 14а, ал. 1,
т. 1 от Закона за българското гражданство)
в частта, с която се създава възможност
лице, получило разрешение за постоянно
пребиваване в Република България преди не
по-малко от 1 година на основание чл. 25,
ал. 1, т. 7 ЗЧРБ и е увеличило инвестицията
си при същите условия на закона до стойност
най-малко 2 млн. лв. да получи българско
гражданство по натурализация при облекчени условия.
При обсъжданията в 41-то Народно събрание във връзка с отмяната на текста на
чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ службите за сигурност
обръщат внимание за съществуващи порочни
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практики за заобикаляне на закона.Законът не
предотвратява възможността чужденец, който
е получил право на постоянно пребиваване
чрез вложение от 1 млн. лв., впоследствие да
ползва тази сума като обезпечение. Парите
формално са вложени в кредитна институция,
но с това не се постига реален ефект върху
икономиката. Важни за страната ни са инвестициите, които могат да бъдат и в много
по-малък размер, но са устойчиви, създават
и поддържат работни места, насочени са
към подобряване качеството на живот на
българските граждани в необлагодетелстваните региони.
С новоприетите норми се предвижда да се
отнема правото на пребиваване, когато вложението бъде прекратено или прехвърлено на
друго лице преди изтичането на предвидения
срок. Този механизъм не е достатъчен, за да
предотврати заобикалянето на закона чрез
използване на вложенията като обезпечение.
Създават се предпоставки за застрашаване
на националната сигурност.
Приетата разпоредба на чл. 25, ал. 1, т. 7 не
е нова. Този текст е действал съвсем доскоро.
В случая – вместо оценка на въздействието в
бъдеще ние можем да оценим практиката по
неговото прилагане и по въздействието му
върху националната сигурност. Достатъчно
е да видим данните за установени порочни
практики в миналото.
Създаването на възможност за придобиване на българско гражданство по натурализация следва да отчита същността на
института на гражданството като политическа
и правна връзка на лицето с държавата. Тази
връзка има траен и устойчив характер. От
нея произтичат специфични права и задължения, свързани с института на гражданството – активно и пасивно избирателно право,
правото на заемане на определени публични
длъжности и други.
Преценката за това дали да се даде гражданство, или не, не може и не трябва да
почива само на финансови аргументи. По
тези съображения наложих вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за
инвестициите с Указ № 422 от 12.12.2012 г.
Влагането на определена сума в кредитна
институция по смисъла на ЗЧРБ не предполага само по себе си наличието на трайна
политическа и правна връзка между лицето
и държавата. Липсата на законодателни гаранции срещу злоупотреби и съществувалите
порочни практики на още по-силно основание
трябва да бъдат отчетени при възможността
за придобиване на гражданство.

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

В правомощията на законодателя е да
създава облекчен ред за придобиване на
г ра ж да нс т во по нат у ра л иза ц и я, но к ат о
се държи сметка за сложната природа на
гражданството и на връзките, които този
институт създава. Всеки случай следва да се
преценява конкретно както от гледна точка
на ефекта върху българското общество, така
и върху националната сигурност, без това да
е свързано единствено с количествени показатели. Водещи тук трябва да са заслугите на
лицето към Република България и интересът,
който държавата има от това – да създаде
посредством натурализацията политическата
и правната връзка държава – гражданин.
Законодателните гаранции срещу злоупотреби с право при придобиване на българско
гражданство по натурализация по облекчен
ред са изключително важни. Освен български
гражданин чужденецът става и европейски
гражданин, което води до придобиване на
политически и икономически права и свободи, включително и на правото свободно
да се движи и да пребивава в рамките на
територията на държавите – членки на Европейския съюз. България като държава – член
на Съюза, която иска да стане част от Шенгенското пространство, има своите задължения
и отговорности, налагащи създаването на
ефективни гаранции срещу заобикалянето
на закона.
Убеден съм, че повторното обсъждане на
закона от народните представители ще допринесе за подобряване на правната уредба
на институтите на постоянно пребиваване и
на придобиване на българско гражданство
по натурализация. Трябва да се ограничат
за п ла х и т е за на ц иона л ната си г у рнос т и
възможностите за лесното заобикаляне на
закона. Новото обсъждане ще даде възможност да бъдат чути аргументи за защита на
националната сигу рност при спазване на
принципите на публичност и сътрудничество
между държавните институции.
Уважаеми госпожи и господа народни
представители,
Пред ви д из ложен и т е по -г оре мо т и ви,
воден от желанието да привлечем трайни
инвестиции, да ограничим заплахите пред
националната сигурност и от убедеността си
за изключителното значение на въпросите за
гражданството и на основание чл. 101, ал. 1
от Конституцията на Република България
връщам за ново обсъж дане в Народното
събрание следните разпоредби от Закона за
изменение и допълнение на Закона за чужден

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ците в Република България: § 1, т. 1, буква
„б“ (относно чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ) и § 3,
т. 6, буква „б“ (относно чл. 14а, ал. 1, т. 1 от
Закона за българското гражданство) в частта,
с която се създава възможност лице, получило разрешение за постоянно пребиваване
в Република България преди не по-малко от
1 година на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ
и е увеличило инвестицията си при същите
условия на закона до стойност най-малко
2 млн. лв., да получи българско гражданство
по натурализация при облекчени условия.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
8333

М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за определяне нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2014 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 340 лв. и на
минималната часова работна заплата 2,03 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките
на средствата по бюджетите на държавните
органи, министерствата и другите бюджетни
организации, трансфера от републиканския
бюджет за самостоятелните бюджети и от
извънбюджетни сметки, от собствени приходи
на общините и от извънбюджетни средства.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.;
изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от
1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г.,
бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91
и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г. и
бр. 17, 53 и 80 от 2013 г.) числото „310“ се
заменя с „340“ .
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§ 3. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74,
82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от
2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г.,
бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г. и бр. 6 от
2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“.
2. В приложение № 4 към чл. 2, т. 3, в
пореден № 9, колона „минимална основна
месечна заплата (в лв.)“ числото „310“ се
заменя с „340“.
3. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4, в
пореден № 11, колона „минимална основна
месечна заплата (в лв.)“ числото „310“ се
заменя с „340“.
§ 4. Министърът на труда и социалната
политика и министърът на финансите дават
указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на своята компетентност възникнали специфични въпроси
по прилагането му.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Списък на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и
приемане на финансови правила за разходване
на средствата за допълнително финансиране
за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища (обн., ДВ,
бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87
от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г., бр. 60 и
97 от 2011 г., бр. 18 и 84 от 2012 г. и бр. 17 и
62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложението към
чл. 1 се изменя така:
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„Приложение
към чл. 1
Списък на средищните училища за учебната 2013/2014 г.
№

Област

Община

Населено място

Училище

1.

Благоевград

Банско

Места

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Белица

Белица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

4.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

III ОУ „Димитър Талев“

5.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

IV ОУ „Димчо Дебелянов“

6.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VI СОУ „Иван Вазов“

7.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VII СОУ „Кузман Шапкарев“

8.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

СОУиЧЕ „Климент Охридски“

9.

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

ОУ „Св. П. Хилендарски“

10.

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

ОУ „Христо Ботев“

11.

Благоевград

Гърмен

Огняново

ОУ „П. Яворов“

12.

Благоевград

Гърмен

Рибново

СОУ „Й. Йовков“

13.

Благоевград

Кресна

Кресна

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

14.

Благоевград

Петрич

Кулата

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

15.

Благоевград

Петрич

Кърналово

ОУ „Братя Миладинови“

16.

Благоевград

Петрич

Марикостиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

17.

Благоевград

Петрич

Петрич

ІV ОУ „Христо Смирненски“

18.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Антон Попов“

19.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Никола Вапцаров“

20.

Благоевград

Петрич

Първомай

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

21.

Благоевград

Петрич

Самуилово

ОУ „Антон Попов“

22.

Благоевград

Петрич

Скрът

ОУ „Пейо Крачолов Яворов“

23.

Благоевград

Разлог

Горно Драглище

ОУ „Н. Рилски“

24.

Благоевград

Разлог

Елешница

ОУ „Братя Миладинови“

25.

Благоевград

Разлог

Разлог

ОУ „Никола Парапунов“

26.

Благоевград

Разлог

Разлог

СОУ „Братя Каназиреви“

27.

Благоевград

Сандански

Дамяница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

28.

Благоевград

Сандански

Катунци

ОУ „Хр. Ботев“

29.

Благоевград

Сандански

Сандански

II ОУ „Христо Смирненски“

30.

Благоевград

Сандански

Сандански

III ОУ „Христо Ботев“

31.

Благоевград

Сандански

Сандански

IV ОУ „Св. Козма и Дамян“

32.

Благоевград

Сандански

Склаве

ОУ „Братя Миладинови“

33.

Благоевград

Сатовча

Вълкосел

СОУ „Христо Ботев“

34.

Благоевград

Сатовча

Кочан

СОУ „Христо Смирненски“

35.

Благоевград

Сатовча

Сатовча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

36.

Благоевград

Симитли

Крупник

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

37.

Благоевград

Симитли

Симитли

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

38.

Благоевград

Струмяни

Микрево

СОУ „Св. П. Хилендарски“

39.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

ОУ „Гоце Делчев“

40.

Благоевград

Хаджидимово

Хаджидимово

СОУ „Н. Вапцаров“

41.

Благоевград

Якоруда

Конарско

ОУ „Братя Миладинови“

42.

Благоевград

Якоруда

Смолево

ОУ „Гоце Делчев“

43.

Бургас

Айтос

Айтос

СОУ „Никола Вапцаров“
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44.

Бургас

Айтос

Мъглен

ОУ „Христо Ботев“

45.

Бургас

Айтос

Пирне

ОУ „Христо Ботев“

46.

Бургас

Айтос

Тополица

ОУ „Светлина“

47.

Бургас

Бургас

Бургас, кв. Банево

ОУ „Иван Вазов“

48.

Бургас

Бургас

Маринка

ОУ „Христо Ботев“

49.

Бургас

Бургас

Черно море

СОУ „Христо Ботев“

50.

Бургас

Камено

Камено

СОУ „Христо Ботев“

51.

Бургас

Камено

Русокастро

ОУ „Иван Вазов“

52.

Бургас

Камено

Трояново

ОУ „Христо Ботев“

53.

Бургас

Карнобат

Екзарх Антимово

ОУ „Христо Ботев“

54.

Бургас

Карнобат

Карнобат

ОУ „Христо Смирненски“

55.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

56.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Христо Ботев“

57.

Бургас

Карнобат

Соколово

НУ „Христо Ботев“

58.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново

СОУ „Васил Левски“

59.

Бургас

Несебър

Обзор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

60.

Бургас

Поморие

Бата

ОУ „Христо Ботев“

61.

Бургас

Поморие

Каблешково

ОУ „Паисий Хилендарски“

62.

Бургас

Поморие

Поморие

СОУ „Иван Вазов“

63.

Бургас

Поморие

Страцин

ОУ „Отец Паисий“

64.

Бургас

Приморско

Приморско

СОУ „Никола Вапцаров“

65.

Бургас

Руен

Вресово

ОУ „Д-р Петър Берон“

66.

Бургас

Руен

Добра поляна

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

67.

Бургас

Руен

Дъскотна

ОУ „Климент Охридски“

68.

Бургас

Руен

Люляково

СОУ „Отец Паисий“

69.

Бургас

Руен

Планиница

ОУ „Никола Вапцаров“

70.

Бургас

Руен

Речица

ОУ „А. С. Макаренко“

71.

Бургас

Руен

Руен

СОУ „Елин Пелин“

72.

Бургас

Руен

Сини рид

ОУ „Реджеб Кюпчу“

73.

Бургас

Руен

Топчийско

ОУ „Реджеб Кюпчу“

74.

Бургас

Руен

Трънак

ОУ „Димитър Полянов“

75.

Бургас

Созопол

Зидарово

ОУ „Христо Ботев“

76.

Бургас

Созопол

Созопол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

77.

Бургас

Средец

Загорци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

78.

Бургас

Средец

Средец

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

79.

Бургас

Средец

Факия

ОУ „Никола Вапцаров“

80.

Бургас

Сунгурларе

Лозарево

ОУ „Христо Ботев“

81.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

82.

Бургас

Сунгурларе

Сунгурларе

СОУ „Христо Ботев“

83.

Бургас

Царево

Ахтопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

84.

Бургас

Царево

Царево

СОУ „Никола Вапцаров“

85.

Варна

Аврен

Аврен

ОУ „Христо Ботев“

86.

Варна

Аврен

Дъбравино

ОУ „Св. Кл. Охридски“

87.

Варна

Аврен

Приселци

ОУ „Д-р Петър Берон“

88.

Варна

Аврен

Синдел

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

89.

Варна

Аксаково

Игнатиево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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90.

Варна

Аксаково

Кичево

ОУ „Св. Климент Охридски“

91.

Варна

Белослав

Белослав

ОУ „Патриарх Евтимий“

92.

Варна

Белослав

Белослав

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

93.

Варна

Бяла

Бяла

ОУ „Отец Паисий“

94.

Варна

Варна

Варна

СОУ „Д. Дебелянов“

95.

Варна

Ветрино

Ветрино

СОУ „Христо Ботев“

96.

Варна

Вълчи дол

Вълчи дол

СОУ „Васил Левски“

97.

Варна

Вълчи дол

Михалич

ОУ „Васил Левски“

98.

Варна

Вълчи дол

Стефан Караджа

ОУ „Климент Охридски“

99.

Варна

Вълчи дол

Червенци

ОУ „Св. Иван Рилски“

100.

Варна

Девня

Девня

СОУ „Васил Левски“

101.

Варна

Долни чифлик

Голица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

102.

Варна

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ „Христо Смирненски“

103.

Варна

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

104.

Варна

Дългопол

Дългопол

НУ „Иван Вазов“

105.

Варна

Дългопол

Дългопол

СОУ „Св. Климент Охридски“

106.

Варна

Дългопол

Партизани

ОУ „Христо Ботев“

107.

Варна

Дългопол

Цонево

ОУ „Христо Ботев“

108.

Варна

Провадия

Блъсково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

109.

Варна

Провадия

Бозвелийско

ОУ „Васил Левски“

110.

Варна

Провадия

Градинарово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

111.

Варна

Провадия

Житница

ОУ „Хр. Ботев“

112.

Варна

Провадия

Провадия

ОУ „Хр. Смирненски“

113.

Варна

Провадия

Провадия

СОУ „Д. Благоев“

114.

Варна

Суворово

Суворово

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

115.

Велико Търново Велико Търново

Балван

ОУ „Св. Иван Рилски“

116.

Велико Търново Велико Търново

Велико Търново

СОУ „Георги С. Раковски“

117.

Велико Търново Велико Търново

Дебелец

ОУ „Д-р П. Берон“

118.

Велико Търново Велико Търново

Леденик

ОУ „Васил Левски“

119.

Велико Търново Велико Търново

Ресен

ОУ „Христо Ботев“

120.

Велико Търново Велико Търново

Самоводене

ОУ „Христо Смирненски“

121.

Велико Търново Велико Търново

Церова кория

ОУ „П. Р. Славейков“

122.

Велико Търново Горна Оряховица

Върбица

ОУ „Васил Левски“

123.

Велико Търново Горна Оряховица

Драганово

ОУ „Климент Охридски“

124.

Велико Търново Горна Оряховица

Поликраище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

125.

Велико Търново Елена

Беброво

ОУ „Христо Ботев“

126.

Велико Търново Елена

Елена

НУ „Иларион Макариополски“

127.

Велико Търново Елена

Елена

СОУ „Иван Момчилов“

128.

Велико Търново Златарица

Горско Ново село

ОУ „Христо Ботев“

129.

Велико Търново Златарица

Златарица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

130.

Велико Търново Златарица

Средно село

ОУ „Васил Левски“

131.

Велико Търново Лясковец

Джулюница

ОУ „П. Р. Славейков“

132.

Велико Търново Лясковец

Лясковец

СОУ „Максим Райкович“

133.

Велико Търново Павликени

Караисен

ОУ „Х. Димитър и Ст. Караджа“

134.

Велико Търново Павликени

Павликени

ОУ „Св. Климент Охридски“

135.

Велико Търново Павликени

Павликени

СОУ „Бачо Киро“
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136.

Велико Търново Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

СОУ „Цанко Церковски“

137.

Велико Търново Свищов

Алеково

ОУ „Христо Ботев“

138.

Велико Търново Свищов

Морава

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

139.

Велико Търново Свищов

Овча могила

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

140.

Велико Търново Свищов

Ореш

ОУ „Христо Ботев“

141.

Велико Търново Свищов

Свищов

СОУ „Д. Благоев“

142.

Велико Търново Свищов

Свищов

СОУ „Н. Катранов“

143.

Велико Търново Свищов

Свищов

СОУ „Цветан Радославов“

144.

Велико Търново Стражица

Виноград

ОУ „Свети Климент Охридски“

145.

Велико Търново Стражица

Камен

СОУ „Св. Климент Охридски“

146.

Велико Търново Стражица

Стражица

СОУ „Ангел Каралийчев“

147.

Велико Търново Сухиндол

Сухиндол

СОУ „Св. Климент Охридски“

148.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

НУ „Васил Левски“

149.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

СОУ „Христо Ботев“

150.

Видин

Брегово

Брегово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

151.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Иван Вазов“

152.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Отец Паисий“

153.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Св. Климент Охридски“

154.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Любен Каравелов“

155.

Видин

Видин

Видин

СОУ „П. Р. Славейков“

156.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

157.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Христо Ботев“

158.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Цар Симеон Велики“

159.

Видин

Видин

Дунавци

ОУ „Христо Ботев“

160.

Видин

Грамада

Грамада

СОУ „Христо Ботев“

161.

Видин

Димово

Арчар

СОУ „Христо Ботев“

162.

Видин

Димово

Гара Орешец

ОУ „Димитър Благоев“

163.

Видин

Димово

Димово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

164.

Видин

Кула

Кула

СОУ „Васил Левски“

165.

Видин

Макреш

Раковица

ОУ „Хр. Ботев“

166.

Видин

Ново село

Ново село

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

167.

Видин

Ружинци

Дреновец

СОУ „Никола Вапцаров“

168.

Видин

Ружинци

Ружинци

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

169.

Видин

Чупрене

Чупрене

ОУ „Акад. Михаил Димитров“

170.

Враца

Борован

Борован

ОУ „Отец Паисий“

171.

Враца

Борован

Добролево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

172.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Христо Ботев“

173.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Цани Гинчев“

174.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

Прогимназия „Св. Климент
Охридски“

175.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

СОУ „Васил Левски“

176.

Враца

Бяла Слатина

Габаре

СОУ „Христо Ботев“

177.

Враца

Бяла Слатина

Попица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

178.

Враца

Враца

Баница

ОУ „Христо Ботев“

179..

Враца

Враца

Враца

НУ „Иван Вазов“

180.

Враца

Враца

Враца

НУ „Иванчо Младенов“
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181.

Враца

Враца

Враца

НУ „Св. Софроний Врачански“

182.

Враца

Враца

Враца

ОУ „Васил Левски“

183.

Враца

Враца

Враца

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

184.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Отец Паисий“

185.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Христо Ботев“

186.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Васил Кънчов“

187.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Козма Тричков“

188.

Враца

Враца

Девене

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

189.

Враца

Враца

Паволче

ОУ „Хр. Ботев“

190.

Враца

Враца

Тишевица

ОУ „Св. Климент Охридски“

191.

Враца

Козлодуй

Бутан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

192.

Враца

Криводол

Краводер

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

193.

Враца

Криводол

Криводол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

194.

Враца

Криводол

Лесура

ОУ „Васил Левски“

195.

Враца

Криводол

Ракево

ОУ „Васил Левски“

196.

Враца

Мездра

Зверино

СОУ „Св. Климент Охридски“

197.

Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

198.

Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Христо Ботев‘‘

199.

Враца

Мездра

Мездра

СОУ „Иван Вазов“

200.

Враца

Мизия

Крушовица

ОУ „Христо Ботев“

201.

Враца

Мизия

Мизия

ОУ „Цанко Церковски“

202.

Враца

Оряхово

Оряхово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

203.

Враца

Оряхово

Оряхово

СОУ „Христо Ботев“

204.

Враца

Оряхово

Остров

ОУ „Христо Ботев“

205.

Враца

Роман

Роман

НУ „П. Р. Славейков“

206.

Враца

Роман

Роман

СОУ „Васил Левски“

207.

Враца

Хайредин

Хайредин

СОУ „Васил Воденичарски“

208.

Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

209.

Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Ц. Дюстабанов“

210.

Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Отец Паисий“

211.

Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Райчо Каролев“

212.

Габрово

Дряново

Дряново

СОУ „Максим Райкович“

213.

Габрово

Севлиево

Градница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

214.

Габрово

Севлиево

Добромирка

ОУ „Христо Ботев“

215.

Габрово

Севлиево

Душево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

216.

Габрово

Севлиево

Крамолин

ОУ „Св. Солунски братя“

217.

Габрово

Севлиево

П. Славейков

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

218.

Габрово

Севлиево

Севлиево

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

219.

Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Ст. Пешев“

220.

Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Христо Ботев“

221.

Габрово

Севлиево

Севлиево

СОУ „Васил Левски“

222.

Габрово

Севлиево

Шумата

ОУ „Васил Левски“

223.

Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Антим І“

224.

Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

225.

Добрич

Балчик

Балчик

СОУ „Христо Ботев“

226.

Добрич

Балчик

Оброчище

СОУ „Христо Смирненски“
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227.

Добрич

Балчик

Сенокос

ОУ „Г. С. Раковски“

228.

Добрич

Балчик

Соколово

ОУ „Васил Левски“

229.

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

ОУ „Христо Смирненски“

230.

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

СОУ „Никола Вапцаров“

231.

Добрич

Генерал Тошево

Кардам

ОУ „Христо Ботев“

232.

Добрич

Генерал Тошево

Красен

ОУ „Йордан Йовков“

233.

Добрич

Генерал Тошево

Преселенци

ОУ „Васил Левски“

234.

Добрич

Генерал Тошево

Спасово

ОУ „Йордан Йовков“

235.

Добрич

Добричка

Батово

ОУ „Отец Паисий“

236.

Добрич

Добричка

Ведрина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

237.

Добрич

Добричка

Дончево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

238.

Добрич

Добричка

Житница

ОУ „Стефан Караджа“

239.

Добрич

Добричка

Карапелит

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

240.

Добрич

Добричка

Овчарово

ОУ „Отец Паисий“

241.

Добрич

Добричка

Паскалево

ОУ „Димитър Минчев“

242.

Добрич

Добричка

Победа

ОУ „Добри Войников“

243.

Добрич

Добричка

Смолница

ОУ „Св. Климент Охридски“

244.

Добрич

Добричка

Ст. Караджа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

245.

Добрич

Добричка

Стефаново

ОУ „П. К. Яворов“

246.

Добрич

Добричка

Хитово

ОУ „Васил Левски“

247.

Добрич

Каварна

Белгун

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

248

Добрич

Каварна

Каварна

ОУ „Йордан Йовков“

249.

Добрич

Каварна

Каварна

СОУ „Стефан Караджа“

250.

Добрич

Крушари

Коритен

ОУ „Васил Левски“

251.

Добрич

Крушари

Крушари

СОУ „Христо Смирненски“

252.

Добрич

Крушари

Телериг

ОУ „Васил Левски“

253.

Добрич

Тервел

Коларци

ОУ „Д-р Петър Берон“

254.

Добрич

Тервел

Нова Камена

ОУ „Отец Паисий“

255.

Добрич

Тервел

Тервел

СОУ „Й. Йовков“

256.

Добрич

Шабла

Дуранкулак

ОУ „Св. Климент Охридски“

257.

Добрич

Шабла

Шабла

СОУ „Асен Златаров“

258.

Кърджали

Ардино

Ардино

СОУ „Васил Левски“

259.

Кърджали

Ардино

Боровица

ОУ „А. С. Макаренко“

260.

Кърджали

Ардино

Бял извор

СОУ „Христо Смирненски“

261.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

262.

Кърджали

Джебел

Джебел

СОУ „Христо Ботев“

263.

Кърджали

Джебел

Рогозче

ОУ „Христо Смирненски“

264.

Кърджали

Джебел

Устрен

ОУ „Васил Левски“

265.

Кърджали

Кирково

Бенковски

СОУ „Никола Й. Вапцаров“

266.

Кърджали

Кирково

Кирково

СОУ „Отец Паисий“

267.

Кърджали

Кирково

Старово

ОУ „Устрем“

268.

Кърджали

Кирково

Тихомир

ОУ „Васил Левски“

269.

Кърджали

Кирково

Фотиново

ОУ „Христо Смирненски“

270.

Кърджали

Кирково

Чакаларово

ОУ „Иван Вазов“

271.

Кърджали

Кирково

Чорбаджийско

СОУ „Христо Ботев“

272.

Кърджали

Крумовград

Аврен

ОУ „М. Христов“
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273.

Кърджали

Крумовград

Горна кула

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

274.

Кърджали

Крумовград

Гулийка

ОУ „Христо Ботев“

275.

Кърджали

Крумовград

Крумовград

СОУ „Васил Левски“

276.

Кърджали

Крумовград

Луличка

ОУ „Васил Левски“

277.

Кърджали

Крумовград

Поточница

ОУ „Иван Вазов“

278.

Кърджали

Крумовград

Странджево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

279.

Кърджали

Крумовград

Токачка

ОУ „Пейо Яворов“

280.

Кърджали

Кърджали

Бойно

ОУ „Христо Ботев“

281.

Кърджали

Кърджали

Глухар

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

282.

Кърджали

Кърджали

Енчец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

283.

Кърджали

Кърджали

Конево

ОУ „Гео Милев“

284.

Кърджали

Кърджали

Костино

ОУ „Иван Вазов“

285.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Пейо Крачолов
Яворов“

286.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Васил Левски“

287.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

288.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Владимир Димитров-Май-

289.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Йордан Йовков“

290.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Отец Паисий“

291.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „П. Р. Славейков“

292.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Св. Климент Охридски“

293.

Кърджали

Кърджали

Миладиново

ОУ „Христо Ботев“

294.

Кърджали

Кърджали

Мост

ОУ „Христо Смирненски“

295.

Кърджали

Кърджали

Перперек

ОУ „Паисий Хилендарски“

296.

Кърджали

Кърджали

Рани лист

ОУ „Никола Вапцаров“

297.

Кърджали

Кърджали

Стремци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

298.

Кърджали

Кърджали

Чифлик

ОУ „Максим Горки“

299.

Кърджали

Кърджали

Широко поле

ОУ „Иван Вазов“

300.

Кърджали

Момчилград

Груево

ОУ „Никола Вапцаров“

301.

Кърджали

Момчилград

Звездел

ОУ „Никола Вапцаров“

302.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

ОУ „Д-р Петър Берон“

303.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

304.

Кърджали

Момчилград

Нановица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

305.

Кърджали

Момчилград

Равен

ОУ „Васил Левски“

306.

Кърджали

Черноочене

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

307.

Кърджали

Черноочене

Житница

ОУ „Йордан Йовков“

308.

Кърджали

Черноочене

Паничково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

309.

Кърджали

Черноочене

Черноочене

СОУ „Христо Смирненски“

310.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

ОУ „Никола Вапцаров“

311.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

СОУ „Христо Ботев“

312.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

313.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Неофит Рилски“

314.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. Климент Охридски“

315.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

316.

Кюстендил

Дупница

Дупница

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
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317.

Кюстендил

Дупница

Крайници

ОУ „Христо Ботев“

318.

Кюстендил

Кочериново

Кочериново

СОУ „Христо Ботев“

319.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

V ОУ „Христо Ботев“

320.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

VІІ ОУ „Ильо войвода“

321.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

НУ „Св. Климент Охридски“

322.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Даскал Димитри“

323.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Професор Марин Дринов“

324.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. П. Хилендарски“

325.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

326.

Кюстендил

Невестино

Невестино

ОУ „Христо Ботев“

327.

Кюстендил

Рила

Рила

ОУ „Аверкий Попстоянов“

328.

Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

ОУ „Христо Ботев“

329.

Кюстендил

Трекляно

Трекляно

ОУ „Св. Климент Охридски“

330.

Ловеч

Априлци

Априлци

ОУ „В. Левски“

331.

Ловеч

Летница

Летница

СОУ „Бачо Киро“

332.

Ловеч

Ловеч

Александрово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

333.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

334.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

СОУ „Панайот Пипков“

335.

Ловеч

Луковит

Дерманци

ОУ „Н. Рилски“

336.

Ловеч

Луковит

Луковит

СОУ „А. Константинов“

337.

Ловеч

Луковит

Румянцево

ОУ „Христо Ботев“

338.

Ловеч

Тетевен

Тетевен

СОУ „Г. Бенковски“

339.

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

ОУ „Г. Бенковски“

340.

Ловеч

Троян

Борима

ОУ „В. Левски“

341.

Ловеч

Троян

Дебнево

ОУ „Л. Каравелов“

342.

Ловеч

Троян

Троян

ОУ „Ив. Хаджийски“

343.

Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Васил Левски“

344.

Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Св. Климент Охридски“

345.

Ловеч

Угърчин

Лесидрен

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

346.

Ловеч

Угърчин

Угърчин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

347.

Ловеч

Ябланица

Ябланица

СОУ „Васил Левски“

348.

Монтана

Берковица

Берковица

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

349.

Монтана

Бойчиновци

Бойчиновци

СОУ „Васил Левски“

350.

Монтана

Бойчиновци

Лехчево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

351.

Монтана

Брусарци

Брусарци

СОУ „Христо Ботев“

352.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

I ОУ „Васил Левски“

353.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

ІІ ОУ „Иван Вазов“

354.

Монтана

Вълчедръм

Златия

ОУ „Христо Ботев“

355.

Монтана

Вършец

Вършец

СОУ „Иван Вазов“

356.

Монтана

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ОУ „Отец Паисий“

357.

Монтана

Лом

Лом

ОУ „К. Фотинов“

358.

Монтана

Лом

Лом

ОУ „Н. Първанов“

359.

Монтана

Лом

Лом

СОУ „Д. Маринов“

360.

Монтана

Медковец

Медковец

СОУ „Отец Паисий“

361.

Монтана

Медковец

Расово

ОУ „Христо Ботев“

362.

Монтана

Монтана

Габровница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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363.

Монтана

Монтана

Монтана

I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

364.

Монтана

Монтана

Монтана

II СОУ „Н. Й. Вапцаров“

365.

Монтана

Монтана

Монтана

V СОУ „Христо Ботев“

366.

Монтана

Монтана

Монтана

VIII СОУ „Отец Паисий“

367.

Монтана

Монтана

Смоляновци

ОУ „Васил Левски“

368.

Монтана

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

369.

Монтана

Якимово

Якимово

СОУ „Д-р Петър Берон“

370.

Пазарджик

Белово

Белово

СОУ „А. Иванов – Чапай“

371.

Пазарджик

Брацигово

Брацигово

НУ „Васил Петлешков“

372.

Пазарджик

Брацигово

Брацигово

СОУ „Народни будители“

373.

Пазарджик

Велинград

Абланица

ОУ „Христо Ботев“

374.

Пазарджик

Велинград

Биркова

ОУ „Д-р Петър Берон“

375.

Пазарджик

Велинград

Грашево

ОУ „Васил Левски“

376.

Пазарджик

Велинград

Кръстава

ОУ „Васил Левски“

377.

Пазарджик

Велинград

Пашови

ОУ „Иван Вазов“

378.

Пазарджик

Велинград

Св. Петка

СОУ „Хр. Смирненски“

379.

Пазарджик

Велинград

Сърница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

380.

Пазарджик

Лесичово

Калугерово

ОУ „Христо Ботев“

381.

Пазарджик

Пазарджик

Величково

ОУ „Васил Левски“

382.

Пазарджик

Пазарджик

Гелеменово

ОУ „Отец Паисий“

383.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Св. Климент Охридски“

384.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Стефан Захариев“

385.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

СОУ „Д-р Петър Берон“

386.

Пазарджик

Пазарджик

Паталеница

ОУ „Константин Величков“

387.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

388.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

Прогимназия „Асен Златаров“

389.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

ОУ „М. Дринов“

390.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

СОУ „Нешо Бончев“

391.

Пазарджик

Панагюрище

Попинци

ОУ „Отец Паисий“

392.

Пазарджик

Септември

Карабунар

ОУ „Хр. Ботев“

393.

Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Ботев“

394.

Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Смирненски“

395.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

НУ „П. Хилендарски“

396.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

397.

Перник

Брезник

Брезник

СОУ „Васил Левски“

398.

Перник

Брезник

Ноевци

ОУ „Христо Смирненски“

399.

Перник

Земен

Земен

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

400.

Перник

Перник

Батановци

ОУ „Христо Ботев“

401.

Перник

Перник

Дивотино

402.

Перник

Перник

Перник

VII ОУ „Г. С. Раковски“

403.

Перник

Перник

Перник

XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

404.

Перник

Перник

Перник, кв. Църква ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

405.

Перник

Перник

Ярджиловци

ОУ „Отец Паисий“

406.

Перник

Радомир

Гълъбник

ОУ „Христо Ботев“

407.

Перник

Радомир

Дрен

СОУ „Христо Ботев“

408.

Перник

Радомир

Извор

ОУ „Иван Вазов“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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409.

Перник

Радомир

Радомир

ОУ „Христо Смирненски“

410.

Перник

Трън

Трън

СОУ „Гео Милев“

411.

Плевен

Белене

Белене

ОУ „Васил Левски“

412.

Плевен

Гулянци

Гиген

СОУ „Асен Златаров“

413.

Плевен

Гулянци

Гулянци

СОУ „Христо Смирненски“

414.

Плевен

Гулянци

Милковица

ОУ „Христо Ботев“

415.

Плевен

Долна Митрополия Божурица

ОУ „Христо Ботев“

416.

Плевен

Долна Митрополия Долна Митрополия

СОУ „Васил Априлов“

417.

Плевен

Долна Митрополия Крушовене

ОУ „Климент Охридски“

418.

Плевен

Долна Митрополия Ореховица

ОУ „Христо Смирненски“

419.

Плевен

Долна Митрополия Тръстеник

СОУ „Евлоги Георгиев“

420.

Плевен

Долни Дъбник

Петърница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

421.

Плевен

Долни Дъбник

Садовец

ОУ „Христо Ботев“

422.

Плевен

Искър

Искър

СОУ „Христо Смирненски“

423.

Плевен

Кнежа

Бреница

ОУ „Христо Ботев“

424.

Плевен

Левски

Българене

ОУ „Христо Ботев“

425.

Плевен

Левски

Левски

НУ „Христо Ботев“

426.

Плевен

Левски

Левски

ОУ „Максим Горки“

427.

Плевен

Левски

Левски

СОУ „Крум Попов“

428.

Плевен

Левски

Малчика

ОУ „Васил Левски“

429.

Плевен

Никопол

Никопол

СОУ „Христо Ботев“

430.

Плевен

Никопол

Новачене

ОУ „Патриарх Евтимий“

431.

Плевен

Пордим

Пордим

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

432.

Плевен

Червен бряг

Радомирци

ОУ „Отец Паисий“

433.

Плевен

Червен бряг

Реселец

ОУ „Отец Паисий“

434.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“

435.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

СОУ „Д-р Петър Берон“

436.

Плевен

Червен бряг

Чомаковци

ОУ „Христо Ботев“

437.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Отец Паисий“

438.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Христо Ботев“

439.

Пловдив

Асеновград

Златовръх

ОУ „Климент Охридски“

440.

Пловдив

Асеновград

Тополово

ОУ „Отец Паисий“

441.

Пловдив

Брезово

Брезово

СОУ „Христо Смирненски“

442.

Пловдив

Брезово

Стрелци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

443.

Пловдив

Калояново

Калояново

ОУ „Иван Вазов“

444.

Пловдив

Калояново

Песнопой

ОУ „Отец Паисий“

445.

Пловдив

Калояново

Ръжево Конаре

ОУ „Христо Ботев“

446.

Пловдив

Карлово

Баня

ОУ „Неофит Рилски“

447.

Пловдив

Карлово

Ведраре

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

448.

Пловдив

Карлово

Иганово

НУ „Васил Левски“

449.

Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Райно Попович“

450.

Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

451.

Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Васил Левски“

452.

Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Христо Проданов“

453.

Пловдив

Карлово

Кърнаре

ОУ „Васил Левски“

454.

Пловдив

Лъки

Лъки

СОУ „Христо Ботев“
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455.

Пловдив

Марица

Бенковски

ОУ „Георги Бенковски“

456.

Пловдив

Марица

Войводиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

457.

Пловдив

Марица

Граф Игнатиево

ОУ „Граф Игнатиев“

458.

Пловдив

Марица

Калековец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

459.

Пловдив

Марица

Маноле

ОУ „Васил Левски“

460.

Пловдив

Марица

Рогош

ОУ „Васил Левски“

461.

Пловдив

Марица

Строево

ОУ „Христо Смирненски“

462.

Пловдив

Първомай

Бяла река

ОУ „Любен Каравелов“

463.

Пловдив

Първомай

Градина

ОУ „Христо Ботев“

464.

Пловдив

Първомай

Дълбок извор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

465.

Пловдив

Първомай

Езерово

ОУ „Христо Ботев“

466.

Пловдив

Първомай

Искра

ОУ „Отец Паисий“

467.

Пловдив

Раковски

Белозем

ОУ „Гео Милев“

468.

Пловдив

Раковски

Стряма

ОУ „Отец Паисий“

469.

Пловдив

Родопи

Кадиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

470.

Пловдив

Родопи

Първенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

471.

Пловдив

Садово

Богданица

Основно училище

472.

Пловдив

Садово

Караджово

ОУ „В. Левски“

473.

Пловдив

Садово

Поповица

ОУ „Хр. Ботев“

474.

Пловдив

Сопот

Сопот

СОУ „Иван Вазов“

475.

Пловдив

Съединение

Съединение

НУ „Любен Каравелов“

476.

Пловдив

Съединение

Съединение

СОУ „Христо Ботев“

477.

Пловдив

Хисаря

Красново

ОУ „Христо Ботев“

478.

Пловдив

Хисаря

Паничери

ОУ „Христо Ботев“

479.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Васил Левски“

480.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Климент Охридски“

481.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

СОУ „Христо Смирненски“

482.

Разград

Завет

Веселец

ОУ „Христо Ботев“

483.

Разград

Завет

Завет

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

484.

Разград

Исперих

Вазово

ОУ „Никола Вапцаров“

485.

Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Васил Априлов“

486.

Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Христо Ботев“

487.

Разград

Исперих

Лудогорци

ОУ „Христо Ботев“

488.

Разград

Исперих

Подайва

ОУ „Отец Паисий“

489.

Разград

Исперих

Тодорово

ОУ „Васил Левски“

490.

Разград

Кубрат

Кубрат

ОУ „Христо Смирненски“

491.

Разград

Кубрат

Кубрат

СОУ „Христо Ботев“

492.

Разград

Кубрат

Равно

ОУ „Св. П. Хилендарски“

493.

Разград

Кубрат

Юпер

ОУ „Св. Климент“

494.

Разград

Лозница

Веселина

ОУ „Иван Вазов“

495.

Разград

Лозница

Гороцвет

ОУ „Христо Ботев“

496.

Разград

Лозница

Лозница

НУ „Васил Левски“

497.

Разград

Лозница

Лозница

СОУ „Хр. Ботев“

498.

Разград

Лозница

Сейдол

ОУ „Виделина“

499.

Разград

Лозница

Трапище

ОУ „Кирил и Методий“

500.

Разград

Разград

Киченица

ОУ „Кирил и Методий“
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501.

Разград

Разград

Осенец

ОУ „Д-р Петър Берон“

502.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Васил Левски“

503.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Ив. Тургенев“

504.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Икономов“

505.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

506.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Отец Паисий“

507.

Разград

Разград

Разград

СОУ „Христо Ботев“

508.

Разград

Самуил

Владимировци

ОУ „Хр. Ботев“

509.

Разград

Самуил

Самуил

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

510.

Разград

Самуил

Хърсово

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

511.

Русе

Борово

Борово

СОУ „Климент Охридски“

512.

Русе

Борово

Горно Абланово

ОУ „Христо Ботев“

513.

Русе

Бяла

Бяла

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

514.

Русе

Бяла

Бяла

ОУ „Никола Вапцаров“

515.

Русе

Бяла

Бяла

СОУ „Панайот Волов“

516.

Русе

Бяла

Копривец

ОУ „Неофит Рилски“

517.

Русе

Ветово

Ветово

СОУ „Васил Левски“

518.

Русе

Ветово

Сеново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

519.

Русе

Две могили

Баниска

ОУ „Христо Ботев“

520.

Русе

Две могили

Две могили

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

521.

Русе

Иваново

Щръклево

ОУ „Христо Ботев“

522.

Русе

Русе

Мартен

ОУ „Отец Паисий“

523.

Русе

Русе

Николово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

524.

Русе

Русе

Ново село

ОУ „Г. С. Раковски“

525.

Русе

Русе

Русе

ОУ „Иван Вазов“

526.

Русе

Русе

Русе

ОУ „Ангел Кънчев“

527.

Русе

Русе

Семерджиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

528.

Русе

Сливо поле

Голямо Враново

ОУ „Иван Вазов“

529.

Русе

Сливо поле

Ряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

530.

Русе

Сливо поле

Сливо поле

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

531.

Русе

Ценово

Новград

ОУ „Алеко Константинов“

532.

Русе

Ценово

Ценово

ОУ „Христо Ботев“

533.

Силистра

Алфатар

Алеково

НУ „Отец Паисий“

534.

Силистра

Алфатар

Алфатар

ОУ „Христо Ботев“

535.

Силистра

Главиница

Главиница

СОУ „Васил Левски“

536.

Силистра

Главиница

Зафирово

ОУ „Иван Вазов“

537.

Силистра

Главиница

Листец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

538.

Силистра

Главиница

Сокол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

539.

Силистра

Дулово

Дулово

ОУ „Христо Смирненски“

540.

Силистра

Дулово

Дулово

СОУ „Васил Левски“

541.

Силистра

Дулово

Окорш

СОУ „Йордан Йовков“

542.

Силистра

Дулово

Паисиево

СОУ „Христо Ботев“

543.

Силистра

Дулово

Секулово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

544.

Силистра

Дулово

Чернолик

ОУ „Д-р Петър Берон“

545.

Силистра

Дулово

Яребица

ОУ „Васил Левски“

546.

Силистра

Кайнарджа

Голеш

ОУ „Васил Априлов“
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547.

Силистра

Кайнарджа

Кайнарджа

ОУ „Черноризец Храбър“

548.

Силистра

Кайнарджа

Средище

ОУ „Цанко Церковски“

549.

Силистра

Силистра

Калипетрово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

550.

Силистра

Силистра

Професор Иширково ОУ „Св. Климент Охридски“

551.

Силистра

Силистра

Силистра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

552.

Силистра

Силистра

Силистра

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

553.

Силистра

Силистра

Силистра

СОУ „Юрий Ал. Гагарин“

554.

Силистра

Ситово

Добротица

ОУ „Отец Паисий“

555.

Силистра

Ситово

Ситово

ОУ „Г. С. Раковски“

556.

Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Йордан Йовков“

557.

Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Христо Ботев“

558.

Сливен

Котел

Котел

СОУ „Г. С. Раковски“

559.

Сливен

Котел

Тича

ОУ „Христо Ботев“

560.

Сливен

Котел

Филаретово

ОУ „Д-р Петър Берон“

561.

Сливен

Нова Загора

Кортен

ОУ „П. Славейков“

562.

Сливен

Нова Загора

Любенова махала

ОУ „Ил. Макариополски“

563.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

НУ „Л. Каравелов“

564.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Иван Вазов“

565.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Христо Ботев“

566.

Сливен

Нова Загора

Стоил войвода

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

567.

Сливен

Нова Загора

Съдиево

ОУ „Хр. Ботев“

568.

Сливен

Сливен

Блатец

ОУ „Климент Охридски“

569.

Сливен

Сливен

Бяла

ОУ „Х. Димитър“

570.

Сливен

Сливен

Гавраилово

ОУ „Н. Геров“

571.

Сливен

Сливен

Кермен

ОУ „Хр. Смирненски“

572.

Сливен

Сливен

Самуилово

ОУ „Хр. Ботев“

573.

Сливен

Сливен

Сливен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

574.

Сливен

Сливен

Стара река

ОУ „В. Левски“

575.

Сливен

Сливен

Тополчане

ОУ „Св. П. Хилендарски“

576.

Сливен

Твърдица

Бяла паланка

ОУ „Н. Вапцаров“

577.

Сливен

Твърдица

Твърдица

СОУ „Н. Рилски“

578.

Сливен

Твърдица

Шивачево

СОУ „Г. Каравелов“

579.

Смолян

Баните

Баните

СОУ „Христо Ботев“

580.

Смолян

Баните

Давидково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

581.

Смолян

Девин

Девин

СОУ „Христо Ботев“

582.

Смолян

Златоград

Златоград

ОУ „Васил Левски“

583.

Смолян

Мадан

Върбина

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

584.

Смолян

Мадан

Мадан

ОУ „Никола Вапцаров“

585.

Смолян

Мадан

Мадан

СОУ „Отец Паисий“

586.

Смолян

Мадан

Средногорци

ОУ „П. Р. Славейков“

587.

Смолян

Неделино

Неделино

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

588.

Смолян

Неделино

Средец

ОУ „Васил Левски“

589.

Смолян

Рудозем

Елховец

ОУ „Христо Ботев“

590.

Смолян

Рудозем

Рудозем

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

591.

Смолян

Рудозем

Чепинци

СОУ „Христо Ботев“

592.

Смолян

Смолян

Арда

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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593.

Смолян

Смолян

Момчиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

594.

Смолян

Смолян

Търън

ОУ „Стою Шишков“

595.

Смолян

Чепеларе

Павелско

ОУ „Цар Симеон І“

596.

Смолян

Чепеларе

Чепеларе

СОУ „Васил Дечев“

597.

Софийска област Божурище

Божурище

СОУ „Летец Христо Топракчиев“

598.

Софийска област Ботевград

Литаково

ОУ „Васил Левски“

599.

Софийска област Годеч

Годеч

НУ „Христо Ботев“

600.

Софийска област Годеч

Годеч

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

601.

Софийска област Горна Малина

Априлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

602.

Софийска област Горна Малина

Горна Малина

СОУ „Христо Ботев“

603.

Софийска област Горна Малина

Долно Камарци

ОУ „Отец Паисий“

604.

Софийска област Драгоман

Драгоман

СОУ „Христо Ботев“

605.

Софийска област Елин Пелин

Елин Пелин

НУ „Христо Ботев“

606.

Софийска област Елин Пелин

Елин Пелин

СОУ „Васил Левски“

607.

Софийска област Етрополе

Етрополе

СОУ „Христо Ясенов“

608.

Софийска област Златица

Златица

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

609.

Софийска област Ихтиман

Ихтиман

ОУ „Димчо Дебелянов“

610.

Софийска област Ихтиман

Ихтиман

СОУ „Христо Ботев“

611.

Софийска област Костенец

Костенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

612.

Софийска област Костенец

Момин проход

ОУ „Христо Смирненски“

613.

Софийска област Костинброд

Петърч

ОУ „Отец Паисий“

614.

Софийска област Пирдоп

Пирдоп

НУ „Тодор Влайков“

615.

Софийска област Пирдоп

Пирдоп

СОУ „Саво Савов“

616.

Софийска област Правец

Видраре

ОУ „Васил Левски“

617.

Софийска област Самоков

Говедарци

ОУ „Димчо Дебелянов“

618.

Софийска област Самоков

Самоков

НУ „Станислав Доспевски“

619.

Софийска област Самоков

Самоков

ОУ „Авксентий Велешки“

620.

Софийска област Самоков

Самоков

ОУ „Христо Максимов“

621.

Софийска област Самоков

Самоков

СОУ „Отец Паисий“

622.

Софийска област Самоков

Ярлово

ОУ „Васил Левски“

623.

Софийска област Своге

Реброво

ОУ „Д-р Петър Берон“

624.

Софийска област Своге

Своге

СОУ „Иван Вазов“

625.

Софийска област Сливница

Сливница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

626.

Софийска област Челопеч

Челопеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

627.

София-град

Столична

Негован

176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

628.

София-град

Столична

Панчарево

83 ОУ „Елин Пелин“

629.

София-град

Столична

Световрачене

177 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

630.

София-град

Столична

София

63 ОУ „Христо Ботев“

631.

София-град

Столична

Чепинци

160 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

632.

Стара Загора

Братя Даскалови

Братя Даскалови

СОУ „Христо Ботев“

633.

Стара Загора

Братя Даскалови

Оризово

ОУ „Христо Ботев“

634.

Стара Загора

Братя Даскалови

Партизанин

ОУ „Г. С. Раковски“

635.

Стара Загора

Гурково

Гурково

СОУ „Христо Смирненски“

636.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

I ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

637.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

II ОУ „Христо Ботев“

638.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

СОУ „Васил Левски“
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639.

Стара Загора

Казанлък

Енина

ОУ „Д-р Петър Берон“

640.

Стара Загора

Казанлък

Овощник

ОУ „Д-р Петър Берон“

641.

Стара Загора

Казанлък

Шипка

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

642.

Стара Загора

Мъглиж

Ветрен

ОУ „Кирил и Методий“

643.

Стара Загора

Мъглиж

Ягода

ОУ „Христо Ботев“

644.

Стара Загора

Николаево

Николаево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

645.

Стара Загора

Опан

Опан

ОУ „Христо Ботев“

646.

Стара Загора

Павел баня

Павел баня

СОУ „Христо Ботев“

647.

Стара Загора

Павел баня

Скобелево

ОУ „Ген. Скобелев“

648.

Стара Загора

Раднево

Коларово

ОУ „Поп Минчо“

649.

Стара Загора

Раднево

Раднево

І ОУ „Св. Климент Охридски“

650.

Стара Загора

Раднево

Раднево

ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски“

651.

Стара Загора

Раднево

Раднево

СОУ „Гео Милев“

652.

Стара Загора

Раднево

Сърнево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

653.

Стара Загора

Раднево

Трояново

ОУ „Й. Йовков“

654.

Стара Загора

Стара Загора

Братя Кунчеви

ОУ „Хр. Ботев“

655.

Стара Загора

Стара Загора

Дълбоки

ОУ „Иван Мирчев“

656.

Стара Загора

Стара Загора

Загоре

ОУ „Хр. Ботев“

657.

Стара Загора

Стара Загора

Калояновец

ОУ „Отец Паисий“

658.

Стара Загора

Стара Загора

Преславен

ОУ „Б. Русев“

659.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

I ОУ „Г. Бакалов“

660.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

VI ОУ „Св. Никола“

661.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

XI ОУ „Н. Лилиев“

662.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

XIII ОУ „Св. П. Хилендарски“

663.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

НУ „Д. Благоев“

664.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

НУ „Кольо Ганчев“

665.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

ОУ „Самара“

666.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Железник“

667.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Иван Вазов“

668.

Стара Загора

Стара Загора

Хан Аспарухово

669.

Стара Загора

Стара Загора

Хрищени

ОУ „Хр. Ботев“

670.

Стара Загора

Чирпан

Зетьово

ОУ „Отец Паисий“

671.

Стара Загора

Чирпан

Свобода

ОУ „Кирил и Методий“

672.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „В. Левски“

673.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

674.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

СОУ „П. К. Яворов“

675.

Търговище

Антоново

Антоново

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

676.

Търговище

Антоново

Стеврек

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

677.

Търговище

Антоново

Трескавец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

678.

Търговище

Омуртаг

Врани кон

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

679.

Търговище

Омуртаг

Зелена морава

ОУ „Христо Ботев“

680.

Търговище

Омуртаг

Камбурово

ОУ „Христо Ботев“

681.

Търговище

Омуртаг

Обител

ОУ „Хр. Смирненски“

682.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

I НУ „Хр. Смирненски“

683.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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684.

Търговище

Омуртаг

Плъстина

ОУ „Д-р П. Берон“

685.

Търговище

Опака

Крепча

ОУ „Васил Левски“

686.

Търговище

Попово

Водица

ОУ „Отец Паисий“

687.

Търговище

Попово

Зараево

ОУ „Кирил и Методий“

688.

Търговище

Попово

Ломци

ОУ „Христо Ботев“

689.

Търговище

Попово

Попово

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

690.

Търговище

Попово

Попово

ОУ „Св. Климент Охридски“

691.

Търговище

Попово

Садина

ОУ „Христо Ботев“

692.

Търговище

Попово

Светлен

ОУ „Антон Страшимиров“

693.

Търговище

Попово

Славяново

ОУ „Васил Левски“

694.

Търговище

Търговище

Буйново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

695.

Търговище

Търговище

Драгановец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

696.

Търговище

Търговище

Дралфа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

697.

Търговище

Търговище

Лиляк

ОУ „Христо Ботев“

698.

Търговище

Търговище

Макариополско

ОУ „Христо Ботев“

699.

Търговище

Търговище

Надарево

ОУ „Паисий Хилендарски“

700.

Търговище

Търговище

Търговище

II ОУ „Н. Й. Вапцаров“

701.

Търговище

Търговище

Търговище

III ОУ „П. Р. Славейков“

702.

Търговище

Търговище

Търговище

IV ОУ „Иван Вазов“

703.

Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Алеко Константинов“

704.

Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Пенчо Славейков“

705.

Хасково

Димитровград

Димитровград

СОУ „Васил Левски“

706.

Хасково

Димитровград

Меричлери

ОУ „Димитър Матевски“

707.

Хасково

Димитровград

Радиево

ОУ „Христо Смирненски“

708.

Хасково

Димитровград

Ябълково

ОУ „Васил Левски“

709.

Хасково

Ивайловград

Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

710.

Хасково

Ивайловград

Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

711.

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

СОУ „Христо Ботев“

712.

Хасково

Ивайловград

Свирачи

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

713.

Хасково

Любимец

Любимец

НУ „Христо Ботев“

714.

Хасково

Любимец

Малко градище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

715.

Хасково

Маджарово

Маджарово

СОУ „Д. Маджаров“

716.

Хасково

Минерални бани

Караманци

СОУ „Христо Ботев“

717.

Хасково

Минерални бани

Минерални бани

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

718.

Хасково

Свиленград

Левка

ОУ „Христо Ботев“

719.

Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Ив. Вазов“

720.

Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Л. Каравелов“

721.

Хасково

Свиленград

Свиленград

СОУ „Д-р П. Берон“

722.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

НУ „Отец Паисий“

723.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

ОУ „Иван Вазов“

724.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

СОУ „Св. Климент Охридски“

725.

Хасково

Стамболово

Долно Ботево

ОУ „Христо Ботев“

726.

Хасково

Стамболово

Жълти бряг

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

727.

Хасково

Стамболово

Силен

ОУ „Христо Ботев“

728.

Хасково

Стамболово

Стамболово

СОУ „Св. Климент Охридски“

729.

Хасково

Тополовград

Орешник

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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730.

Хасково

Тополовград

Синапово

ОУ „Христо Ботев“

731.

Хасково

Тополовград

Устрем

ОУ „Иван Вазов“

732.

Хасково

Тополовград

Хлябово

ОУ „Христо Ботев“

733.

Хасково

Харманли

Българин

ОУ „Христо Ботев“

734.

Хасково

Харманли

Иваново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

735.

Хасково

Харманли

Славяново

ОУ „Иван Вазов“

736.

Хасково

Харманли

Харманли

ОУ „Иван Вазов“

737.

Хасково

Хасково

Войводово

ОУ „Христо Ботев“

738.

Хасково

Хасково

Динево

ОУ „Христо Ботев“

739.

Хасково

Хасково

Долно Големанци

ОУ „Христо Ботев“

740.

Хасково

Хасково

Книжовник

ОУ „Васил Левски“

741.

Хасково

Хасково

Конуш

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

742.

Хасково

Хасково

Малево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

743.

Хасково

Хасково

Узунджово

ОУ „Любен Каравелов“

744.

Хасково

Хасково

Хасково

ОУ „Хр. Смирненски“

745.

Хасково

Хасково

Хасково

СОУ „Васил Левски“

746.

Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

747.

Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

СОУ „Черноризец Храбър“

748.

Шумен

Велики Преслав

Драгоево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

749.

Шумен

Венец

Венец

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

750.

Шумен

Върбица

Бяла река

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

751.

Шумен

Върбица

Върбица

СОУ „Паисий Хилендарски“

752.

Шумен

Върбица

Иваново

ОУ „Васил Левски“

753.

Шумен

Върбица

Чернооково

ОУ „Гео Милев“

754.

Шумен

Каолиново

Браничево

ОУ „Йордан Йовков“

755.

Шумен

Каолиново

Каолиново

СОУ „Георги Ст. Раковски“

756.

Шумен

Каолиново

Климент

ОУ „Г. С. Раковски“

757.

Шумен

Каолиново

Лятно

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

758.

Шумен

Каолиново

Пристое

ОУ „Христо Смирненски“

759.

Шумен

Каолиново

Тодор Икономово

ОУ „Панайот Волов“

760.

Шумен

Каспичан

Каспичан

СОУ „Панайот Волов“

761.

Шумен

Каспичан

Марково

ОУ „Пенчо П. Славейков“

762.

Шумен

Каспичан

Плиска

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

763.

Шумен

Никола Козлево

Никола Козлево

СОУ „Цанко Б. Церковски“

764.

Шумен

Никола Козлево

Пет могили

ОУ „Св. Климент Охридски“

765.

Шумен

Никола Козлево

Църквица

ОУ „Христо Ботев“

766.

Шумен

Нови пазар

Мировци

ОУ „Васил Левски“

767.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Васил Левски“

768.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Хан Исперих“

769.

Шумен

Нови пазар

Памукчи

ОУ „Христо Ботев“

770.

Шумен

Нови пазар

Ст. Михайловски

ОУ „Св. Климент Охридски“

771.

Шумен

Смядово

Смядово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

772.

Шумен

Смядово

Янково

ОУ „Христо Ботев“

773.

Шумен

Хитрино

Живково

ОУ „Панайот Волов“

774.

Шумен

Хитрино

Хитрино

СОУ „Д-р Петър Берон“

775.

Шумен

Шумен

Градище

ОУ „Васил Левски“
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780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.

Област
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол

ДЪРЖАВЕН
Община
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Болярово
Болярово
Елхово
Елхово
Елхово
Стралджа
Стралджа
Стралджа
Тунджа
Тунджа
Тунджа
Тунджа
Тунджа
Тунджа
Тунджа
Тунджа
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Населено място
Дибич
Друмево
Мадара
Царев брод
Шумен
Болярово
Ст. Караджово
Бояново
Гранитово
Елхово
Войника
Зимница
Стралджа
Ботево
Бояджик
Веселиново
Дражево
Кукорево
Роза
Скалица
Тенево

С Т Р. 2 5
Училище
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Панайот Волов“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ІХ ОУ „Панайот Волов“
СОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Стефан Караджа“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Хаджи Димитър“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Пейо Яворов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Васил Левски“

“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

8223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие, приет
с Постановление № 216 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.;
изм., бр. 93 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 д у ми те „Министерст вото на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката
и енергетиката“ и думите „Министерството
на транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“;
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „председателят на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения“ се заличават.
§ 2. Навсякъде думите „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“, „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройство-

то“ се заменят съответно с „министърът на
регионалното развитие“, „министъра на регионалното развитие“ и „Министерството на
регионалното развитие“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8224

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с
Постановление № 142 на Министерския съвет
от 2013 г. (ДВ, бр. 62 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 цифрата „4“ се заменя с „3“;
б) в ал. 2 числото „179“ се заменя със „172“.
2. В чл. 23, ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:

С Т Р.
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„1. дирекция „Административно-правно и
нормативно обслужване“;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 думите „и стопанско управление“
се заличават.
3. В чл. 24:
а) в основния текст думите „Правно обслужване и човешки ресурси“ се заменят с „Административно-правно и нормативно обслужване“;
б) създават се т. 15 – 24:
„15. организира и осъществява административно обслужване, като получава, обработва,
регистрира и предава входящата и изходящата
кореспонденция на министерството по предназначение;
16. приема постъпилите жалби, молби,
сигнали и предложения на граждани и други
документи, като ги картотекира по срок и изпълнител чрез въвеждане в специален регистър,
и своевременно изготвя справки;
17. систематизира документите за текущо
съхраняване, обработва, съхранява и организира
използването на архивния фонд на министерството; организира извършването на експертиза
за ценността на документите и предаване в
Централния държавен архив;
18. планира, организира и координира внедряването на нови информационни технологии
в министерството и отговаря за дейностите по
осигуряване на оперативната съвместимост,
мрежовата и информационната сигурност на
информационните системи съобразно изискванията на Закона за електронно управление;
19. организира и отговаря за дейностите,
свързани с планирането, въвеждането в експлоатация, поддръжката и извеждането от
експлоатация на информационните ресурси
(техническото оборудване) в министерството;
20. организира издаването, използването,
подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията
и отговаря за въвеждането и внедряването на
системи, свързани с развитието на електронното управление и електронното правителство;
21. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други
информационни системи и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура на
администрацията;
22. обезпечава работните места на служителите с необходимата техника и софтуер,
организира разпределението и техническата
поддръжка на компютърната и периферната
техника и актуализира информацията на интернет страницата на министерството;
23. поддържа и управлява потребителските
профили за достъп до информационните ресурси на министерството и оказва съдействие
на служителите в министерството при работа
с компютърната техника;
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24. организира дейността на външни специалисти, обезпечаващи информационните и
комуникационните системи, софтуера и хардуера
на министерството.“
4. Член 25 се отменя.
5. В чл. 26:
а) в основния текст думите „и стопанско
управление“ се заличават;
б) точки 7, 8, 18 – 21 се отменят.
6. В чл. 29 се създават т. 16 – 21:
„16. участва в подготовката и провеждането
на обществените поръчки на министерството,
както и организира и провежда процедури за
отдаване под наем на недвижими имоти;
17. организира и осъществява снабдяването
на министерството с дълготрайни материални
активи, материални запаси и консумативи и
отговаря за тяхното съхраняване, стопанисване
и използване;
18. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено на министерството за
управление;
19. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в министерството с транспорт, организационна
техника, консумативи и инвентар;
20. осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, както и поддръжката и ремонта
на пожароизвестителните и пожарогасителните
системи;
21. организира и осигурява добри санитарнохигиенни условия в административните сгради
на министерството и прилежащите им терени.“
7. Приложението към чл. 15, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Министерството на младежта и спорта –
172 щатни бройки

Политически кабинет
в т.ч. съветници, експерти и
сътрудници
Главен секретар
Служител по сигурността на
информацията
Звено за вътрешен одит
Инспекторат по чл. 46 от Закона
за администрацията
Инспекторат по чл. 64а от Закона
за физическото възпитание и спорта
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
и нормативно обслужване“
дирекция „Финанси“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“

7
3
1
1
4
2
5
42
18
19
5
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Специализирана администрация
110
в т.ч.:
дирекция „Спортна инфраструктура и
управление на държавното участие“
17
дирекция „Масов спорт“
23
дирекция „Ученически и студентски
спорт“
12
дирекция „Елитен спорт“
14
дирекция „Координация и контрол
на спортната подготовка“
11
дирекция „Политика за младежта“
11
дирекция „Младежка информация и
координация“
11
дирекция „Международно сътрудничество“
11“.
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 62
от 2013 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) организиране на допингтествания;“.
2. В чл. 7, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по чл. 4а и
за осъществяване на финансовото управление
и контрол в съответствие с принципите и изискванията на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор;“.
3. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „Изпълнение на антидопинговата програма“, „Правно и административно
обслужване“ се заменят с „Антидопингови
програми“, „Правно, административно и информационно обслужване“;
б) в ал. 2 числото „14“ се заменя с „21“.
4. В глава трета, в наименованието на раздел
ІV думите „Изпълнение на антидопинговата програма“ се заменят с „Антидопингови програми“.
5. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Направление „Антидопингови програми“ включва контролна дейност, образователна дейност и управление на резултатите от
анализа на допингпробите.“
6. В чл. 16:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролната и образователната дейност
се осъществява от специализирана комисия в
състав от трима членове: председател, който
е лице с висше медицинско образование и с
минимален професионален стаж 3 години, и
членове – лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по педагогическа или
медико-биологическа специалност.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 4 след думите „в Забранителния
списък“ се поставя запетая и се добавя „като
за целта привлича лекари-специалисти в съответната област“;
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бб) в т. 5 след думите „тестване и“ се добавя
„управлява резултатите от анализа на допингпробите, като“ и след думите „изпълнителния
директор при“ се добавя „установени неблагоприятни аналитични резултати или“.
7. Член 17 се отменя.
8. В глава трета, в наименованието на раздел
V думите „Правно и административно обслужване“ се заменят с „Правно, административно
и информационно обслужване“.
9. В чл. 19 в основния текст след думата
„администрация“ се добавя „се осъществява
от експерт и“.
10. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Информационното обслужване
на центъра се осъществява от експерт, който:
1. разработва информационна система;
2. внедрява и използва АДАМС;
3. извършва обучение за използване на
АДАМС;
4. поддържа Регистъра на спортистите за
тестване;
5. подпомага осъществяването на международното сътрудничество на центъра;
6. осъществява връзките на центъра със
средствата за масово осведомяване след предварително съгласуване с изпълнителния директор.“
11. В приложението към чл. 9, ал. 2:
а) думите „14 щатни бройки“ се заменят с
„21 щатни бройки“;
б) на ред „Лаборатория за допингов контрол“
цифрата „6“ се заменя с „10“;
в) ред „Направление „Изпълнение на антидопинговата програма 4“ се изменя така:
„Направление „Антидопингови програми 4“;
г) ред „Направление „Правно и административно обслужване 1“ се изменя така:
„Направление „Правно, административно и
информационно обслужване 3“;
д) на ред „Финансово-счетоводно обслужване“ цифрата „1“ се заменя с „2“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8225

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. Приложение № 1 към
чл. 3, т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 3, т. 1
Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния
ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Общоприето
международно
непатентно
наименование
(INN)
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
Ацеторфин
–
–

–
–
–
Броламфетамин
–

–

–

Други наименования: непатентни, тривиални,
акроними, кодови
2
Алфа-метиламино-бутирофенон
(Буфедрон)
Алфа-метиламино-валерофенон
(Пентедрон)
Алфа-метилтиофентанил
Алфа-метилтриптамин
(алфаMT)
(AMT)
Алфа-метилфентанил
5-(2-аминопропил)индол
(5-IT)
(5-API)
Амфетамин
Апорфин

Систематично наименование (IUPAC)

3
2-(метиламино)-1-фенилбутан-1-он
2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он
N-Фенил-N-(1-(1-(2-тиенил)пропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид
2-(1H-индол-3-ил)-1-метил-етиламин

N-Фенил-N-(1-(1-фенилпропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид
2-(1H-индол-5-ил)-1-метил-етиламин

(±)-1-фенилпропан-2-амин
(6-метил-5,6,6a,7-тетрахидро-4H-дибензо(de,g)
хинолин
N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-ин- 1-пентил-N-(трицикло[3.3.1.1 3,7 ]дек-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
дол-3-карбоксамид
(APINACA )
(AKB48)
Ацетил-алфа-метилфентанил
N-Фенил-N-(1-(1-фенил-пропан-2-ил)-4-пиперидил)ацетамид
(4,5алфа-епокси-7алфа-((R)-2-хидроксипентан-2ил)-6-метокси-17-метил-6,14-етеноморфинан-3ил)ацетат
Бензилпиперазин
1-Бензилпиперазин
(BZP)
Бета-кето-метилбензодиоксолил- 2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пенпентанамин
тан-1-он
(Пентилон)
(bk-MBDP)
Бета-хидрокси-3-метилфентанил N-(1-(2 -х и д р окс и-2 - ф ен и л- е т и л)-3 -ме т и л- 4 пиперидил)-N-фенилпропанамид
Бета-хидроксифентанил
N-(1-(2-хидрокси-2-фенил-етил)-4-пиперидил)-Nфенилпропанамид
BMDP
2- бензи ла м и но -1-(3,4 -ме т и лен д иоксифен и л)
пропан-1-он
Диметоксибромамфетамин (DOB) (RS)-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-2-аминопропан
Бромо-бензодифуранил-изопро- 1-(8-бромобензо[1,2-b;4,5-b]дифуран-4-ил)-2-амипиламин
нопропан
(Bromo-DragonFLY)
4-Бромо-2,5- диметоксифенети- 2-(4-бромо-2,5-диметоксилфенил) етанамин
ламин
(2C-B)
1-бутил-3-(1-нафтоил) индол
Нафтален-1-ил-(1-бутил-индол-3-ил)метанон
(JWH-073)
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–

Дезоморфин
Дексамфетамин
–

–

–
–
–

–

–

–
–
–

–
–

–

–

–

–
–
Дронабинол
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3
1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(метиламино)бутан1-он

(bk-MBDB)
Дихидродезоксиморфин
4,5алфа-епокси-17-метил-морфинан-3-oл
Декстроамфетамин
(S)-1-фенилпропан-2-амин
N,N-диалил-5-метокситриптамин N-а ли л-N-[2-(5-метокси-1H-ин дол-3-и л)ет и л]
проп-2-ен-1-амин
(5 MEO-DALT)
N,N Диетилтриптамин
NN диетил-2-(1H-индол-3-ил)етанамин
(Диетилтриптамин)
(DET)
1,3-диметиламиламин
4-метилхексан-2-амин
(DMAA)
3,4-диметил-меткатинон
1-(3,4-диметилфенил)-2-(метиламино)пропан-1-он
(3,4-DMMC)
N,N Диметилтриптамин
NN диметил-2-(1H-индол-3-ил) етанамин
(Диметилтриптамин)
(DMT)
Диметилхептилтетрахидро6,6,9-Триметил-3-(3-метил-октан-2-ил)-7,8,9,10канабинол
тетра-хидро(DMHP)
6H-бензо(c)хромен-1-ол
Диметокаин
(3-диетиламино-2,2-диметилпропил)-4-амино(ларокаин)
бензоат
2,5-диметокси-амфетамин
(DMA)
Диметоксиетиламфетамин
(DOET)
2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин
(2C-T-2)
2,5-диметокси -4- йодоамфетамин
(DOI)
2 , 5 -д и ме т окси- 4 -йодо ф ене т и ламин
(2C-I)
Диметоксиметиламфетамин
(STP)
(DOM)
2,5-диметокси-4-(n)-пропилтиофенетиламин
(2C-T-7)
2,5-диметокси-4-(n)- пропилфенетиламин
(2C-Р)
2,5-диметокси-4-хлорамфетамин
(DOC)
Дифенилпролинол
(D2PM)
Делта-9-тетрахидроканабинол и четирите
стереохимически изомера:
6aR,10aR = (-)-trans

1-(2,5-диметоксифенил)пропан-2-амин
1-(4-етил-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин
2-(4-етилтио-2,5-диметоксилфенил)етанамин

1-(4-йод-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин
2-(4-бром-2,5-диметоксилфенил)етанамин

1-(2,5-диметокси-4метилфенил)пропан-2-амин

2-(4-пропилтио-2,5-диметоксилфенил)етанамин

2-(2,5-диметокси-4-пропилфенил)етанамин

1-(4-хлор-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин
Дифенил(пиролидин-2-ил)метанол
()-(6aR,10aR)-6,6,9-триметил3-пентил-6a,7,8,10a-тетрахидро6H-бензол[c]хромен-1-ол
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Етиламфетамин
Етициклидин
–
Еторфин
Етриптамин
Катинон
Кетобемидон
–
–

2
6aR,10aS = (-)-cis
6aS,10aR = (+)-cis
6aS,10aS = (+)-trans
И две рацематни форми
(±)-6aR*,10aR* = (±)-trans
(±)-6aR*,10aS* = (±)-cis
N-етиламфетамин
PCE
(CI-400)
Еткатинон
Алфа-етилтриптамин
-

Кокаинов храст
Коноп
(канабис)
(марихуана)
–
Концентрат от макова слама
–
Кратом (Mitragyna speciosa)
Левамфетамин
Левометамфетамин (+)–Лизергид
N,N-диетил-D-лизергамид
(LSD)
(LSD-25)
–
–
Мезокарб
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

ВЕСТНИК
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3

1-фенил-2-(етиламино)пропан
N-етил-1-фенилциклохексиламин
2-етиламино-1-фенил-пропан-1-он
6,14-ендоетено - 7 a (1-(R)-хидрокси-1 метилбутил)тетрахидро-норорипавин
1-(1H-индол-3-ил)бутан-2-амин
(S)-2-амино-1-фенилпропан-1-он
1-[4-(3-хидроксифенил)-1-метил-4-пиперидил]
пропан-1-он
-

(2R)-1-фенилпропан-2-амин
(R)-N-метил-1-фенил-пропан-2-амин
N,N-диетил-6-метил-9, 10-дидехидроерголин8бетакарбоксамид
Листа от кока
Макова слама
5-(фенилкарбамоилимино)-3-(1-фенилпропан-2ил)-5H-1, 2, 3-оксадиазол-3-иум-2-иде
Мескалин
2-(3,4,5-триметоксифенил)-етанамин
Метамфетамин
N-метил-1-фенилпропан-2-амин
4-метил-а лфа-пиролидинбу тио- (RS)-1-(4-метилфенил)-2-(1-пиролидин)-1-бутанон
фенон
(MPBP)
4-метиламинорекс
4-метил-5-фенил-2-амино-оксазолин
4-метиламфетамин
1-(4-метилфенил)пропан-2-амин
(4-МА)
1-метил-4-бензилпиперазин
1-бензил-4-метилпиперазин
(MBZP)
3,4-метилендиокси-алфа-пироли- ( R S ) -1 - (3 , 4 - м е т и л е н д и о к с и ф е н и л) - 2 - (1 динбутиофенон
пиролидинил)-1-бутанон
(MDPBP)
5,6-метилендиокси-2-аминоиндан 6,7-дихидро-5H-циклопента[f][1,3]бензодиоксол(MDAI)
6-амин
3,4-метилендиокси-етиламфета- 1-(3,4-бензодиоксол-5-ил)-N-етилпропан-2амин
мин
(N-етил MDA)
3,4-метилендиокси-N-етилкатинон (RS)-1-(1,3-бензодиоксол-5-и л)-2(ет и ламино)
(Етилон)
пропан-1-он
(bk-MDEA)

БРОЙ 97
1
–

–

–

–

–
–

–

–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
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2
3,4-метилендиоксиметамфе тамин
(MDMA)
(Екстази)
3,4 -ме т и лен д иокси-N-ме т и л катинон
(метилон)
(bk-MDMA)
Метилендиоксипировалерон
(MDPV)
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3
(RS)-1-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-2-амин
1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(метиламино)пропан-1он

(RS)-1-(бeнзо[d][1,3]диоксол-5-ил)-2-(пиролидин1-ил)пентан1-он
3,4-метилендиокси-N-хидрокси- 1-(3,4 метилендиоксифенил)-хидроксиаминопроамфетамин
пан
(N-хидрокси MDA)
4-метилеткатинон
1-(4-метилфенил)-2-(етиламино)-пропан-1он
(4-MEC )
4-метилметкатинон
1-(4-метилфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он
(мефедрон)
(4-ММС)
1 - [( N - м е т и л п и п е р и д и н -2 - и л) (2-йодофенил) {1-[(1-метилпиперидин-2-ил) меметил]-3-(2-йодобензоил)индол
тил] -1Н-индол-3-ил]}метанон
(АМ-2233)
4-метилтиоамфетамин
1-[4-(метилтио)фенил]пропан-2-амин
(4-MTA)
3-метилтиофентанил
N-(3-метил-1-(2-(2-тиенил)етил)-4-пиперидил)-Nфенил-пропанамид
Мет и лфени лп ропионоксипипе- 1-Метил-4-фенил-4-пиперидил пропионат
ридин
(МРРР)
3-метилфентанил
N-(3-метил-1-фенетил-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид
N-метил-4-флуорамфетамин
(RS)-1-(4-флуорфенил)-N-метилпропан-2-амин
(4-FMA)
Меткатинон
2-метиламино-1-фенил-пропан-1-он
(Ефедрон)
Метоксетамин
2-(3-метоксифенил)-2-(етиламино)циклохексанон
(MXE)
Ме т окси ме т и лен д иоксиам фе- 5-метокси-алфа-метил-3,4-(метилендиокси)фетамин
нилeтиламин
(MMDA)
4-метокси-меткатинон
1-(4-метоксифенил)-2-(метиламино)-пропан-1он
(метедрон)
Нафтилпировалерон
1-нафтален-2-ил-2-пиролидин-1-ил-пентан-1-он
(Нафирон)
(O-2482)
Опиев мак
Опиум
Пара-метоксиамфетамин
1-(-4-метоксифенил)-2-пропанамин
(PMA)
Пара-метоксиметамфетамин
1-(-4-метоксифенил)- N-метил-пропан-2-амин
(PMMA)
Пара-флуорофентанил
N-(4-Флуорфентанил)-N-(1-фенетил-4-пиперидил)
пропанамид

С Т Р.
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3
3-хексил-6,6,9-триметилl-7,8,9,10-тетрахидро-6Hбензо(c)хромен-1-ол
–
1-пентил-3-(4-етил-1-нафтоил) ин- 4-етилнафтален-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)медол
танон
(JWH-210)
–
1-пентил-3-(4-метил-1-нафтоил) (4-метилнафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)
индол
метанон
(JWH 122)
–
1-пен т и л-3 -(4 -ме т оксибензои л) 2-(4-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)меиндол
танон
(RCS-4)
–
1-пентил-3-(4-метокси-1-нафтоил) 4-метоксинафтален-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)
индол
метанон
(JWH-081)
–
1-пентил-3-(2-метоксифенилаце- 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)етатил) индол
нон
(JWH 250)
–
1-пентил-3-(1-нафтоил) индол
(Нафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)мета(JWH-018)
нон
Псилоцибин
[3-(2-диметиламиноетил)индол-4-ил]дихидрогенфосфат
–
Псилоцин
3-(2-диметиламиноетил) индол-4-ол
(псилотсин)
RSметамфетамин Рацемат на метамфетамин
(RS)-(Метил)(1-фенилпропан-2-ил)азан
Ролициклидин
PHP
1-(1-Фенилциклохексил) пиролидин
(PCPY)
–
Салвинорин А
Метил (2S, 4aR, 6aR, 7R, 9S, 10aS, 10bR)-9(ацетилокси)-2-(фуран-3-ил)-6а, 10b-диметил-4,
10-диоксододекахидро-2Н-бензо[f] изохромен-7карбоксилат
–
CB-13
Нафтален-1-ил(4-пентилоксинафтален-1-ил)ме(SAB-378)
танон
–
STS-135
1-(5-флуоропентил)-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1ил)-1H-индол-3-карбоксамид
Тенамфетамин
Метилендиоксиамфетамин
1-(3,4-метилендиокси-фенил)пропан-2-амин
Теноциклидин
–

–
–
–
–

2

Парахексил

(MDA)
TCP
1-[1-(2-Тиенил)циклохексил]пиперидин
Тетрахидроканабинол и неговите изомери:
делта 6a(10a), делта 6a(7),
делта 7, делта 8,
делта 10, делта 9(11) и техните
стерохимични
варианти
Тиофентанил
N-фенил-N-{1-[2-(2-тиенил)етил]пиперидин-4-ил}
пропанамид
3,4,5-триметоксиамфетамин
1-(3,4,5-триметокси-фенил)пропан-2-амин
(ТМА)
2,4,5-триметоксиамфетамин
1-(2,4,5-триметокси-фенил)пропан-2-амин
(TMA-2)
1-пентил-3-(2,2,3,3-тет раметил- (1-пентил-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол
циклопропил)метанон
(UR-144)
(TMCP-018)
(KM-X1)
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Фенетилин
–

–

–
–

–

–

–

–
–
–
–
–

–

–
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3
URВ-754
6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]-4H-3,1-бензоксазин-4-он
1,3-Диметил-7-[2-(1-фенилпропан-2-ил-амино)
етил]-3,7-дихидро-2H-пурин-2,6-1H-дион
Фенетилфенилацетоксипи пери- (1-Фенетил-4-фенил-4-пиперидил)ацетат
дин
(Рерар)
Фенилпиперазин и неговите ха- 1-фенилпиперазин
логенни
производни
4-флуорамфетамин
(RS)-1-)4-флуорфенил)пропан-2-амин
(4-FA)
4-Флуор-меткатинон
1-(4-флуорфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он
(флефедрон)
(4-FMC)
1-(5-флуорпентил)-3-(2-йодобензо- 1-[(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]-(2-йодофенил)
ил) индол
метанон
(AM-694)
1-(5-флуоропентил)-4-метил-3-(1- [1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил] (4-метил-1нафтоил) индол
нафталенил)метанон
(MAM-2201)
1-(5-флуорпентил)-3-(нафтален-1- [(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]-(нафтален-1-ил)
оил) индол
метанон
(AM-2201)
Хашиш
Хашишово масло
1-хе к с и л-3 -(1-н аф т о и л) и н д о л
(JWH-019)
Хероин
(диацетилморфин)
4-хидрокси-N-метил-N-етилтриптамин
(4-HO-MET)
(Метоцин)
2 - (3 - х и д р о к с и ц и к л о х е к с и л) 5-(2-метилоктан-2-ил) фенол
(CP 47,497)
и неговите хомолози:
диметилхексил-(C6)
диметилоктил(C8) и
диметилнонил (C9)
4-хлоро-2,5-диметоксифенетиламин
(2C-C)

Нафтален-1-ил)(1-хексил-1H-индол-3-ил)метанон
[(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6диил]диацетат
3-(2-(етил(метил)амино)етил)- 1H-индол-4-ол

5-(1,1-Диметилхептилхептил) -2-[(1RS, 3SR)-3хидроциклохексил]-фенол

1-(4-Хлоро-2,5-диметоксифенил)-2-етанамин

Забележка. Към Списък І са и изомерите, естерите, етерите, халогенните производни и солите (включително солите на естерите, етерите, халогенните производни и изомерите) на веществата по Списък І във
всички случаи, когато тези изомери, естери, етери, халогенни производни и соли могат да съществуват.“

8226

Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 660
ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на списъци на защитени зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за
биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. В Сп ис ък а на за щ и т ен и т е зон и за
опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 122 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване
на дивите птици и на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21
от 2007 г.), допълнен с Решение № 661 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение
№ 802 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на Списък на защитени зони за
опазване на дивите птици и на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени с Решение
№ 52 на Министерския съвет от 2008 г. за
изменение и допълнение на Решение № 122
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна, на Решение № 661
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна и на Решение № 802 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменен
и допълнен с Решение № 811 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на списъци на защитените зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 96 от 2010 г.) и изменен с Решение
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на списъците на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна и на защитените зони
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за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), се правят
следните изменения:
1. Пореден номер 2 с код BG0000110 се
заличава.
2. В пореден номер 14 с код BG0000146, с
графа „име – „Плаж Градина – Златна рибка“, в колона 6 „Обща площ [ха]“ числото
„1 152,28“ се заменя с „1 245,85“ и в колона 8
„Акватория [ха]“ числото „939,91“ се заменя
с „1 033,48“.
3. В пореден номер 169 с код BG0001001, с
графа „име – „Ропотамо“, в колона 6 „Обща
площ [ха]“ числото „12 815,82“ се заменя с
„98 099,76“ и в колона 8 „Акватория [ха]“
числото „2 954,75“ се заменя с „88 238,69“.
4. В пореден номер 170 с код BG0001007, с
графа „име – „Странджа“, в колона 6 „Обща
площ [ха]“ числото „118 225,03“ се заменя
със „153 541,2“ и в колона 8 „Акватория [ха]“
числото „2 296,35“ се заменя с „37 612,52“.
ІІ. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2
към т. 2 от Решение № 802 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени с Решение № 52 на Министерския
съвет от 2008 г. за изменение и допълнение
на Решение № 122 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на
Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна, на Решение № 661 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
на Решение № 802 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на
Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменени и
допълнени с Решение № 811 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на списъци на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, и за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 96 от 2010 г.) и изменен с Решение
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
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на Списък на защитени зони за опазване
на дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), се
правят следните изменения:
1. В пореден номер 3 с код BG0000103, с
графа „име – „Галата“, в колона 6 „Обща площ
[ха]“ числото „1 623,72“ се заменя с „1 842,97“ и
в колона 8 „Акватория [ха]“ числото „1 238,05“
се заменя с „1 457,3“.
2. В пореден номер 10 с код BG0000573, с
графа „име – „Комплекс Калиакра“, в колона 6 „Обща площ [ха]“ числото „44 128,26“се
заменя с „48 291,61“ и в колона 8 „Акватория
[ха]“ числото „39 560,65“ се заменя с „43 724“.
3. В пореден номер 17 с код BG0001004, с
графа „име – „Емине – Иракли“, в колона 6
„Обща площ [ха]“ числото „11 282,8“ се заменя
с „16 794,59“ и в колона 8 „Акватория [ха]“
числото „2 166,55“ се заменя със „7 678,34“.
ІІІ. Приема Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна съгласно приложението.
ІV. Списъкът по т. ІІІ е допълнение към
приложение № 2 към т. 2 от Решение № 122
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
допълнен с Решение № 661 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение № 802 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.),
изменени с Решение № 52 на Министерския
съвет от 2008 г. за изменение и допълнение
на Решение № 122 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на
Списък на защитени зони за опазване на
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природните местообитания и на дивата флора
и фауна, на Решение № 661 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
на Решение № 802 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на
Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменени и
допълнени с Решение № 811 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на списъци на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, и за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 96 от 2010 г.) и изменен с Решение
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
V. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на
земеделието и храните и от Министерството
на инвестиционното проектиране (Агенцията
по геодезия, картография и кадастър) опис на
имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони, като
в границите на защитените зони се включват
цели имоти с изключение на водни обекти,
пътища и имоти от държавния горски фонд
и от държавния поземлен фонд.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. ІІІ

№ по
ред

Код

Име

Област

Община

Обща площ
(ха)

Територия
(ха)

Акватория
(ха)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

BG0001500

Аладжа банка

2.

BG0001501

Емона

3.

BG0001502

Отманли

8227

669,64

0

669,64

55 345,28

0

55 345,28

8,83

0

8,83
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РЕШЕНИЕ № 664
ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен“, разположено в землището на
с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, на „Хидробетон“ – ООД, с. Казичене,
Столична община
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици
и мергели, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Мадлен“,
разположено в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, на
„Хидробетон“ – ООД, с. Казичене, Столична
община. Добивът се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
247 945 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площ та на на ходище „Ма длен“ с
размер 190 585 кв. м, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 15
съгласно схема и координатен регистър в
координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Допълнителна площ, необходима за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Хидробетон“ – ООД, с. Казичене – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0458 от
2 август 2012 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на проектите
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и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията в Решение № ПН 14
ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – Плевен.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката и енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици и мергели от
находището по т. 1;
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7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици и мергели;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Мадлен“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
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7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и мергели и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от Регионалния исторически
музей – Ловеч;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени
с концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 24 766 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
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8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят с концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон.
Тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
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9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 30 203 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока на
концесията – 100 676 тона/шестмесечие добита
суровина и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на Община Летница
част от извършено концесионно плащане в
размер 50 на сто от сумата, определена при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за
концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „Хидробетон“ – ООД,
с. Казичене, Столична община, в тримесечен
срок от влизането в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Мадлен“
Координатна система „1970 г.“
Номер
точка

Y (изток)
[m]

Х (север)
[m]

1.

8651994,0

4701712,0

2.

8652272,4

4701630,1

3.

8652500,0

4701759,2

4.

8652503,4

4701551,8
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Номер
точка
5.

Y (изток)
[m]
8652608,7

Х (север)
[m]
4701553,5

6.

8652640,6

4701407,2

7.

8652500,0

4701361,4

8.

8652501,9

4701085,5

9.

8652354,8

4700938,5

8228

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за допълнение на Наредба № Із-1681
от 2012 г. за определяне на условията и реда
за осигуряване на безплатна храна на служителите на МВР, работещи при специфични
условия и рискове за живота и здравето, и на
ободряващи напитки на служителите на МВР,
които работят на смени (обн., ДВ, бр. 67 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2012 г., бр. 13 и
81 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 след думите „по чл. 9
ЗМВР“ се поставя запетая и се добавя „както
и на директорите на регионални дирекции
„Гранична полиция“ (РДГП) и на началниците
на областни управления „Пожарна безопасност
и защита на населението (ОУПБЗН)“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2 след думите „по чл. 9
ЗМВР“ се поставя запетая и се добавя „директорите на РДГП и началниците на ОУПБЗН“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Васил Маринов
8133

Инструкция за допълнение на Инструкция
№ Iз-37 от 2012 г. за условията и реда за
носене на служебно оръжие от държавните
служители от МВР (ДВ, бр. 7 от 2012 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 9:
„Чл. 9. Забранява се носенето и употребата
на служебно оръжие и боеприпаси след употреба на алкохол или други упойващи вещества
и медикаменти.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
8134
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 7
от 28 октомври 2013 г.

за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете
растения във и от Официалната сортова листа
на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. вписването и отписването на сортовете
растения във и от официалната сортова листа;
2. изпитването на сортовете земеделски
растения с цел признаване за вписване в
Официалната сортова листа на Република
България и/или провеждане на експертиза
по същество за получаване на правна закрила съгласно чл. 38 от Закона за закрила на
новите сортове растения и породи животни
(ЗЗНСРПЖ);
3. публикуването на официалната сортова
листа и бюлетин с резултати от сортоизпитването на новопризнатите сортове съгласно
чл. 13, ал. 9 от Закона за посевния и посадъчен
материал (ЗППМ);
4. воденето на регистър на заявените за
изпитване и на признатите сортове земеделски
растения по чл. 4, т. 2 ЗППМ.
Г л а в а

в т о р а

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНАТА
СОРТОВА ЛИСТА
Чл. 2. Официалната сортова листа е каталог,
състоящ се от списък А и списък Б.
Чл. 3. (1) В списък А на официалната
сортова листа се вписват сортовете от видове
земеделски растения, посочени в приложение
№ 1, които отговарят на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) и
на изискванията за биологични и стопански
качества (БСК) за почвеноклиматичните условия на Република България.
(2) Сортовете от видовете земеделски растения, включени в Общия каталог на Европейския съюз за зърнени, фуражни, маслодайни
и влакнодайни култури, цвекло и картофи, се
вписват в списък А на официалната сортова
листа само ако отговарят на изискванията
за БСК за почвеноклиматичните условия на
страната.
Чл. 4. (1) В списък Б на официалната сортова
листа се вписват сортовете от видовете декоративни, медицински и ароматни растения,
които отговарят на изискванията за РХС и не
се изпитват за БСК за почвеноклиматичните
условия на Република България.
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(2) В списък Б се вписват и сортовете от
видовете зеленчукови растения и лоза, които
отговарят на изискванията за РХС. По преценка на заявителя (селекционера) на сорта
могат да се извършат изпитвания за БСК за
почвеноклиматичните условия на Република
България.
Чл. 5. (1) Признатите сортове се вписват в
списък А и списък Б на официалната сортова
листа за период:
1. двадесет години – за сортовете от овощни
видове и лоза;
2. десет години – за сортовете от останалите видове растения.
(2) Вписването на даден сорт може да бъде
подновявано през определени интервали, ако
този сорт все още се отглежда в размер, който
оправдава това, или ако трябва да бъде запазен
в интерес на съхраняването на генетичните
ресурси и при условие, че изискванията за
различимост, хомогенност и стабилност все
още са изпълнени.
(3) С изключение на случая за генетичните
ресурси заявката за подновяване, посочена в
приложение № 2, трябва да бъде подадена не
по-късно от две години преди изтичане на
срока по ал. 1.
(4) Периодът на валидност на вписването се
удължава временно до вземането на решение
по заявката по ал. 3.
Чл. 6. (1) В официалната сортова листа
се вписват:
1. научното име на таксона;
2. обозначението на сорта с код или с
наименование, изписано на латиница и на
кирилица, когато е приложимо;
3. специфичните стопански характеристики на сорта;
4. името и адресът на:
а) заявителя за вписване на сорта в официалната сортова листа;
б) лицето или лицата, които извършват
сортоподдържане;
в) притежателя на сертификата за правна
закрила на сорта;
5. годината на признаване и вписване на
сорта в официалната сортова листа.
(2) При промяна на обстоятелствата по
ал. 1 заявителят е длъжен в едномесечен
срок от настъпването им да ги заяви пред
Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол (ИАСАС).
(3) Ако сортът е генетично модифициран,
това обстоятелство задължително се вписва
в официалната сортова листа.
Чл. 7. Ако вписаното в регистъра на Патентното ведомство наименование се замени с
друго или ако за един вписан в сортовата листа
сорт се предостави правна закрила съгласно
Закона за закрила на новите сортове растения

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

и породи животни (ЗЗНСРПЖ) под друго наименование, сортът се вписва в официалната
сортова листа под новото наименование.
Чл. 8. Наименованията на сортовете трябва
да са в съответствие с чл. 63 на Регламент
№ 2100/94 за правата на сортовете в общността
и с Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията
от 22 юли 2009 г. за установяване на подробни
правила за допустимостта на наименованията
на сортовете земеделски растителни видове
и зеленчукови видове.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ
Чл. 9. (1) Сортоизпитване за РХС и БСК
се извършва въз основа на договор, сключен
между заявителя за сортоизпитване и ИАСАС,
след подадена заявка по образец съгласно
приложение № 3 и попълнен технически въпросник за РХС.
(2) Заявка може да бъде подадена от:
1. селекционера на сорта;
2. притежателя/заявителя за сертификат
за правна закрила на сорта;
3. представители и правоприемници на
лицата по т. 1 и 2.
(3) Когато сортът е генетично модифициран,
това обстоятелство се посочва в заявката.
(4) За сортовете по ал. 3 заявителят спазва
изискванията на Закона за генетично модифицирани организми.
(5) Сортоизпитването на сортове от видовете по приложение № 1 за РХС и БСК трябва
да започне едновременно, ако в момента на
подаване на заявката за сортоизпитване не
са били заявявани за РХС в държава-членка
на UPOV.
(6) Крайните срокове за сключване на
договор за сортоизпитване са:
1. до 1 август за оранжерийните култури;
2. до 15 август за зимна маслодайна рапица;
3. до 15 септември за есенните култури;
4. до 15 януари за ранните пролетни култури;
5. до 15 февруари за останалите пролетни
култури;
6. до 30 септември за овощни видове растения, лоза, декоративни, ароматни и медицински видове растения – есенно засаждане;
7. до 28 февруари за овощни видове растения,
лоза, декоративни, ароматни и медицински
видове растения – пролетно засаждане;
8. за многогодишни треви – една година
преди оптималния срок за сеитба.
(7) Заявката по ал. 1 се подава не по-късно от един месец преди изтичане на крайния
срок по ал. 6.
(8) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва
проверка на документите по ал. 1 за спазване
на формалните изисквания.
(9) При установяване на неточна, непълна
и невярна информация в подадената заявка

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

ИАСАС уведомява писмено заявителя и му
предоставя едноседмичен срок за отстраняване
на нередностите.
(10) При неспазване на срока по ал. 9 заявката се счита за оттеглена.
Чл. 10. (1) Сортовете са различими, хомогенни и стабилни при условие, че отговарят
на изискванията на чл. 9, 10 и 11 от Закона
за закрила на новите сортове растения и
породи животни.
(2) За установяване на различимост та
ИАСАС поддържа сравнителна колекция от
общоизвестни сортове.
Чл. 11. (1) Сортовете отговарят на изискванията за БСК за почвеноклиматичните
условия на страната, ако при сравняването им
със сортовете стандарти показват при отглеждането им по-добри резултати по отношение
на добив и/или качество на продукцията по
функционални направления.
(2) Ако изпитваните сортове не отговарят
на сортовете стандарти по някои биологични и стопански качества, това може да бъде
компенсирано с други техни изключителни
характеристики – продуктивност, качествена
характеристика, функционално направление и
устойчивост на икономически важни болести
и неприятели.
(3) Не се изпитват за БСК сортове от
фуражни видове растения, за които заявителят декларира, че няма да се използват за
фуражни цели.
Чл. 12. (1) Сортоизпитването за РХС се
извършва по протоколи на CPVO или по
методики на UPOV.
(2) Сортовете от видовете растения, за
които не съществуват протоколи на CPVO
или методики на UPOV, се изпитват по национални методики за РХС, утвърдени от
изпълнителния директор на ИАСАС.
(3) Сортоизпитването за БСК се извършва
по методики и критерии, утвърдени от изпълнителния директор на ИАСАС.
Чл. 13. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
извършва изпитване на сортове от видовете
полски култури, изброени в приложения № 4
и № 5, с цел вписването им в официалната
сортова листа на Република България съгласно чл. 3, ал. 1 на Директива 2002/53/ЕС,
въведен в чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 77 от
2006 г. за реда за признаване за вписване на
нови сортове земеделски растителни видове
в официалната сортова листа на Република
България и Общия каталог на държавитечленки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.), за да
установи изпълнени ли са изискванията по
отношение на минимално изискващите се
характеристики (признаци), които следва да
бъдат обхванати от изпитването, и минималните условия за изпитване.
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(2) При сортоизпитването за РХС:
1. видовете, изброени в приложение № 4,
трябва да отговарят на изискванията, определени в Протоколите на CPVO за изпитване
за различимост, хомогенност и стабилност;
2. видовете, изброени в приложение № 5,
трябва да отговарят на изискванията, определени в Методиките на UPOV за изпитване
за различимост, хомогенност и стабилност.
(3) Всички сортови признаци по смисъла
на ал. 2, т. 1 и всички сортови признаци,
обозначени със знак звездичка (*) в методиките, посочени в ал. 2, т. 2, се отчитат, при
условие че наблюдението на даден признак не
е възпрепятствано от изявата на всеки друг
признак или от условията на околната среда,
при които се извежда опитът.
(4) Минималните изисквания за изпитване
по отношение на видовете, изброени в приложения № 4 и № 5, отнасящи се до схемата на
опита и условията на отглеждане, посочени
в протоколите на CPVO или методиките на
UPOV, се у твърж дават от изпълнителния
директор на ИАСАС.
(5) При сортоизпитването за БСК видовете, изброени в приложенията по ал. 2, трябва
да отговарят на изискванията, определени в
приложение № 6, с изключение на тези по
чл. 4, ал. 2 на Директива 2002/53/ЕС, въведен
в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 77 от 2006 г. за
реда за признаване за вписване на нови сортове
земеделски растителни видове в Официалната
сортова листа на Република България и Общия
каталог на държавите – членки на ЕС.
Чл. 14. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
извършва изпитване на сортове от видовете
зеленчукови култури, изброени в приложения
№ 7 и № 8, с цел вписването им в Официалната
сортова листа на Република България съгласно
чл. 3, ал. 2 на Директива 2002/55/ЕС, въведен
в чл. 3 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от зеленчукови култури
на пазара на ЕС (ДВ, бр. 71 от 2006 г.), за да
установи изпълнени ли са изискванията по
отношение на минималните характеристики
(признаци), които следва да бъдат обхванати
от изпитването, и минималните условия за
изпитване.
(2) При сортоизпитването за РХС:
1. видовете, изброени в приложение № 7,
трябва да отговарят на изискванията, определени в Протоколите на CPVO за изпитване
за различимост, хомогенност и стабилност;
2. видовете, изброени в приложение № 8,
трябва да отговарят на изискванията, определени в Методиките на UPOV за изпитване
за различимост, хомогенност и стабилност.
(3) Всички сортови признаци по смисъла
на ал. 2, т. 1 и всички сортови признаци,
обозначени със знак звездичка (*) в методи-
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ките, посочени в ал. 2, т. 2, се използват, при
условие че наблюдението на даден признак не
е възпрепятствано от изявата на всеки друг
признак или от условията на околната среда,
при които се извежда опитът.
(4) Минималните изисквания за изпитване
по отношение на видовете, изброени в приложенията по ал. 1, отнасящи се до схемата на
опита и условията на отглеждане, посочени
в протоколите на CPVO или методиките на
UPOV, се у твърж дават от изпълнителния
директор на ИАСАС.
Чл. 15. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва
сортоизпитване на лоза за установяване изпълнението на минималния брой признаци и
минималните условия за изпитване, изброени
в приложения № 9 и № 10.
Чл. 16. За сортоизпитване за РХС и БСК
заявителят заплаща такси по Тарифата за
таксите по чл. 6, ал. 6 ЗППМ, които се събират от ИАСАС.
Чл. 17. (1) Сортоизпитването за РХС и
БСК се извършва в териториалните звена на
ИАСАС.
(2) Сортоизпитването за БСК може да се
извърши и от физически и юридически лица,
получили разрешение от министъра на земеделието и храните при условията на чл. 18,
ал. 4 ЗППМ.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол сключва
договор с лицата по ал. 2 за извършване на
сортоизпитване.
(4) Сортоизпитването за БСК на сортове
лози и овощни видове може да се извърши
и на насаждения, посочени от заявителя на
територията на страната.
Чл. 18. (1) Срокът на сортоизпитването за
РХС е не по-малък от две години.
(2) Срокът на сортоизпитването за БСК е
не по-малък от:
1. една година за сортовете зеленчукови
растения, вписани в Общия каталог на Европейския съюз за зеленчукови култури (когато
по преценка на заявителя е подадена заявка
за сортоизпитване за БСК);
2. две години за сортове, изпитвани в пунктове при поливни условия;
3. три години за сортове, изпитвани в
пунктове при неполивни условия;
4. три години за сортове, едновременно
изпитвани в пунктове при поливни и при
неполивни условия;
5. четири реколтни години за сортове
многогодишни житни треви;
6. четири реколтни години за сортове
многогодишни бобови треви;
7. две плододаващи години за сортове
ягодоплодни култури;
8. три плододаващи години за сортове
овощни култури и лоза.
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(3) Посоченият в ал. 2, т. 3 и 4 срок може
да бъде намален с една година по искане от
заявителя, ако сортът е показал статистически
доказани положителни резултати за БСК през
първите две години.
(4) Срокът за изпитване на сортовете за
БСК може да бъде удължен до четири години,
когато резултатите от изпитването варират
през годините на сортоизпитването и заявителят желае продължаването му.
(5) За резултатите от техническото изпитване за РХС ИАСАС изготвя междинен или
окончателен доклад съгласно приложение
№ 11 или приложение № 12.
(6) За разглеждане на резултатите от сортоизпитването на сорта от експертна комисия
заявителят подава заявка в ИАСАС.
Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
признава окончателен доклад от техническото изпитване за РХС от официален орган на
държава – членка на UPOV.
(2) За окончателния доклад по ал. 1 заявителят заплаща такса на офиса, провел
техническото изпитване.
(3) За удължаване на срока на признаването на сорт, признат по условията на ал. 1, се
изисква доклад за техническо изпитване от
официален орган на държавата – членка на
UPOV, провела изпитването за РХС.
Чл. 20. При сортоизпитване за РХС на
хибриди от полски култури заявителят предоставя за изпитване и родителските компоненти.
Чл. 21. (1) Заявителят предоставя в ИАСАС
необходимото количество посевен или посадъчен материал, предназначен за сортоизпи т ването съгласно п ри ложение № 13,
при спазване на съответните митнически и
фитосанитарни изисквания за територията на
Република България.
(2) Количествата посевен и посадъчен
материал по ал. 1 се доставят в ИАСАС в
следните срокове:
1. за оран жерийните видове растени я,
отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии – до 15 септември;
2. за видовете растения, чието отглеждане
налага ползване на полиетиленови оранжерии – до 15 януари;
3. за есенните видове растения – до 30 септември, за зимна маслодайна рапица – до
15 август;
4. за ранните пролетни видове растения – до
15 януари;
5. за останалите пролетни видове растения – до 28 февруари;
6. за овощните видове растения, лоза, декоративни, ароматни и медицински видове
растения:
а) за есенно засаждане – до 20 октомври;
б) за пролетно засаждане – до 15 март;
7. за многогодишни треви – до 31 януари.
(3) При неспазване на сроковете по ал. 2
процедурата по сортоизпитване се прекратява.
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(4) Количествата посевен или посадъчен
материал за сортоизпитване за РХС се предоставят нетретирани.
(5) Количествата посевен или посадъчен
материал за сортоизпитване за БСК съгласно
приложение № 13 се предоставят третирани
с разрешени за употреба на територията на
страната продукти.
(6) Всяко химическо третиране на семената по ал. 5 трябва да бъде отбелязано върху
официалния етикет или върху етикет на заявителя, върху опаковката или вътре в нея.
(7) Количествата посевен материал за сортоизпитване за РХС и БСК се придружават
от документ за посевни качества, предоставен
от заявителя.
(8) Заявителят посочва следната информация върху етикета:
1. вид култура;
2. наименование на сорта и/или селекционен номер;
3. количество;
4. име на заявителя.
Чл. 22. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ползва
предоставения посевен или посадъчен материал само за целите на сортоизпитването.
Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води
регистър по чл. 4, т. 2 ЗППМ на заявените
за изпитване сортове земеделски растения.
(2) В регистъра се вписват:
1. пореден номер на заявката;
2. дата на подаване на заявката;
3. номер на договора;
4. научно име на таксона;
5. наименование на сорта;
6. видът изпитване;
7. име на заявителя и селекционера на сорта;
8. специфични характеристики на сорта,
посочени от заявителя.
Чл. 24. В случай на природни бедствия
и д ру г и неза висещ и о т сор т оизп и тат ел я
причини, оказали негативно въздействие на
изпитването, изпълнителният директор на
ИАСАС назначава комисия, която извършва
проверка на място и уведомява възложителя
или упълномощено от него лице за резултатите от проверката.
Чл. 25. Заявител ят може да посещава
опитите за РХС и БСК след предварително
уведомление до ИАСАС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИЗНАВАНЕ И ВПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ
Чл. 26. (1) Признаването с цел вписване
на сортовете земеделски растения в списък А
и списък Б на официалната сортова листа се
извършва от експертна комисия по съответните култури или групи култури, назначена от
изпълнителния директор на ИАСАС съгласно
чл. 20 ЗППМ.
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(2) Експертната комисия по ал. 1 взема
решение относно признаване на сортове
земеделски растения по чл. 38, ал. 8 и 12
ЗЗНСРПЖ.
(3) Експертните комисии за РХС и БСК
осъществяват дейността си по ред, определен
в правилник, утвърден от изпълнителния
директор на ИАСАС.
Чл. 27. (1) Определени от изпълнителния
директор на ИАСАС длъжностни лица изготвят
доклади за резултатите от изпитването за РХС
и БСК, които се разглеждат от експертната
комисия.
(2) Междинният и окончателният доклад
за техническо изпитване за РХС се изготвят
съгласно чл. 18, ал. 5 в два екземпляра – един
за ИАСАС и един за заявителя.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя
окончателен доклад за техническо изпитване
при поискване от официален оторизиран орган
на държава – членка на UPOV, след заплащане
по Тарифата за таксите по чл. 6, ал. 6 ЗППМ,
които се събират от ИАСАС.
(4) Докладът за БСК съдържа резултатите
от изпитванията по приложение № 6 на чл. 13,
ал. 5 и методиката за съответната култура.
(5) Докладите по ал. 1 се изпращат на
членовете на експертната комисия най-късно
14 дни преди датата на заседанията є.
Чл. 28. Решенията за признаване и вписване на сортове генетически изменени висши
растения се вземат при спазване изискванията на Закона за генетично модифицираните
организми.
Чл. 29. (1) Когато решението на експертната комисия е сортът да не бъде признат и
вписан в официалната сортова листа, ИАСАС
в 15-дневен срок от вземане на решението
писмено уведомява възложителя по договора
за сортоизпитване, като посочва и мотивите
за непризнаването.
(2) Заявителят може да възрази писмено
срещу решението на експертната комисия
в едномесечен срок, считано от датата на
уведомяването.
Чл. 30. (1) Възраженията срещу решенията на експертната комисия се разглеждат
от комисия по възраженията, чийто състав
се определя със заповед на изпълнителния
директор на ИАСАС.
(2) Комисията по възраженията се произнася с решение по възраженията в едномесечен
срок от получаването им.
(3) Решенията на комисията по възраженията са окончателни.
Чл. 31. (1) Министърът на земеделието и
храните със заповед утвърждава решението
на комисията за признаване и вписване на
сорта в официалната сортова листа или прави
мотивиран отказ.
(2) В 15-дневен срок от постановяване на
решението ИАСАС уведомява възложителя
по договора за сортоизпитване.
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(3) Заповедта или отказът на министъра
по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
изготвя и съхранява досиетата на признатите
и вписани сортове.
(2) Досието по ал. 1 съдържа:
1. подадената заявка по образец и попълнения технически въпросник за РХС по чл. 9,
ал. 1;
2. докладите за РХС и БСК, когато това е
приложимо, на основание на който/които е
признат сортът;
3. друга текуща информация, свързана с
изпитването, признаването и вписването на
сорта в официалната сортова листа.
(3) Досиетата се съхраняват в срок 10 години след отписването на сорта от официалната
сортова листа.
(4) В случай на непризнат или оттеглен
от изпитване сорт, досиетата се съхраняват
в срок 10 години от непризнаването или оттеглянето на сорта.
Чл. 33. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
води регистър на признатите за вписване в
официалната сортова листа сортове земеделски
растения по чл. 4, т. 2 ЗППМ.
(2) Регистърът съдържа:
1. пореден номер на сорта;
2. научно име на таксона;
3. код и/или наименование, с което е изпитван сортът;
4. постоянно наименование на сорта;
5. дата и година на признаване;
6. номер на заповедта на министъра на
земеделието и храните за утвърждаване признаването на сорта;
7. заявител за сортоизпитване.
Чл. 34. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съставя
и публикува в официалния си сайт бюлетин с
обобщените резултати от сортоизпитването за
БСК на признатите сортове земеделски растения след издаване на официалната сортова
листа по чл. 39.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПРИЗНАТИТЕ СОРТОВЕ
ЗЕМ Е Д Е ЛС К И РАС Т ЕН И Я В ЪВ И ОТ
ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА
Чл. 35. (1) Вписването на признатите
сортове земеделски растения в официалната
сортова листа се извършва въз основа на подадена заявка в ИАСАС по образец съгласно
приложение № 14.
(2) Заявителят на сорта ежегодно подава
заявка за вписване на сорта в официалната
сортова листа за следващата година до 20 декември на текущата календарна година.

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

(3) Заявката за вписване на сорта в списъци
А и Б се подава от заявителя за сортоизпитване, от притежателя на сертификата или от
упълномощени от тях лица.
Чл. 36. (1) При установяване на неточна,
непълна и невярна информация в подадената
заявка ИАСАС дава на заявителя едноседмичен срок за отстраняването є.
(2) При неспазване срока по ал. 1 заявката
се счита за оттеглена.
Чл. 37. Процедурата по признаването на
сортовете се прекратява, когато:
1. заявителят за сортоизпитване не е имал
право да заявява сорта за изпитване с цел
признаването и вписването му в официалната
сортова листа;
2. по време на изпитването, признаването
и вписването на сорта са предоставени неверни сведения, от които зависи признаването
и вписването;
3. ако за даден сорт се установи, че са
налице рискове за човешкото здраве и/или
околната среда и че предприетите мерки за
защита са недостатъчни или неефективни;
4. изискванията по чл. 5, ал. 2 не са изпълнени.
Чл. 38. Признатите сортове се отписват от
официалната сортова листа в следните случаи:
1. не е подадена заявка по чл. 5, ал. 3;
2. при прекратяване на процедурата по
признаването по чл. 37;
3. по искане на заявителя.
Чл. 39. Официалната сортова листа се
издава ежегодно в началото на всяка календарна година и се допълва периодично с
новопризнати за вписване сортове.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Общоизвестен сорт“ е сорт, който:
a) e предлаган за търговия като размножителен или реколтиран материал или има
публикувано подробно сортоописание;
б) има попълнена заявка за правна закрила
или за включване в регистър на сортовете в
държава – членка на UPOV;
в) е наличен, достъпен и съхранен като
жив растителен материал в сортови колекции.
2. „Качествена характеристика“ е характеристиката, включваща анализи, обосноваващи
технологичната стойност на сорта.
3. „Селекционер“ е лицето, създало или
открило и разработило сорта (автор на сорта).
4. „Сорт стандарт“ е наложил се в практиката сорт, който служи за сравнение на
новозаявен за изпитване сорт и се определя от
експертната комисия по съответната култура.
5. „Изпитване за подновяване на признаването“ е изпитване на вече признат сорт с
цел сравняването му със съхранените в сравнителната колекция първоначално получени
семена от този сорт.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

6. „CPVO“ е офис на Общността за сортовете растения (Community Plant Variety Office).
7. „UPOV“ е Международен съюз за закрила
на новите сортове растения (International Union
For The Protection Of New Varieties Of Plants).
8. „WIPO“ е Световна организация за интелектуална собственост (World Intellectual
Property Organization).
§ 2. С тази наредба се въвежда Директива
2004/29/ЕО на Комисията от 4 март 2004 г.
относно определяне на характеристиките и
минималните условия за изпитване на сортовете лози (обн., ОВ, L 71/22 от 10.03.2004 г.),
Ди рек т ива 2012/44/ ЕС на Ком иси я та о т
26 ноември 2012 г. за изменение на директиви
2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на
мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива
2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение
на минимално изискваните характеристики,
които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване
на някои сортове земеделски растителни
видове и зеленчукови видове (обн., ОВ, L 327
от 27.11.2012 г.) и се осигурява прилагането на
Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от
22 юли 2009 г. за установяване на подробни
правила за допустимостта на наименованията
на сортовете земеделски растителни видове
и зеленчукови видове (обн., ОВ, L 191/10 от
23.07.2009 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове,
започнали преди 1 януари 2014 г. съгласно
чл. 3 на Директива 2012/44/ЕС, могат да се
прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и
Директива 2003/91/ЕО в техните варианти,
приложими преди изменението им с Директива 2012/44/ЕС.
§ 4. Наредба № 12 от 2004 г. за условията и
реда за сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм.,
бр. 25 и 95 от 2007 г., бр. 68 и 109 от 2008 г.,
бр. 9 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 13 и 74 от
2012 г.) се отменя.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на ИАСАС.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Видове земеделски растения, сортове от които се вписват в списък А на официалната сортова
листа
I. Цвекло
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Beta vulgaris L. – Цвекло
II. Фуражни
Agrostis canina L. – Кучешка полевица
Agrostis gigantea Roth. – Гигантска полевица
Agrostis stolonifera L. – Издънкова (бяла) полевица
Agrostis capillaris L. – Тънка полевица
Alopecurus pratensis L. – Ливадна лисича опашка
Agropyron cristatum L. – Гребенчат житняк
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl. – Висок (френски) райграс
Bromus catharticus L. – Слабителна овсига
Bromus sithensis Trin. – Овсига
Cynodon dactylon (L.) Pers. – Бермудска трева
Dactylis glomerata L. – Ежова главица
Festuca arundinacea L. – Тръстиковидна власатка
Festuca filiformis Pourr. – Власатка (финолистна)
Festuca ovina L. – Овча власатка
Festuca pratensis Huds. – Ливадна власатка
Festuca rubra L. – Червена власатка
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Твърдолистна власатка
×Festulolium Aschers. et Graebn. – хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода
Festuca с вид от рода Lolium
Lolium multiflorum Lam. – Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс
Lolium perenne L. – Английски райграс (пасищен)
Lolium × boucheanum Kunth – Хибриден райграс
Phalaris aquatica L. – Тръстичина (Фаларис)
Phleum nodosum L. – Тимотейка
Phleum pratense L. – Ливадна тимотейка
Poa L. – Метлицa
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – Златна трева
Hedysarum coronarium L. – Сула (Хедизарум)
Lotus corniculatus L. – Звездан
Lupinus albus L. – Бяла лупина
Lupinus angustifolius L. – Теснолистна лупина
Lupinus luteus L. – Жълта лупина
Medicago sativa L. – Люцерна обикновена
Medicago x varia T. Martyn – Хибридна люцерна
Onobrychis viciifolia Scop. – Еспарзета
Pisum sativum L. (Partim) – Фуражен грах
Trifolium L. – Детелина
Тrigonella foenum-graecum L. – Сминдух
Vicia faba L. (Partim) – Бакла
Vicia pannonica Crantz – Панонски фий
Vicia sativa L. – Обикновен фий
Vicia villosa Roth. – Пясъчен фий
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. – Брюква
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. – Kръмно
(фуражно) зеле
Phacelia tanacetifolia Benth. – Фацелия
Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. – Фуражна ряпа
III. Маслодайни и влакнодайни
Arachis hypogaea L. – Фъстъци
Brassica juncea (L.) Czern. – Кафяв синап
Brassica napus L. (partim) – Рапица
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
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Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch – Черен синап
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs – Репица
Cannabis sativa L. – Коноп
Carthamus tinctorius L. – Сафлор
Carum carvi L. – Ким
Glycine max (L.) Merril – Соя
Gossypium L. – Памук
Helianthus annuus L. – Слънчоглед
Linum usitatissimum L. – Лен
Papaver somniferum L. – Mак
Sinapis alba L. – Бял синап
IV. Зърнени
Avena nuda L. – Голозърнест овес
Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) – Овес и червен овес
Аvena strigosa Schreb. – Черен (Брадат) овес
Hordeum vulgare L. – Ечемик
Oryza sativa L. – Ориз
Phalaris canariensis L. – Канарско просо
Secale cereale L. – Ръж
Sorghum bicolor (L.) Moench – Сорго
Sorghum sudanensе (Piper) Stapf – Суданка
× Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Тритикале
Triticum aestivum L. – Пшеница обикновена
Triticum durum Desf. – Твърда пшеница
Triticum spelta L. – Спелта пшеница
Zea mays L. – Царевица
V. Картофи
Solanum tuberosum L. – Картофи
VI. Тютюн
Nicotiana tabacum L. – Тютюн
VII. Овощни родове и видове
Castanea sativa Mill. – Кестен
Citrus L. – Портокал
Corylus avelana L. – Лешник (Леска)
Cydonia oblonga Mill. – Дюля
Ficus carica L. – Смокиня
Fortunella Swingle – Кумкуат
Fragaria L. – Ягода
Juglans regia L. – Обикновен орех
Malus Mill. – Ябълка
Olea europea L. – Маслина
Pistacia vera L. – Шамфъстък
Poncirus Raf. – Трифолиата, Трилистен „лимон“
Prunus amygdalus Batch. – Бадем
Prunus armeniaca L. – Кайсия
Prunus avium (L.) L. – Череша
Prunus cerasus L. – Вишна
Prunus domestica L. – Слива
Prunus persica (L.) Batsch – Праскова
Prunus salicina Lindley – Върбовидна слива
Pyrus L. – Круша
Ribes nigrum L. – Черно френско грозде (Касис)
Ribes rubrum L. – Червено френско грозде
Ribes uva-crispa L. – Цариградско грозде
Rubus L. – Къпина
Rubus idaeus L. – Малина
Vaccinium L. – Боровинка
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
З А Я В К А .....................................................
рег. № на първоначалната заявка (попълва се от ИАСАС)
ДОГОВОР № ..................................................
(попълва се от ИАСАС)
относно: подновяване вписването в Официалната сортова листа на Република България на сортове растения
и породи/хибриди копринена пеперуда
1. Заявител/и: ……………………………………………………………………………………………………….......................................................
(име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail)
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
(адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения)
2. Селекционер/и на сорта:
 заявителят/ите
 лице/а (ако е/са различно/и от заявителя):
…………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................
(име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail)
...............................................................................................................................................................................................
Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:
 Договор
 Наследство
 Друго
Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или заверени копия
3. Вид и подвид (научно име на таксона): ……………………………………………………………………............................................
4. Наименование на сорта:
 Код.......................................
 Име......................................
5. Начин на създаване на сорта: ………………………………………………………………………………………………………………………….......
(опишете начина на създаване)
Формула: ............................................................................................................................................................................
(посочете формулата)
6. Сортоподдържане:
...............................................................................................................................................................................................
(посочете физическо и/или юридическо лице/а и населено място, където се поддържа сортът)
Място:

Дата:

Заявител:
(подпис и печат)

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
З А Я В К А ..………............................................
.....
(рег. №, попълва се от ИАСАС)
ДОГОВОР № .......................................................
(попълва се от ИАСАС)
относно: Официално изпитване на сортове растения
 с цел признаване и вписване в списък А и списък Б на официалната сортова листа
 с цел получаване правна закрила на сорт и породи/хибриди копринена пеперуда
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1. Заявител/и
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail)
………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
(адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения))
2. Селекционер/и на сорта:

 Заявителят/ите
 лице/а, ако е/са
различно/и от
заявителя:

..............................................................................................................................................................................................
(име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail)
Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:
 Договор
 Наследство
 Друго
Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или официално заверени.

3. Научно име на таксона:
4. Наименование на сорта:

 Временно
(селекционен №)
.......................
 Постоянно
код ...........…..
име ............…

5. Начин на създаване на сорта:
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................
(опишете начина на създаване)
Формула: .............................................................................................................................................................................
(посочете формулата)
6. Наименованието на сорта заявено ли е за регистриране или е регистрирано като търговска марка в ЕС,
в държава – членка на UPOV, или чрез WIPO:
 Да
 Не
Ако е „Да“, попълват се съответните колони на таблицата:
Държава –
членка на
ЕС и/или
UPOV/ или
чрез WIPO

Дата на
заявяване:

Дата на
регистрация:

Регистрационен
номер:

7. Информация за всички други заявки, направени в държава – членка на Европейския съюз, и/или в
държава – членка на UPOV
Държава/и – членка/и на ЕС
и/или на UPOV
...................................................................
(наименование на държавата/ите)
 Правна закрила на сорта
 Официален каталог на държава
 Регистрация, година ………………………………..………………………………..………………………………..………………………………...........
 В процес на регестрация, година …………………………………………………..………………………………..………………………………....
 Все още не е в процес на регистрация
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Оторизиран орган: ……………………………………………………………………………………………………....................................................
Заявка № .................................................
Етап:
 Постоянно наименование на сорта: ……………………………………………...........................................................................
 Временно наименование на сорта (селекционен №): ...........................................................................................
Ако заявеният за изпитване сорт с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република
България е родителски компонент на хибриден сорт и е бил изпитан в държава – членка на ЕС и/или
на UPOV, във връзка с изпитването на хибридния сорт, посочете наименованието на хибридния сорт и
държавата, в която е било проведено изпитването:
..............................................................................................................................................................................................
8. Право на приоритет по отношение на най-рано подадената заявка за патентна закрила:
в държава: …………………………………......................................................................................................................................
на дата: (ден, месец и година на заявката) ..................................................................................................................
9. Сортът бил ли е обект на търговия или използван по друг начин:
 Да

дата – .............
(ден, месец
и година)

държава – ................
(държава – членка на ЕС, или
трета държава)

Наименование на
сорта .......

 Не
Когато е „Да“, посочва се държавата на първото разполагане (търговия) със сорта и целта на неговата
употреба.
10. За заявени хибридни сортове: (попълнете за родителските компоненти)
а) Информация за всички други заявки за родителския компонент, направени в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – членка на UPOV ……………………………………………………….....................................
(наименование на държавата)

 Правна закрила на сорта

(наименование на държавата)
 Правна закрила на сорта

 Официален каталог на държавата

 Официален каталог на държавата

 Регистрация, година …………………….

 Регистрация, година …………………….

 В процес на регистрация,
година ……………………….

 В процес на регистрация,
година ……………………….

 Все още не е обект на регистрация

 Все още не е обект на
регистрация

Оторизиран
орган: ........................................

Оторизиран
орган: ........................................

Заявка № ..................................

Заявка № .................................

Период на изпитване:

Период на изпитване:

 Постоянно наименование на сорта:  Постоянно наименование на сорта:
…………………………….
………………………………….
 Временно наименование на сорта  Временно наименование на
(селекционен №): .........................
сорта (селекционен №):.........................
б) Родителският компонент използван ли е за създаване на други хибридни сортове:
 Да

 Не

Ако е „Да“, посочете:
Наименование на
родителския компонент:
........................................

Наименование на
хибридния сорт:
........................................

11. Сортът генномодифициран ли е:
 Да

 Не

12. Сортоподдържане (посочете физическо и/или юридическо лице/а и населено място, където се поддържа
сортът): ...............................................................................................................................................................................
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13. Сортът вписан ли е във:
Общия каталог на Европейския съюз:
 Да, година – ....................
 Не
Официален каталог на държържава – членка на ЕС:
 Да, година ...................... държава .............………………
година ...................... държава ............................
година ....................... държава .............................
 Не
14. Описание на основните характеристики на сорта в съответствие с утвърдените методики за БСК (групи
по ранозрялост и качество, качествена характеристика, функционално направление, специфични изисквания
при отглеждане и прибиране, устойчивост на вредни организми и продукти за растителна защита и др.):
..............................................................................................................................................................................................
Заявката се подава за всеки сорт.
– При настъпили промени в обстоятелствата (по т. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13) заявителят е длъжен в
едномесечен срок да уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Място:

Дата:

Заявител:
(подпис и печат)

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
Научно име на таксона
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x boucheanum Kunth
Pisum sativum L.
Brassica napus L.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.
Avena nuda L.
Avena sativa L. (включва A. byzantina
K. Koch)
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Secale cereale L.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Zea mays L.
Solanum tuberosum L.

Обикновено име на таксона
Власатка (финолистна)
Овча власатка
Червена власатка
Твърдолистна власатка
Многооткосен (италиански) райграс
Английски райграс (пасищен)
Хибриден райграс
Фуражен грах
Рапица
Слънчоглед
Лен
Голозърнест овес
Овес и червен овес
Ечемик
Ориз
Ръж
Тритикале
(Хибриди,
получени
от кръстосване на видове от рода
Triticum и видове от рода Secale)
Пшеница обикновена
Пшеница твърда
Царевица
Картофи

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

Протокол на CPVO
67/1 от 23.06.2011 г.
67/1 от 23.06.2011 г.
67/1 от 23.06.2011 г.
67/1 от 23.06.2011 г.
4/1 от 23.06.2011 г.
4/1 от 23.06.2011 г.
4/1 от 23.06.2011 г.
7/2 от 11.03.2010 г.
36/2 от 16.11.2011 г.
81/1 от 31.10.2002 г.
57/1 от 21.03.2007 г.
20/1 от 6.11.2003 г.
20/1 от 6.11.2003 г.

TP
TP
TP
TP

19/3 от 21.03.2012 г.
16/2 от 21.03.2012 г.
58/1 от 31.10.2002 г.
121/2 rev. 1 от 16.02.2011 г.

TP
TP
TP
TP

3/4 rev. 2 от 16.02.2011 г.
120/2 от 6.11.2003 г.
2/3 от 11.03.2010 г.
23/2 от 1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда Приложение – част А, Приложение I на Директива 2012/44/ЕС.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

Приложение № 5
към чл. 13, ал. 1
Научно име на таксона
Beta vulgaris L.
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca pratensis Huds.
xFestulolium Asch. et Graebn.

Обикновено име на таксона
Кръмно цвекло
Кучешка полевица
Гигантска полевица
Издънкова (бяла) полевица
Тънка полевица
Слабителна овсига
Овсига
Ежова главица
Тръстиковидна власатка
Ливадна власатка
Хибриди, получени от кръстосване
на видове от рода Festuca и видове
от рода Lolium
Phleum nodosum L.
Тимотейка
Phleum pratense L.
Ливадна тимотейка
Poa pratensis L.
Ливадна метлица
Lupinus albus L.
Бяла лупина
Lupinus angustifolius L.
Синя лупина
Lupinus luteus L.
Жълта лупина
Medicago sativa L.
Люцерна обикновена
Medicago x varia T. Martyn
Хибридна люцерна
Trifolium pratense L.
Детелина червена
Trifolium repens L.
Детелина бяла
Vicia faba L.
Бакла
Vicia sativa L.
Обикновен фий
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Брюква
Rchb.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Фуражна ряпа
Arachis hypogаea L.
Фъстъци
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Репица
Briggs
Cannabis sativa L.
Коноп
Carthamus tinctorius L.
Сафлор
Gossypium spp.
Памук
Papaver somniferum L.
Мак
Sinapis alba L.
Бял синап
Glycine max (L.) Merrill
Соя
Sorghum bicolor (L.) Moench
Сорго

Методика на UPOV
TG/150/3 от 4.11.1994 г.
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
TG/180/3 от 4.04.2001 г.
TG/180/3 от 4.04.2001 г.
TG/31/8 от 17.04.2002 г.
TG/39/8 от 17.04.2002 г.
TG/39/8 от 17.04.2002 г.
TG/243/1 от 9.04.2008 г.

TG/34/6 от 7.11.1984 г.
TG/34/6 от 7.11.1984 г.
TG/33/6 от 12.10.1990 г.
TG/66/4 от 31.03.2004 г.
TG/66/4 от 31.03.2004 г.
TG/66/4 от 31.03.2004 г.
TG/6/5 от 6.04.2005 г.
TG/6/5 от 6.04.2005 г.
TG/5/7 от 4.04.2001 г.
TG/38/7 от 9.04.2003 г.
TG/8/6 от 17.04.2002 г.
TG/32/6 от 21.10.1988 г.
TG/89/6 rev. от 4.04.2001 г. +
1.04.2009 г.
TG/178/3 от 4.04.2001 г.
TG/93/3 от 13.11.1985 г.
TG/185/3 от 17.04.2002 г.
TG/276/1 от 28.03.2012 г.
TG/134/3 от 12.10.1990 г.
TG/88/6 от 4.04.2001 г.
TG/166/3 от 24.03.1999 г.
TG/179/3 от 4.04.2001 г.
TG/80/6 от 1.04.1998 г.
TG/122/3 от 6.10.1989 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение – част А, Приложение II на Директива 2012/44/ЕС.

Приложение № 6
към чл. 13, ал. 5
Характеристики по отношение на изпитването за биологични и стопански качества
1.
2.
3.
4.

Добив
Устойчивост на вредни организми
Проявление по отношение на факторите на околната среда
Качествени характеристики

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона
Allium cepa L. (лукова
група)
Allium cepa L. (сборна
група)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thumb.)
Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Solanum lycopersicum L.
Petroselinum crispum
(Mill.) Nyman ex A. W.
Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.)
Laterr.
Vicia faba L. (partim)
Zea mays L. (partim)

Обикновено име на таксона
Лук и шалот

Протокол на CPVO
TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Лук батун
Праз
Чесън
Лук резанец
Листна и дръжкова целина
Кореновидна целина
Аспержи
Цвекло салатно, включително „Cheltenham“
Листно зеле
Цветно зеле (карфиол)
Броколи
Брюкселско зеле
Алабаш
Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено
главесто зеле
Китайско зеле
Пипер
Къдраволистна ендивия и обикновена ендивия
Индустриална цикория
Цикория
Дини

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

161/1 от 11.3.2010 г.
85/2 от 1.4.2009 г.
162/1 от 25.3.2004 г.
198/1 от 1.4.2009 г.
82/1 от 13.3.2008 г.
74/1 от 13.3.2008 г.
130/2 от 16.2.2011 г.
60/1 от 1.4.2009 г.
90/1 от 16.2.2011 г.
45/2 от 11.3.2010 г.
151/2 от 21.3.2007 г.
54/2 от 1.12.2005 г.
65/1 от 25.3.2004 г.
48/3 от 16.2.2011 г.

TP
TP
TP
TP
TP
TP

105/1 от 13.3.2008 г.
76/2 от 21.3.2007 г.
118/2 от 1.12.2005 г.
172/2 от 1.12.2005 г.
173/1 от 25.3.2004 г.
142/1 от 21.3.2007 г.

Пъпеши
Краставици и корнишони
Тиквички
Артишок и кардун
Моркови и фуражни моркови
Резене
Салата
Домати
Магданоз

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

104/2 от 21.3.2007 г.
61/2 от 13.3.2008 г.
119/1 от 25.3.2004 г.
184/1 от 25.3.2004 г.
49/3 от 13.3.2008 г.
183/1 от 25.3.2004 г.
13/5 от 16.2.2011 г.
44/4 от 21.3.2012 г.
136/1 от 21.3.2007 г.

Многоцветен фасул
Фасул пешак и фасул вейков
Грах набръчкан, грах кръглозърнест
захарен
Репички
Патладжан
Спанак
Полска салата

TP 9/1 от 21.3.2007 г.
TP 12/3 от 1.4.2009 г.
TP 7/2 от 11.3.2010 г.

Бакла
Захарна царевица и пуклива царевица

и

грах

TP
TP
TP
TP

64/1 от 27.3.2002 г.
117/1 от 13.3.2008 г.
55/4 от 21.3.2012 г.
75/2 от 21.3.2007 г.

TP Broadbean/1 от
25.3.2004 г.
TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда Приложение – част Б, Приложение I на Директива 2012/44/ЕС.
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Приложение № 8
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона
Beta vulgaris L.
Brassica rapa L.
Cichorium intybus L.
Cucurbita maxima Duchesne

Обикновено име на таксона
Манголд
Турнепс
Широколистна цикория или италианска цикория
Тиква

Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.

Ряпа
Ревен
Черен корен

Методика на UPOV
TG/106/4 от 31.3.2004 г.
TG/37/10 от 4.4.2001 г.
TG/154/3 от 18.10.1996 г.
TG/155/4rev. от
28.3.2007 г. + 1.4.2009 г.
TG/63/7 от 28.3.2012 г.
TG/62/6 от 24.3.1999 г.
TG/116/4 от 24.3.2010 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение – част Б, Приложение II на Директива 2012/44/ЕС.

Приложение № 9
към чл. 15

Част А
Морфологични признаци, които се отчитат
при изпитването за различимост, хомогенност
и стабилност на сортове лоза
1. Разпукване на листна пъпка при развит
летораст с дължина от 10 до 20 см:
1.1. форма;
1.2. цвят (при отваряне да позволява наблюдение на антоциана);
1.3. мъхнатост.
2. Млад летораст по време на цъфтеж:
2.1. напречно сечение (форма и контури);
2.2. мъхнатост.
3. Летораст:
3.1. повърхност;
3.2. вегетативни органи.
4. Разположение на мустаците.
5. Млади листа на върха на летораст с дължина от 10 до 30 см (след разпукване на пъпката
първите три листа са ясно очертани):
5.1. оцветяване;
5.2. мъхнатост.
6. Зрял лист (разположен между 8-и и 11-и
възел):
6.1. фотография;
6.2. скица или директен отпечатък със скала;
6.3. основна форма;
6.4. брой на листните дялове;
6.5. вряз на дръжката;
6.6. дълбочина на горния и долния страничен вряз;
6.7. четинки на долната повърхност;
6.8. повърхност;
6.9. странична назъбеност на листа.
7. Цвят:
очевиден пол.
8. Грозд във фаза стопанска зрелост (за винени
и десертни сортове):
8.1. фотография (със скала);
8.2. форма;
8.3. размер;
8.4. дръжка (дължина);
8.5. средно тегло в грамове;
8.6. откъсване;
8.7. компактност на грозда.
9. Зърно във фаза стопанска зрелост (за винени
и десертни сортове):

9.1. фотография (със скала);
9.2. форма;
9.3. форма с отбелязано средно тегло;
9.4. оцветяване;
9.5. кожица (по отношение на десертните
сортове);
9.6. брой на семената (по отношение на десертните сортове);
9.7. пулпа;
9.8. сок;
9.9. вкус.
10. Семе (за винени и десертни сортове):
фотография на двете страни и профила (със
скала).
Част Б
Физиологични признаци, разглеждани при
изпитването за различимост, хомогенност и
стабилност на сортове лоза
1. Фенологични наблюдения и отчитания:
1.1. установяване на фенологични дати.
Фенологичните дати се установяват в сравнение с един или повече контролни сортове.
1.1.1. контролни сортове за територията на
Република България:
1.1.1.1. бели винени
сортове

– Мускат отонел,
Ризлинг италиански, Шардоне,
Димят
1.1.1.2. червени винени – Мерло,
сортове
Каберне Совиньон,
Гъмза, Мавруд,
Ранна мелнишка,
Широка мелнишка
лоза
1.1.1.3. десертни сортове – много ранни:
Супер ран Болгар,
Мискет русенски
– ранни:
Плевен Кардинал
– средно ранни:
Болгар, Хамбургски мискет
– късни: Алфонс
Лавале, Италия
– много късни:
Тича, Петричка
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есен
– безсеменни:
Русалка 3,
Хибрид VI-4,
Бяло без семе
1.2. дата на отваряне на очите:
Датата, на която половината от очите на нормално зарязана лоза (прочистена от леторасти)
се разтварят, като показват своята мъхнатост в
сравнение с тези на контролните сортове;
1.3. дата на пълен цъфтеж:
Датата, на която при съответния брой растения
половината от цветовете са отворени в сравнение
с контролните сортове;
1.4. зрелост (за винени и десертни сортове):
В допълнение към периода на зрелост трябва
да се посочи гъстотата или вероятният градус на
мъстта, нейната киселинност и съответстващият
добив на грозде, изразен в килограми на хектар, в
сравнение с един или повече контролни сортове,
от които се получават подобни добиви.
2. Стопански признаци:
2.1. жизненост;
2.2. хабитус на растежа (разположение на първата плодна пъпка, размер);
2.3. производство:
2.3.1. регулярност;
2.3.2. добив;
2.3.3. аномалии;
2.4. устойчивост или чувствителност:
2.4.1. към неблагоприятни условия;
2.4.2. към вредители;
2.4.3. склонност към напукване на зърната на
гроздето;
2.5. поведение по време на вегетативно размножаване:
2.5.1. присаждане;
2.5.2. размножаване чрез резници.
3. Използване:

ВЕСТНИК
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3.1. за винени сортове;
3.2. за десертни сортове;
3.3. за подложки;
3.4. за индустриално приложение.
Приложението въвежда Приложение I на Директива 2004/29/ЕО.

Приложение № 10

към чл. 15
Минимални условия за провеждане на изпитването на сортове лоза
1. Екологична информация:
1.1. място (район);
1.2. географски условия:
1.2.1. геогр. дължина;
1.2.2. геогр. ширина;
1.2.3. надморска височина;
1.2.4. изложение и склон;
1.3. климатични условия;
1.4. тип почва.
2. Техническа процедура:
2.1. при винени и десертни сортове грозде:
2.1.1. 24 лози по възможност на няколко различни подложки;
2.1.2. най-малко три години на плододаване;
2.1.3. най-малко две места (района) с различаващи се екологични условия (Северна и Южна
България);
2.1.4. приемането на присадката трябва да се
изследва върху поне три сорта подложки;
2.2. при сортове за подложки:
2.2.1. пет лози с най-малко две форми на хабитус на растежа;
2.2.2. пет години след засаждането;
2.2.3. три места (района) с различни екологични условия;
2.2.4. приемането на присадката трябва да се
изследва при най-малко три присадени сорта.
Приложението въвежда Приложение II на
Директива 2004/29/ЕО.

Приложение № 11
към чл. 18, ал. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Министерство на земеделието и храните
  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПИТВАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Справочен номер в ИАСАС
Заявяващ орган
Справочен номер на заявяващия орган
Предложено наименование от автора
Дата на заявката
Заявител (име и адрес)

7. Представител (име и адрес) (ако е приложимо) –
8. Научно име на таксона:
9. Обикновено име на таксона:
10. Наименование на сорта:
11. Селекционер (име и адрес):
12. Сортоизпитващ орган:
13. Опитна(и) станция(и):

–
–
–
–
–
......................
ул.
гр. ..........., обл. ..........
–
–
–
.......................
ул. .....................
гр. .........., обл. ............, България
ИАСАС, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
1113 София, България
ИАСАС, ……………, България
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14. Период на изпитване:
………………………………………………
15. Дата и място на издаване на документа:
……………… г., София
16. Обща информация
(напр. недоставен растителен материал, неспазени изисквания за растителния материал, пропаднал
опит (наблюдения)
(ако е необходимо, подробности се дават в отделно приложение)
17. Резултати от изпитването
(а) Без забележки
[ ]
(б) Забележки
[ ]
(ако е необходимо, подробности се дават в отделно приложение)
18. Окончателният доклад ще бъде готов до
(приблизителна дата)
19. Забележки: Настоящият междинен доклад не може да предреши окончателния доклад.
Сортът може да продължи изпитване за РХС. / Сортът може да бъде заявен за разглеждане пред
експертна комисия.
20. Подпис:
…………………………
Изпълнителен директор

Приложение № 12
към чл. 18, ал. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Министерство на земеделието и храните
  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПИТВАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Справочен номер в ИАСАС
Заявяващ орган
Справочен номер на заявяващия орган
Предложено наименование от автора
Дата на заявката
Заявител (име и адрес)

7. Представител (име и адрес) (ако е приложимо) 8. Научно име на таксона:
9. Обикновено име на таксона:
10. Наименование на сорта:
11. Селекционер (име и адрес):
12. Сортоизпитващ орган:

–
–
–
–
–
......................
ул.
гр. ..........., обл. ..........
–
–
–
.......................
ул. .....................
гр. .........., обл. ............, България
ИАСАС, бул. Цариградско шосе 125,
бл. 1
1113 София, България
ИАСАС, …………, България
–
………………г. София

13. Опитна(и) станция(и):
14. Период на изпитване:
15. Дата и място на издаване на документа:
16. Резултати от техническото изпитване и решение
(a) Доклад за Различимост:
Сортът
– е ясно различим от всички други сортове
[ ]
– не е ясно различим от всички сортове,
[ ]
чието съществуване ни е известно.
(b) Доклад за Хомогенност:
Сортът
– е достатъчно хомогенен
[ ]
– не е достатъчно хомогенен
[ ]
по отношение на специфичните черти на своето полово или вегетативно размножаване.
(c) Доклад за Стабилност:
Сортът
– е стабилен
[ ]
– не е стабилен
[ ]
по своите основни признаци.
17. Забележки:
18. Подпис:
…………………………
Изпълнителен директор
Приложение – официално сортоописание в съответствие с използвания протокол/методика.
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Приложение № 13
към чл. 21, ал. 1
Вид и количества семена/посадъчен материал за изпитване за РХС и БСК за един сорт,
в един пункт, за една година
Групи култури, научно и обикновено име на таксона

Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

БСК

нетретирани (g)

третирани (g)

нетретирани (g)

1000

1000

200

I. Цвекло
1.

Beta vulgaris L. – Цвекло
II. Фуражни култури

2.

Agrostis canina L. – Кучешка полевица

1000

1000

150

3.

Agrostis gigantea Roth. – Гигантска полевица

1000

1000

150

4.

Agrostis stolonifera L. – Издънкова (бяла) полевица

1000

1000

150

5.

Agrostis capillaris L. – Тънка полевица

1000

1000

150

6.

Alopecurus pratensis L. – Ливадна лисича опашка

1000

1000

150

7.

Agropyron cristatum L. – Гребенчат житняк

1000

1000

150

8.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C.
Presl. – Висок (френски) райграс
Bromus catharticus L. – Слабителна овсига

1000

1000

150

1500

1000

150

10. Bromus sithensis Trin. – Овсига

9.

1500

1000

150

11. Cynodon dactylon (L.) Pers. – Бермудска трева

1500

1000

150

12. Dactylis glomerata L. – Ежова главица

1500

1000

150

13. Festuca arundinacea L. – Тръстиковидна власатка

1500

1000

150

14. Festuca filiformis Pourr. – Власатка (финолистна)

1500

1000

150

15. Festuca ovina L. – Овча власатка

1500

1000

150

16. Festuca pratensis Huds. – Ливадна власатка

1500

1000

150

17. Festuca rubra L. – Червена власатка

1500

1000

150

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Твърдолистна
власатка
19. ×Festulolium Aschers. et Graebn. – хибриди, които
са резултат от кръстосването на вид от рода
Festuca с вид от рода Lolium
20. Lolium multiflorum Lam. – Многооткосен
(италиански) райграс, вкл. вестерволдски
21. Lolium perenne L. – Райграс

1500

1000

150

1500

1000

150

1500

1000

150

1500

1000

150

22. Lolium × boucheanum Kunth – Хибриден райграс

1500

1000

150

23. Phalaris aquatica L. – Тръстичина (Фаларис)

1000

1000

150

24. Phleum nodosum L. – Тимотейка

1000

1000

150

25. Phleum pretense L. – Ливадна тимотейка

1000

1000

150

26. Poa L. – Метлица

600

1000

150

27. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – Златна трева

1000

1000

150

28. Hedysarum coronarium L. – Сула (Хедизарум)

1000

1000

150

29. Lotus corniculatus L. – Звездан (Лотус)

500

1000

150

30. Lupinus albus L. – Бяла лупина

2500

3000

500

31. Lupinus angustifolius L. – Теснолистна лупина

2500

3000

500

32. Lupinus luteus L. – Жълта лупина

2500

3000

500

33. Medicago sativa L. – Люцерна обикновена

1000

1500

150

34. Medicago x varia T. Martyn – Хибридна люцерна

1000

1500

150

35. Onobrychis viciifolia Scop. – Еспарзета

1000

1000

150
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

БСК

нетретирани (g)

третирани (g)

нетретирани (g)

36. Pisum sativum L. (Partim) – Фуражен грах

1000

3000

600

37. Trifolium L. – Детелина

1000

1000

150

38. Тrigonella foenum-graecum L. – Сминдух

1000

1000

150

39. Vicia faba L. (Partim) – Бакла

3000

5000

500

40. Vicia pannonica Crantz – Панонски фий

1000

3000

300

41. Vicia sativa L. – Обикновен фий

1000

3000

300

42. Vicia villosa Roth. – Пясъчен фий

1000

3000

300

50

500

50

100

300

50

43. Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb. – Брюква
44. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.
medullosa Thell.+var. viridis L. – Кръмно (фуражно)
зеле
45. Phacelia tanacetifolia Benth. – Фацелия

500

1000

150

46. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – Фуражна
ряпа
III. Маслодайни и влакнодайни

100

500

50

47. Arachis hypogaea L. – Фъстъци

2000

3000

300

48. Brassica juncea (L.) Czern. – Кафяв синап

300

500

50

49. Brassica napus L. (partim) – Рапица

500

500

100

50. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch – Черен синап

300

500

50

51. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs –
Репица
52. Cannabis sativa L. – Коноп

300

500

50

500

2000

200

53. Carthamus tinctorius L. – Сафлор

3000

500

50

54. Carum carvi L. – Ким

200

200

50

55. Glycine max (L.) Merrill – Соя

2000

3000

600

300
(омаганени
семена)

300
(омаганени
семена)

2500
(омаганени
семена)

1000

300

1000

100

56. Gossypium L. – Памук

57. Helianthus annuus L. – Слънчоглед
– за самоопрашващи се линии
– за хибриди и свободноопрашващи се сортове

58. Linum usitatissimum L. – Лен

5000
5000
(и по 5000 бр.
от всеки
родителски
компонент)
1000

59. Papaver somniferum L. – Мак

50

50

50

60. Sinapis alba L. – Бял синап

300

500

100

61. Avena nuda L. – Голозърнест овес

3000

3000

500

62. Avena sativa L. (including A. byzantina K.
Koch) – Овес и червен овес
63. Аvena strigosa Schreb. – Черен (Брадат) овес

3000

3000

500

3000

3000

500

64. Hordeum vulgare L. – Ечемик

3000

3000

300

65. Oryza sativa L. – Ориз

3000

3000

300

66. Phalaris canariensis L. – Канарско просо

500

1000

100

67. Secale cereale L. – Ръж

3000

3000

500

IV. Зърнени
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

БСК

нетретирани (g)

третирани (g)

нетретирани (g)

1000
(и по 500 бр.
от всеки
родителски
компонент)
1000
(и по 500 бр.
от всеки
родителски
компонент)
3000

1000

150

1000

150

3000

500

71. Triticum aestivum L. – Пшеница обикновена

3000

3000

500

72. Triticum durum Desf. – Твърда пшеница

3000

3000

500

73. Triticum spelta L. – Спелта пшеница

3000

3000

500

1000
(за сложни
хибриди
допълнително
по 1500 бр.
семена от всеки
компонент)

1000

300

150 бр. клубена

30 kg или
600 бр. клубена

10 бр. клубена

68. Sorghum bicolor (L.) Moench – Сорго

69. Sorghum sudanensе (Piper) Stapf – Суданка

70. × Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Тритикале

74. Zea mays L. – Царевица
– за самоопрашени линии
– за хибриди и свободноопрашващи се сортове

1500 бр.

V. Картофи
75. Solanum tuberosum L. – Картофи
VI. Зеленчукови
76. Allium cepa L. – Лук и шалот
– за размножаващи се със семена сортове

15 000 бр.

– за вегетативно размножаващи се сортове

300 бр.
луковици

77. Allium fistulosum L. – Лук батун
– за размножаващи се със семена сортове

60

– за вегетативно размножаващи се сортове

200 бр. растения

78. Allium porrum L. – Праз
79. Allium sativum L. – Чесън
80. Allium schoenoprasum L. – Лук резанец
81. Anethum graveolens L. – Копър*
82. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – Кервел

13 000 бр.
60 бр. луковици
5000 бр.
25 000 бр.
6

83. Apium graveolens L. – Целина
1 Apium graveolens L. – Листна и дръжкова целина

6

2 Apium graveolens L. – Кореновидна целина

4

84. Asparagus officinalis L. – Аспержи
– за размножаващи се със семена сортове

1200 бр.

– за вегетативно размножаващи се сортове

60 растения

85. Beta vulgaris L.
1 Beta vulgaris L. – Цвекло салатно, включително
„Cheltenham“
2 Beta vulgaris L. – Манголд

9000 бр.
9000 бр.
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС
нетретирани (g)

86. Brassica oleracea L.
1 Brassica oleracea L. – Листно зеле

5000 бр.

2 Brassica oleracea L. – Цветно зеле (карфиол)

5000 бр.

3 Brassica oleracea L. – Броколи

5000 бр.

4 Brassica oleracea L. – Брюкселско зеле

5000 бр.

5 Brassica oleracea L. – Савойско зеле

5000 бр.

6 Brassica oleracea L. – Бяло главесто зеле

5000 бр.

7 Brassica oleracea L. – Червено главесто зеле

5000 бр.

8 Brassica oleracea L. – Алабаш

5000 бр.

87. Brassica rapa L.
1 Brassica rapa L. – Китайско зеле
2 Brassica rapa L. – Турнепс
88. Capsicum annuum L. – Пипер

5000 бр.
50
2500 бр.

89. Cichorium endivia L. – Ендивия
1 Cichorium endivia L. – Къдраволистна ендивия

10000 бр.

2 Cichorium endivia L. – Обикновена ендивия

10000 бр.

90. Cichorium intybus L. – Цикория
1 Cichorium intybus L. – Цикория

50

2 Cichorium intybus L. – Широколистна цикория
или италианска цикория
3 Cichorium intybus L. – Индустриална цикория

25
100

91. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – Дини

1000 бр.

92. Cucumis melo L. – Пъпеши

2000 бр.

93. Cucumis sativus L. – Краставици/корнишони
– за размножаващи се със семена сортове

1500 бр.

– за вегетативно размножаващи се сортове

50 бр. растения

94. Cucurbita maxima Duchesnе – Тиква

1000 бр.

95. Cucurbita moschata Duch. – Тиква мускатна*

1500 бр.

96. Cucurbita pepo L. – Тиквички

200

97. Cynara cardunculus L. – Артишок и кардун
– за размножаващи се със семена сортове

1500 бр.

– за вегетативно размножаващи се сортове

60 растения

98. Daucus carota L. – Моркови
1 Daucus carota L. – Моркови

50000 бр.

2 Daucus carota L. – Фуражни моркови

50000 бр.

99. Foeniculum vulgare Miller – Резене
100. Hibiscus esculentus L. – Бамя*
101. Lactuca sativa L. – Салата
102. Lens culinaris Medic. – Леща*

4000 бр.
200
15000 бр.
1000

103. Pastinaca sativa L. – Пащърнак*

15000 бр.

104. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W.
Hill – Магданоз
105. Phaseolus coccineus L. – Многоцветен фасул

30000 бр.
6000 бр.

106. Phaseolus vulgaris L. – Фасул
1 Phaseolus vulgaris L. – Фасул пешак
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС
нетретирани (g)

2 Phaseolus vulgaris L. – Фасул вейков

БСК
третирани (g)

нетретирани (g)

10

2

15000 бр.

107. Pisum sativum L. (partim) – Грах
1 Pisum sativum L. (partim) – Грах набръчкан

12000 бр.

2 Pisum sativum L. (partim) – Грах кръглозърнест

12000 бр.

3 Pisum sativum L. (partim) – Грах захарен

12000 бр.

108. Rhaphanus sativus L.
1 Rhaphanus sativus L. – Репички
2 Rhaphanus sativus L. – Ряпа

14000 бр.
14000 бр.

109. Rheum rhabarbarum L. – Ревен

10 бр. растения

110. Satureja hortensis L. – Чубрица*

25000 бр.

111. Scorzonera hispanica L. – Черен корен

15000 бр.

112. Solanum lycopersicum L. – Домати
– за размножаващи се със семена сортове

2500 бр.

– за вегетативно размножаващи се сортове

25 бр. растения

113. Solanum melongena L. – Патладжан

2500 бр.

114. Spinacia oleracea L. – Спанак

20000 бр.

115. Valerianella locusta (L.) Laterr. – Полска салата

20000 бр.

116. Vicia faba L. (partim) – Бакла

6000 бр.

117. Zea mays (partim)
1 Zea mays (partim) – Захарна царевица

1000

2 Zea mays (partim) – Пуклива царевица

1000

VII. Лоза
118. Vitis L. – Лоза

5 бр.
VIII. Тютюн

119. Nicotiana tabacum L. – Тютюн

2

IX. Овощни родове и видове
120. Castanea sativa Mill. – Кестен

6 бр.

16 бр.

10 бр.
едногодишни
присадени
дръвчета
4 бр.

10 бр.

123. Cydonia oblonga Mill. – Дюля

6 бр.

20 бр.

124. Ficus carica L. – Смокиня

6 бр.

20 бр.

125. Fortunella Swingle – Кумкуат

5 бр.

12 бр.

126. Fragaria L. – Ягода

40 бр.

80 бр.

127. Juglans regia L. – Обикновен орех

6 бр.

16 бр.

128. Malus Mill. – Ябълка

6 бр.

20 бр.

129. Olea europea L. – Маслина

6 бр.

12 бр.

130. Pistacia vera L. – Шам фъстък

6 бр.

12 бр.

10 бр.
едногодишни
дръвчета
6 бр.

12 бр.

133. Prunus armeniaca L. – Кайсия

6 бр.

20 бр.

134. Prunus avium (L.) L. – Череша

6 бр.

20 бр.

121. Citrus L. – Цитрусови

122. Corylus avelana L. – Лешник (Леска)

131. Poncirus Raf. – Трилистен „лимон“

132. Prunus amygdalus Batch. – Бадем

16 бр.

16 бр.
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС
нетретирани (g)

БСК
третирани (g)

нетретирани (g)

135. Prunus cerasus L. – Вишна

6 бр.

20 бр.

136. Prunus domestica L. – Слива

6 бр.

20 бр.

137. Prunus persica (L.) Batsch – Праскова

6 бр.

20 бр.

139. Pyrus L. – Круша

6 бр.

20 бр.

140. Ribes nigrum L. – Черно френско грозде (Касис)

10 бр.

30 бр.

141. Ribes rubrum L. – Червено френско грозде

10 бр.

30 бр.

142. Ribes uva-crispa L. – Цариградско грозде

6 бр.

20 бр.

143. Rubus L. – Къпина

20 бр.

40 бр.

144. Rubus idaeus L. – Малина

20 бр.

40 бр.

145. Vaccinium L. – Боровинка

10 бр.

30 бр.

138. Prunus salicina Lindley – Върбовидна слива

Приложение № 14
към чл. 35, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС

З А Я В К А
за вписване на сорт в официалната сортова листа
Списък А

Списък Б

1. Научно име на таксона: ……………………………………………………………………………….………………………………………………...
2. Обикновено име на таксона: ………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Наименование на сорта: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
(име или код на сорта (на кирилица или на латиница)
4. Основни стопански характеристики на сорта: ………………………………………………………………………………………………
5. За зеленчукови семена се посочва категорията:
 сертифицирани
 стандартни
6. Заявител: ………………………………………………………………………………………………...............................................................
(име, адрес, телефон, ЕИК, рег. по ЗДДС)
 заявител за сортоизпитване
 притежател на сертификата
 упълномощено лице
7. Физическо и/или юридическо лице/а, които извършват сортоподдържане на заявения сорт:
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
(име, адрес, телефон)
8. Селекционер/и на сорта: ………………………………………………………………………………...................................................
(име, адрес, телефон)
9. Притежател/и на сертификат за сорта: ………………………………………………………………..........................................
10. Година на признаване на сорта: ……………………………………………………………………...............................................
11. Година на вписване: ………………………………………………………………………………….......................................................
Забележка:
В случай на упълномощено лице се предоставя копие от документа, с който е извършено упълномощаването.

Дата:
8132

Заявител:

(подпис)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И
ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № 16-1399
от 11 октомври 2013 г.

за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието,
езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването
на туристическата дейност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията:
1. към помещенията за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска
дейност;
2. за образование, езикова квалификация
и стаж на лицето с функциите по управление
на туроператорската и/или туристическата
агентска дейност;
3. за образование и езикова квалификация
на персонала на туроператори и/или туристически агенти.
Раздел II
Изисквания към помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа
агентска дейност
Чл. 2. Туроператорска и/или туристическа
агентска дейност се извършва в помещения:
1. собственост на туроператора или туристическия агент, или
2. върху които има учредено право на
ползване в полза на туроператора или туристическия агент, или
3. са наети, или се ползват от туроператора или туристическия агент на друго правно
основание.
Чл. 3. (1) Туроператорска и туристическа
агентска дейност се извършва в помещение на
партерния или на първия етаж на жилищна
сграда или в офиссграда.
(2) Помещенията по ал. 1 се обозначават с
указателни и информационни табели и табла
за наименованието на туроператора и/или
туристическия агент, за вида на извършваната
дейност и за предлаганите услуги.
(3) В помещението за извършване на туристическата дейност се поставя на видно
място удостоверението за регистрация на
туроператора и/или туристическия агент.
(4) Туроператорът е длъжен да постави на
видно място в помещението и сертификата,
издаден от застрахователя, удостоверяващ
наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 97 от Закона за туризма.

ВЕСТНИК
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(5) Когато туристическата дейност се извършва в няколко офиса, във всеки се поставя
на видно място копие от удостоверението по
ал. 3 и ако е приложимо, и от сертификата
по ал. 4.
(6) В търговската площ на помещението
за извършване на туристическата дейност се
обособяват работни места и място за прием
на клиенти.
(7) Помещението за извършване на туристическата дейност се оборудва с необходимата
офистехника и консумативи за извършване
на дейността.
(8) На входа на помещението за извършване
на туристическа дейност се поставя информация за фирмата, седалището, работното
време и за имената на лицето, което отговаря
за обекта.
Чл. 4. (1) В помещенията за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска
дейност се извършват само дейности, пряко
или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги
по смисъла на Закона за туризма.
(2) Не се допуска съвместно ползване на
помещението за извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност от две
или повече лица.
Раздел III
Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, осъществяващо
функции по управление на туроператорска
или туристическа агентска дейност
Чл. 5. (1) Лицето с функции по управление на туроператорска и/или туристическа
агентска дейност трябва да има:
1. висше образование по специалност от
професионално направление „Туризъм“ и наймалко 1 година стаж в туризма, или
2. висше образование и най-малко 3 години
стаж в туризма.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да владее български и най-малко един чужд език.
(3) За признаване владеенето на чужд език
на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване
на следното ниво на владеене на чужд език
спрямо приетата Обща Езикова Европейска
Рамка (ОЕЕР) – С1.
Раздел IV
Изисквания за образование и езикова квалификация на персонала на туроператори и/
или туристически агенти
Чл. 6. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по организация на туристическата дейност, трябва да има:
1. висше образование по специалност от
професионално направление „Туризъм“ или
друго висше образование и да владее наймалко един чужд език, или
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2. средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма
и да владее най-малко един чужд език.
(2) За признаване владеенето на чужд език
на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване
на следното ниво на владеене на чужд език
спрямо приетата Обща Езикова Европейска
Рамка (ОЕЕР) – В1.
Чл. 7. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по продажби на самолетни
билети, трябва да има:
1. висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация
в областта на туризма;
2. сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да владее наймалко един чужд език.
(3) За признаване владеенето на чужд език
на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване
на следното ниво на владеене на чужд език
спрямо приетата Обща Езикова Европейска
Рамка (ОЕЕР) – В2.
Чл. 8. Наименованията на длъжностите
на персонала, определени в наредбата, са
препоръчителни.

или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена
дипломна работа;
б) бакалавър – за завършилите 4-годишен
курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен
курс задочно или индивидуално обучение) в
университет с не по-малко от 240 кредита и
положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
2. магистър, в т.ч.:
а) за завършилите втората степен на обучение в университет – след придобита степен
бакалавър, с продължителност минимум 1
година и не по-малко от 60 кредита; след
придобита степен професионален бакалавър
минимум 2 години и не по-малко от 120 кредита; в двата по-горни случая след полагане
на държавен изпит или защита на дипломна
работа;
б) за специалности, при които придобиването на степен магистър не изисква преминаване през обучение за степен бакалавър – с
продължителност минимум 5-годишен срок
на обучение и не по-малко от 300 кредита,
след полагане на държавен изпит или защита
на дипломна работа.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Стаж в туризма“ е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в
предприятие на едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице, вписано в Националния туристически регистър по чл. 166,
ал. 1 от Закона за туризма за извършване на
туристическа дейност или в администрация,
свързана с туризма. За стаж в туризма се счита
и трудовият или осигурителен стаж на лице,
предоставящо допълнителни туристически
услуги по смисъла на Закона за туризма.
2. „Придобита професионална квалификация“ е завършено образование или обучение
в професионални училища, професионални
гимназии, професионални колежи и центрове
за професионално обучение.
3. „Езикова квалификация“ е получено
образование или обучение по български език
или на български език в средно или висше
училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище,
профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище,
гимназия или професионално училище, или
езиков курс, или успешно положен изпит.
§ 2. Изискванията за висше образование
включват следните образователно-квалификационните степени:
1. бакалавър, в т.ч.:
а) п р о ф е с и о н а л е н б а к а л а в ъ р (п р ед и
2007 г. – „специалист по...“) – за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно
обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж

Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 64 от Закона за туризма.
§ 4. Mинистърът на икономиката и енергетиката дава указания по прилагането на
наредбата.
За министър:
Анна Янева
8117

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното
застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на моторни превозни средства
(обн., ДВ, бр. 25 от 2006 г.; изм., бр. 36 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г. и бр. 3
от 2008 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „номер по БУЛСТАТ“ се
заменят с „ЕИК“;
б) в т. 5 след думите „адреса на управление
и“ се добавя „ЕИК, съответно“;
в) се създава т. 9:
„9. текст със следното съдържание: „Въз
основа на платената премия тази застраховка
осигурява покритие за територията на всички държави – членки на Европейския съюз,

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия
и Швейцария, през целия срок на договора,
в това число във всеки период в рамките на
този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от
посочените държави.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Срокът на едногодишните застраховки по ал. 1 изтича в съответното число на
съответния месец на следващата година, на
което започва застрахователното покритие.
(5) Срокът на краткосрочните застраховки
по ал. 1 се определя от страните, но не може
да бъде по-кратък от 30 дни. Ако е уговорен
в месеци, срокът изтича в съответното число
на последния месец, а ако този месец няма
съответно число, срокът изтича в последния
ден. Ако срокът е уговорен в дни, денят, в
който започва застрахователното покритие,
не се брои.
(6) Крайният срок на застрахователното
покритие е краят на последния ден, вписан
в застрахователната полица.“
§ 2. Създава се чл. 3б:
„Чл. 3б. Предоставянето на информация
пред застрахователя относно територията, на
която моторното превозно средство обичайно
се използва, не ограничава прилагането на
чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането
и застраховката остава в сила за цялата територия на Република България, на другите
държави – членки на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство,
и на третите държави, чиито национални
бюра на застрахователите са страна по Споразумението между националните бюра на
застрахователите на държавите – членки на
Европейското икономическо пространство, и
други асоциирани страни (Многостранното
споразумение).“
§ 3. В чл. 18а, ал. 1 думите „Споразумението
между националните бюра на застрахователите
на държавите членки на Европейското икономическо пространство и други асоциирани
страни (Многостранното споразумение)“ се
заменят с „многостранното споразумение“.
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§ 4. В чл. 18б думата „Хърватия“ се заменя
със „Сърбия“.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „номер по БУЛСТАТ“ се
заменят с „ЕИК“.
2. В т. 5 след думите „адреса на управление и“ се добавя „ЕИК, съответно“.
§ 6. В чл. 22 се създава ал. 3:
„(3) При поиск ване заст ра ховател я т е
длъжен да предостави на пострадалото лице
заверено копие от общите условия по застрахователния договор и заверено извлечение от
полицата, съдържащо информацията по чл. 21,
както и други клаузи, които имат значение за
определяне и осъществяване на правата на
пострадалото лице, ако такива са договорени,
без да се нарушава застрахователната тайна.“
§ 7. В чл. 23, ал. 1 се създава изречение
второ: „Злополука е налице и когато трайната
загуба на работоспособност е определена по
установения ред след изтичането на едногодишния срок от настъпване на застрахователното
събитие и се намира в причинно-следствена
връзка с него.“
§ 8. В чл. 24, ал. 3 след изречение първо
се добавя следният текст: „Застрахователят не
може да откаже плащане, когато ТЕЛК или
застрахователната експертна комисия се е произнесла след изтичане на едногодишния срок.“
§ 9. В § 1а от допълнителните разпоредби
след думата „Румъния“ се добавя „Република
Хърватия“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Параграф 1 се прилага след изтичането на три месеца от датата на влизане в
сила на тази наредба.
§ 11. Параграфи 7 и 8 се прилагат за събития, настъпили след датата на влизане в
сила на тази наредба.
§ 12. Наредбата е приета с Решение № 142-Н
от 22 октомври 2013 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
8118
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА ,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-208
от 25 септември 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., ст р. 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
вк лючване на к лотианидин 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 приложен и е I к ъ м н е я (ОВ L 19 7, 2 5.0 7. 2 0 0 8 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 Европейск и я парламен т 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 дифенакум като активно вещество
(ОВ L 201, 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 ак т ивно вещест во (ОВ L 198,
30.07.2009 г., стр. 31 – 34), Директива 2009/87/
ЕО на Комисията от 29 юли 2009 г. за изме-
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нение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на индоксакарб като акт и вно вещес т во (ОВ L 198, 30.07.20 09 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 нея на динатриевия тетраборат като акт и вно в еще с т в о (ОВ L 2 01, 1.0 8.2 0 0 9 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
алфахлоралоза като активно вещество (ОВ L
201, 1.08.20 09 г., с т р. 46 – 49), Д и рек т и ва
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
алуминиев фосфид, отделящ фосфин (ОВ L
201, 1.08.20 09 г., с т р. 54 – 57), Д и рек т и ва
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
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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 Европейск и я 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, освобож даващ
фосфин, като активно вещество в приложение
I към нея (ОВ L 37, 10.02.2010 г., стр. 33 – 36),
Директива 2010/8/ЕС на Комиси ята от 9
февруари 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейск и я парламент и на
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 Европейск и я 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
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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
двуокис към продуктов тип 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)-тетрадека-9,12-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 Съвета,
състоящо се във включване в приложение I
към нея на веществото феноксикарб като акт и в н о в е щ е с т в о (ОВ L 3 4 , 9. 0 2 . 2 011 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-2-октил-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
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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, подвид israelensis
с е р о т и п H14 , щ а м A M6 5 -52 (ОВ L 2 43,
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.
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
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(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 Европейск и я 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., ст р. 34 – 36), Дирек тива
2012/41/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 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 нонанова киселина към продуктов тип 2 (OB L 327, 27.11.2012 г.,
стр. 28 – 30), Директива 2013/3/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на активното
вещество тиаметоксам от приложение I към
нея и в продуктов тип 18 (OB L 44, 15.2.2013 г.,
стр. 6 – 9), Директива 2013/4/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на дидецилдиметиламониев хлорид като активно вещество
в приложение I към нея (OB L 44, 15.2.2013 г.,
стр. 10 – 13), Директива 2013/5/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
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и на Съвета с цел включване на пирипроксифен като активно вещество в приложение I
към нея (OB L 44, 15.2.2013 г., стр. 14 – 17),
Директива 2013/6/ЕС на Комисията от 20
февруари 2013 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейск и я парламент и на
Съвета с цел включване на дифлубензурон
като активно вещество в приложение I към
нея (OB L 48, 21.2.2013 г., стр. 10 – 13), Директива 2013/7/ЕС на Комисията от 21 февруари 2013 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на алкил (C 12 – 16) диметилбензил амониев хлорид като активно вещество в приложение I към нея (OB L 49,
22.2.2013 г., стр. 66 – 69), Директива 2013/27/
ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на
хлорфенапир като активно вещество в приложение I към нея (OB L 135, 22.5.2013 г.,
стр. 10 – 13), Директива 2013/41/ЕС на Комисията от 18 юли 2013 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на 1R-трансфенотрин като активно вещество в приложен ие I к ъм нея (OB L 196, 19.7.2 013 г.,
стр. 18 – 20), Директива 2013/44/ЕС на Комисията от 30 юли 2013 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване на царевичните
кочани на прах като активно вещество в
п ри ложен и я I и I А к ъм нея (OB L 20 4,
31.7.2013 г., стр. 49 – 51). Нареждам:
1. Утвърждавам списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за
включване в състава на биоциди, включително
изискванията към тях, 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. Заповедта да се публикува и на страницата на Министерството на здравеопазването
в интернет.
4. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор.
Заповедта отменя Заповед № РД-28-10 от
25.01.2013 г. (ДВ, бр. 16 от 2013 г.).
Министър:
Т. Андреева
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1. Сулфурил
флуорид

1

№ Общоприето
по наименоваред
ние

1 юли
2011 г.

30 юни 2013 г.

31 декември
2010 г.

30 юни 2021 г.

31 декември
2018 г.

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8
Консерванти
на дърво

8

Подгрупа
биоциди

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. 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

9

Специфични изисквания***

1 юли
2011 г.

1 януари
2009 г.

10

Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите

ДЪРЖАВЕН

994 g/kg

1 януари
2009 г.

Минимална
Дата на
Краен срок за Дата, на която
степен на включване в изпълнение на изтича срокът,
чистота на този списък
изисквания- за който активактивното
та на чл. 19х ното вещество
вещество*
ЗЗВВХВС**
е включено в
списъка
4
5
6
7

Сулфурил дифлуорид > 994 g/kg
ЕС № 220-281-5
CAS № 2699-79-8

3

Наименование по
IUPAC
Идентификационни
номера

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

Приложение № І
към т. 1

С Т Р. 7 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

5

6

31 януари
2020 г.

28 февруари
2019 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8
Консерванти
на дърво

8

9
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).
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите, разрешени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва
да се употребяват при използване на
подходящи лични предпазни средства.
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
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.
В съответствие с чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди
(ДВ, бр. 4 от 2008 г.) при оценяването
на заявлението за издаване на разрешение за 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.
1 февруари
2010 г.

1 март
2009 г.

10

ДЪРЖАВЕН

1 февруари
2010 г.

31 януари
2012 г.

4

3. Клотианидин (E)-1-(2-хлоро-1,3-тиа- 950 g/kg
зол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин
ЕО № 433-460-1
CAS № 210880-92-5

3

28 февруари
2011 г.

2

2. Дихлофлуанид N-(дихлорофлуорометил- > 96 % w/w 1 март
тио)-N',N'-диметил-N2009 г.
фенилсулфамид
ЕС № 214-118-7
CAS № 1085-98-9

1
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2

4

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

3

1 ноември
2009 г.

5

31 октомври
2011 г.

6

31 октомври
2014 г.

7

14
Родентициди

8

9

10

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 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 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.
Въз основа на установените харак- 1 ноември
т ерис т и к и на а к т и вно т о вещес т во 2009 г.
дифетиалон, които го определят като
потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво
и силно биоакумулиращо, дифетиалон
подлежи на сравнителна оценка на
риска съгласно чл. 18а, ал. 9 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

ДЪРЖАВЕН

4. Дифетиалон

1

С Т Р. 7 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

5

31 януари
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

31 март 2012 г. 31 март 2020 г. 8
Консерванти
на дърво

31 януари
2012 г.

6

9
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.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
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 у потреба трябва
да се употребяват при използване на
подходящи лични предпазни средства.
В съответствие с чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди
(ДВ, бр. 4 от 2008 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
1 април
2010 г.

1 февруари
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

1-(4-хлорфенил)950 g/kg
4,4-диметил-3(1,2,4-триазол1-илметил)пентан-3-ол
ЕО № 403-640-2
CAS № 107534-96-3

1 април
2010 г.

4

6. Тебуконазол

3

1 февруари
2010 г.

2

5. Етофенпрокс 3-феноксибензил-2-(4- 970 g/kg
етоксифенил)-2-метилпропилетер
ЕО № 407-980-2
CAS № 80844-07-1

1

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

2

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

3

990 ml/1

4

1 ноември
2009 г.

5

31 октомври
2011 г.

6

31 октомври
2019 г.

7

14
Родентициди

8

9

10

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 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 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.
В съответствие с чл. 16 ЗЗВВХВС и 1 ноември
приложение № 9 на Наредбата за ус- 2009 г.
ловията 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.

ДЪРЖАВЕН

7. Въглероден
диоксид

1

С Т Р. 7 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

3

1 април
2010 г.

1 ноември
2012 г.

5

31 октомври
2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

31 март 2012 г. 31 март 2020 г. 8
Консерванти
на дърво

31 октомври
2014 г.

6

9
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.
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 подход ящи
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.
При издаване на разрешение за пускане
на пазара се спазват следните изисквания:
1. С оглед идентифицираните рискове
за почвените и водните участъци трябва
1 април
2010 г.

1 ноември
2012 г.

10

ВЕСТНИК

930 g/kg

990 ml/l

4

ДЪРЖАВЕН

8. Пропиконазол 1-[[2-(2,4 дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]
-1Н-1,2,4-триазол

1

БРОЙ 97
С Т Р. 7 5

2

3

3-(3-бифенил-4-ил1,2,3,4-тетрахидро1-нафтил)4-хидроксикумарин
ЕО № 259-978-4
CAS № 56073-07-5

ЕО № 262-104-4
CAS № 60207-90-1

960 g/kg

4

1 април
2010 г.

5

1 март 2012 г.

6

8

31 март 2015 г. 14
Родентициди

7

9

10

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 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.
Въз основа на установените харак- 1 април
т ерис т и к и на а к т и вно т о вещес т во 2010 г.
дифенакум, които го определят като
потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво
и силно биоакумулиращо, дифенакум
подлежи на сравнителна оценка на
риска съгласно чл. 18а, ал. 9 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

ДЪРЖАВЕН

9. Дифенакум

1

С Т Р. 7 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

10. K-HDO

1

4

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

3

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни 2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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 ЗЗВВХВС и 1 юли
приложение № 9 на Наредбата за ус- 2010 г.
ловията и реда за пускане на пазара
на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) 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.
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 възмож ните 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 допусканията, направени по време на оценката на риска,
продуктите трябва да се използват с
подходящи лични предпазни средства,
освен ако със съответното заявление

БРОЙ 97
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

978 g/kg

4

12. Хлорофацинон Хлорофацинон
ЕО №: 223-003-0
CAS №: 3691-35-8

3

980 g/kg

2

11. Йодопропинил 3-йодо-2-пропинил
бутилкарбамат бутилкарбамат
(IPBC)
ЕО №: 259-627-5
CAS №: 55406-53-6

1

30 юни 2013 г.

30 юни 2012 г.

6

30 юни 2016 г.

30 юни 2020 г.

7

14
Родентициди

8
Консерванти
на дърво

8

9
за разрешение се удостоверява, че
рисковете могат да се намалят с други
средства до приемливи равнища.
3. Предвид 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.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
Предвид 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 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.
Въз основа на установените характеристики на активното вещество хлорофацинон, които го определят като
потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво и
силно биоакумулиращо, хлорофацинон
подлежи на сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 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
1 юли
2011 г.

1 юли
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

1 юли
2011 г.

1 юли
2010 г.

5

С Т Р. 7 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

13. Тиабендазол

1

2-тиазол-4-ил-1
Н-бензоимидазол
ЕО №: 205-725-8
CAS №: 148-79-8

3

985 g/kg

4

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни 2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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.
При издаване на разрешение за пус- 1 юли
кане на пазара се спазват следните 2010 г.
изисквания:
1. С оглед 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 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.

БРОЙ 97
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

1

2

3

14. Тиаметоксам Тиаметоксам
ЕО №: 428-650-4
CAS №: 153719-23-4

1 февруари
2015 г.

980 g/kg

5
1 юли
2010 г.

4

980 g/kg

6

7

31 януари
2025 г.

30 юни 2020 г.

8

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8
Консерванти
на дърво

9
При издаване на разрешение за пускане
на пазара се спазват следните изисквания:
1. Предвид 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 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.
4. 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 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.
Оценката на риска, направена на равнището на Съюза, не включва всички
потенциални видове употреба; някои
употреби, като например използването
на открито и употребата му от непрофесионалисти, 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 въз-
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1 февруари 2015 г.

1 юли
2010 г.

ДЪРЖАВЕН

31 януари
2017 г.

30 юни 2012 г.

С Т Р. 8 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

1

2

3

4

5

6

7

8

9
можностите за излагане на въздействие т о на веще с т во т о и рискове т е
за компонентите на околната среда
и за населението, които не са били
разгледани по представителен начин
в оценката на риска, направена на
равнището на EС.
На продуктите не се издават разрешения за нанасяне с четка, освен ако
не бъдат представени данни, които
доказват, че продуктът отговаря на
изискванията на чл. 16 ЗЗВВХВС и
приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди, при необходимост чрез
прилагане на подход ящи мерк и за
намаляване на риска. За съдържащи
тиаметоксам продукти, които могат
да доведат до наличие на остатъчни
вещества в храните или във фуражите, се проверява необходимостта от
установяване на нови или изменение
на съществуващите максимално допустими количества остатъчни вещества
(МДКОВ) в съответствие с Регламент
(ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО)
№ 396/2005 и вземат всички подходящи
мерки за намаляване на риска, осигуряващи непревишаване на действащите
норми за МДКОВ. Не се разрешава
употребата на продукти, предизвикващи определено ниво на емисии през
инсталации за обработка на отпадни
води или директно в повърхностни
води, които не могат да бъдат предотвратени, освен ако не са представени
данни, показващи, че продуктът ще
отговори на изискванията на чл. 16
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на биоциди при необходимост
чрез прилагане на подходящи мерки
за намаляване на риска.
При издаване на разрешение се спазват
следните условия:
1. Биоцидите, предназначени за професионална употреба, се използват с
подходящи лични предпазни средства,

10

БРОЙ 97
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

2

3

4

15. Алфахлоралоза (R)-1,2-O825 g/kg
(2,2,2-трихлоретан)алфа-D-гликофураноза
ЕО №: 240-016-7
CAS №: 15879-93-3

1

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни 2021 г.

7

14
Родентициди

8

9

10

освен ако в заявлението за разрешение
за ползване на продукта може да се
докаже, че рисковете за професионалните потребители могат да бъдат
сведени до приемливо равнище по
други начини.
2. Когато е уместно, се вземат мерки
за защита на медоносните пчели.
При издаване на разрешение за пус- 1 юли
кане на пазара на биоцид, когато това 2011 г.
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. 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
п редставени данни, доказващ и, 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. Ном и на л нат а кон цен т ра ц и я 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 разрешени я само за
продукти за използване в неподдаващи
се на отваряне и обезопасени кутии
за примамката.

С Т Р. 8 2
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

1

2

3

4

969 g/kg

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

5

1 юли
2011 г.

1 февруари
2012 г.

6

30 юни 2013 г.

31 януари
2014 г.

7

30 юни 2016 г.

31 януари
2017 г.

8

14
Родентициди

14
Родентициди

9
Въз основа на характеристиките на
активното вещество, които го правят
потенциално устойчиво, склонно към
биоакумулиране и токсично, или много
устойчиво и със силна склонност към
биоакумулиране, същото подлежи на
сравнителна оценка на риска съгласно
чл. 18а, ал. 9 ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Ном и на л нат а кон цен т ра ц и я 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.
Въз основа на установените характ ерис т и к и на а к т и вно т о вещес т во
бромадиалон, които го определят като
потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво и
силно биоакумулиращо, бромадиалон
подлежи на сравнителна оценка на
риска съгласно чл. 18а, ал. 9 ЗЗВВХВС,
преди да бъде подновено включването
му в настоящото приложение.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
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1 юли
2011 г.

1 февруари
2012 г.

ДЪРЖАВЕН

17. Бромадиолон 3-[3-(4'-бромо
[1,1'-бифенил]4-ил)-3-хидрокси1-фенилпропил]4-хидрокси-2
бензопирон/
бромадиолон
ЕО №: 249-205-9
CAS №: 28772-56-7

16. Бродифакум

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

2

18. Тиаклоприд

1

4

(Z)-(3-((6-хлоро975 g/kg
3-пиридир)метил)2-триазолидинилидин)
цианамид
ЕО №: липсва
CAS №: 111988-49-9

3

1 януари
2010 г.

5

Липсва

6

31 декември
2019 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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.
При издаване на разрешение за пускане 1 януари
на пазара се спазват следните изисквания: 2010 г.
1. С оглед 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 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.

С Т Р. 8 4
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

4

5
Липсва

6

1 септември 31 август
2011 г.
2013 г.

1 януари
2010 г.

7

31 август
2021 г.

31 декември
2019 г.

8

14
Родентициди

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

9
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:
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 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

10

1 септември 2011 г.

1 януари
2010 г.

ДЪРЖАВЕН

830 g/kg

Алуминиев фосфид
ЕО №: 244-088-0
CAS №: 20859-73-8

3

20. Алуминиев
фосфид,
отделящ
фосфин

2

796 g/kg
Реакционна маса на
метил(S)- и метил(R)7-хлоро-2,3,4,5-тетрахидро-2-метоксикарбонил-(4-трифлуорометоксифенил)метил(S)- и метил
(R)-7-хлоро-2,3,4,5тетрахидро-2[метоксикарбонилl-(4трифлуорометоксифенил)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: 173584-44-6 и енантиомер R: 185608-75-7

1

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

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

1

2

3

1 февруари
2012 г.

5

31 януари
2014 г.

6

31 януари
2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

10

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 1 февруари
на пазара на биоцид се оценяват рис- 2012 г.
ковете 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.

ДЪРЖАВЕН

830 g/kg

4

С Т Р. 8 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

21. Фенпропиморф

1

(+/-)-цис-4-[3(р-трет-бутилфенил)2-метилпропил]2,6-диметилморфолин
ЕО №: 266-719-9
CAS №: 67564-91-4

3

930 g/kg

4

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни 2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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.
При издаване на разрешение за пускане 1 юли
на пазара на биоцид, когато това е умест- 2011 г.
но, 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 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 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 етикетите и/или в инфор-
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22. Борна
киселина

1

борна киселина
ЕО №: 233-139-2
CAS №: 10043-35-3

3

990 g/kg

4

6

1 септември 31 август
2011 г.
2013 г.

5

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

мационните 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.
При издаване на разрешение за пускане 1 септемна пазара на биоцид, когато това е умест- ври 2011 г.
но, 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 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
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23. Борен оксид

1

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

3

975 g/kg

4

6

1 септември 31 август
2011 г.
2013 г.

5

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
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на продължителен контакт с вода, освен
ако са предоставени данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията на
чл. 16 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 оценяване на заявлението за изда- 1 септемване на разрешение за пускане на пазара ври 2011 г.
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 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. Предвид 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
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24. Динатриев
тетраборат

1

4

Динатриев тетраборат 990 g/kg
ЕО №: 215-540-4
CAS №
(безводна форма):
1330-43-4
CAS № (пентахидрат):
12179-04-3
CAS № (декахидрат):
1303-96-4

3

6

1 септември 31 август
2011 г.
2013 г.

5

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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 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 оценяването на заявленията за 1 септемиздаване на разрешение за пускане на ври 2011 г.
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 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 разре-
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25. Динатриев
октаборат
тетрахидрат

1

Динатриев октаборат
тетрахидрат
ЕО №: 234-541-0
CAS №: 12280-03-4

3

975 g/kg

4

6

1 септември 31 август
2011 г.
2013 г.

5

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

шавано 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.
При оценяването на заявленията за 1 септемиздаване на разрешение за пускане на ври 2011 г.
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 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
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тримагнезиев
дифосфид
ЕО №: 235-023-7
CAS №: 12057-74-8

3

880 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31 януари
2014 г.

6

31 януари
2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9
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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.
При издаване на разрешение за пус- 1 февруари
кане на пазара на биоцид, когато това 2012 г.
е у местно, за конк ретни я прод у к т
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. 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:
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26. Магнезиев
фосфид,
освобождаващ фосфин
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Азот
ЕО №: 231-783-9
CAS №: 7727-37-9
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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 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 чл. 18 от Регламент (ЕО)
№ 396/2005 на Европейския парламент
и на Съвета.
При издаване на разрешение за пускане 1 септемна пазара на биоцид, когато това е умест- ври 2011 г.
но, 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. 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
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27. Азот
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1 октомври
2011 г.

1 юли
2011 г.
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30 септември
2013 г.

30 юни 2013 г.

6

30 септември
2021 г.

30 юни 2016 г.

7
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Консерванти
на дърво
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Родентициди
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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.
Въз основа на установените рискове за
нецелеви животни активното вещество
се подлага на сравнителна оценка на
риска, преди да бъде 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 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.
1 октомври 2011 г.

1 юли
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

ДихлороN-[(диметиламино)
сулфонил]флуороN-(р-толил)метансулфенамид
ЕО №: 211-986-9
CAS №: 731-27-1

960 g/kg

4

29. Толилфлуанид

3

980 g/kg

2

28. Куматетралил Куматетралил
ЕО №: 227-424-0
CAS №: 5836-29-3

1

С Т Р. 9 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

Акрилалдехид
ЕО №: 203-453-4
CAS №: 107-02-8

3

913 g/kg

4

6

1 септември Не е прило2010 г.
жимо

5

31 август
2020 г.

7

12
Слимициди

8

9

10

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.
При оценяването на заявлението за 1 септемиздаване на разрешение за пускане на ври 2010 г.
пазара на биоцид се оценяват, когато това
е уместно, за даден продукт тези части
от населението, които могат да бъдат
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 отпадъчите
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

ДЪРЖАВЕН

30. Акролеин

1

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

(RS)-4-хидрокси3-(3-оксо-1-фенилбутил) кумарин
ЕО №: 201-377-6
CAS №: 81-81-2

32. Варфарин

3

4-хидрокси3-[(1RS, 3RS; 1RS,
3RS)-1,2,3,4-тетрахидро-3-[4-(4-трифлуорометил-бензилокси)
фенил]-1-нафтил]
кумарин
ЕО №: 421-960-0
CAS №: 90035-08-8

2

31. Флокумафен

1

1 февруари
2012 г.

1 октомври
2011 г.

5

31 януари
2014 г.

30 септември
2013 г.

6

31 януари
2017 г.

30 септември
2016 г.

7

14
Родентициди

14
Родентициди

8

9
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.
Въз основа на установените характеристики на активното вещество флокумафен, които го определят като потенциално устойчиво, биоакумулиращо и
токсично или силно устойчиво и силно
биоакумулиращо, флокумафен подлежи
на сравнителна оценка на риска съгласно
чл. 18а, ал. 9 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.
Активното вещество се подлага на
сравнителна оценка на риска съгласно
чл. 18а, ал. 9 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 варфарин не трябва
1 февруари
2012 г.

1 октомври 2011 г.

10
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990 g/kg

955 g/kg

4

С Т Р. 9 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

Тетрахидро960 g/kg
3,5-диметил1,3,5-тиадиазин-2-тион
ЕC №: 208-576-7
CAS №: 533-74-4

4

34. Дазомет

3

натриев 2-оксо910 g/kg
3-(3-оксо-1-фенилбутилов)хромен-4-олат
ЕО №: 204-929-4
CAS №: 129-06-6

2

33. Варфарин
натрий

1

31 юли 2022 г.

31 януари
2017 г.

7

8
Консерванти
на дърво

14
Родентициди

8

9
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
чл. 18а, ал. 9 ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в настоящото
приложение.
При издаване на разрешение за пускане
на пазара се спазват следните изисквания:
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.
По-специално в случаите, когато това е
уместно за конкретния продукт, трябва
да се оценяват всички други видове употреби освен професионалната употреба
на открито за възстановително третиране
1 август
2012 г.

1 февруари
2012 г.

10

ВЕСТНИК

31 юли 2014 г.

31 януари
2014 г.

6
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1 август
2012 г.

1 февруари
2012 г.

5

БРОЙ 97
С Т Р. 9 7

2

N,N-диетилмета-толуамид
ЕС №: 205-149-7
CAS №: 134-62-3

3

1 август
2012 г.

5

Активното 1 май
вещество
2011 г.
следва да
бъде в съответствие със
следните
минимални
степени на
чистота:
изомер
RTZ:
754 g/kg

970 g/kg

4

Не се прилага

31 юли 2014 г.

6

30 април
2021 г.

31 юли 2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

19
Репеленти и
атрактанти

8

9
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.
При издаване на разрешение за пускане
на пазара се спазват следните изисквания:
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.
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.
При оценяването на заявление за 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 и рисковете за
околната среда и населението, които не
са били разгледани по представителен
начин в оценката на риска, направена
на равнището на Общността.
1 май
2011 г.

1 август
2012 г.

10
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36. Метофлутрин Изомер RTZ:
2,3,5,6-тетра-флуоро4-(метоксиметил)
бензил-(1R,3R)-2,2диметил-3-(Z)-(проп1-енил)циклопропанкарбоксилат
ЕО №: не е наличен
CAS №: 240494-71-7

35. N,N-диетилметатолуамид

1

С Т Р. 9 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

37. Спинозад

1

3

Сбор от всички изомери: 2,3,5,6-тетрафлуоро-4-(метоксиметил)
бензил (EZ)(1RS,3RS;1SR,3SR)2,2-диметил-3-(проп-1енилциклопропан-карбоксилат
ЕО №: не е наличен
CAS №: 240494-70-6
ЕО №: 434-300-1 CAS
№: 168316-95-8 Спинозад е смес от 50 – 95 %
спинозин A и 5 – 50 %
спинозин D.
Спинозин A
(2R,3aS,5aR,5bS,9
S,13S,14R,16aS,16
bR)-2-[(6-дезокси2,3,4-три-O-метилα-L-манопиранозил)
окси]-13-[[(2R,5S,6R)5-(диметиламино)
тетрахидро-6-метил-2H-пиран-2-ил]
окси]-9-етил-2,3,3a,5a
,5b,6,9,10,11,12,13,14,
16a,16b-тетрадекахидро-14-метил-1Hасиметр.-индацено[3,2d]оксациклододецин7,15-дион
CAS №: 131929-60-7
Спинозин D
(2S,3aR,5aS,5bS,9
S,13S,14R,16aS,16
bS)-2-[(6-дезокси2,3,4-три-O-метилα-L-манопиранозил)
окси]-13-[[(2R,5S,6R)5-(диметиламино)
тетрахидро-6-метил-2H-пиран-2-ил]
окси]-9-етил-2,3,3a,5a
,5b,6,9,10,11,12,13,14,
16a,16b-тетрадекахидро-4,14-диметил-1Hасиметр-индацено[3,2d]оксациклододецин7,15-дион
CAS №: 131929-63-0

4

850 g/kg

Сбор от
всички
изомери:
930 g/kg

1 ноември
2012 г.

5

31 октомври
2014 г.

6

31 октомври
2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

10

При издаване на разрешение за пускане 1 ноември
на пазара на биоцид, когато това е умест- 2012 г.
но, 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:
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
за 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.
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1

2

38. Бифентрин

3

Наименование по
IUPAC:
2-метилбифенил-3илметил(1RS)-цис3-[(Z)-2-хлоро-3,3,3трифлуоропроп-1енил]-2,2-диметилциклопрпанкарбоксилат
ЕО №: не се прилага
CAS №: 82657-04-3

4

911 g/kg

5
1 февруари
2013 г.

6
31 януари
2015 г.

7
31 януари
2023 г.

8
8
Консерванти
на дърво

9

10

При оценяването на заявленията за 1 февруари
издаване на разрешение за пускане на 2013 г.
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 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 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 на 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.

С Т Р. 1 0 0
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

3

39. (Z,E)-тетра(9Z,12E)-тетрадекадидека-9,12-дие- ен ацетат-1-ил
нил ацетат
ЕО №: не се прилага
CAS №: 30507-70-1

1

977 g/kg

4

1 февруари
2013 г.

5

31 януари
2015 г.

6

31 януари
2023 г.

7

19
Репеленти и
атрактанти

8

9

10

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 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 оценяването на заявленията за 1 февруари
издаване на разрешение за пускане на 2013 г.
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 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-9,12-диенил
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-9,12-диенил 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.

БРОЙ 97
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 1

1

2

3

4

40. Феноксикарб Наименование по
960 g/kg
IUPAC: Етил [2-(4-феноксифенокси) етил]
карбамат
ЕО №: 276-696-7
CAS №: 72490-01-8

5
1 февруари
2013 г.

6
31 януари
2015 г.

7
31 януари
2023 г.

8
8
Консерванти
на дърво

9

10

При оценяването на заявленията за 1 февруари
издаване на разрешение за пускане на 2013 г.
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 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 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 на 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.

С Т Р. 1 0 2
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

Наименование по
IUPAC:
Нонанова киселина
ЕО №: 203-931-2
CAS №: 112-05-0

3

970 g/kg

896 g/kg

4

30 юни 2015 г.

30 септември
2016 г.

1 октомври
2014 г.

1 юли
2013 г.

31 януари
2015 г.

6

1 февруари
2013 г.

5

30 юни 2023 г.

30 септември
2024 г.

31 януари
2023 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

2
Дезинфектанти
за обществена
зона и за зони
за обществено
здраве и други
биоциди

19
Репеленти и
атрактанти

8

9
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 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 оценяването на заявленията за
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, 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 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 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
1 юли
2013 г.

1 октомври 2014 г.

1 февруари
2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

42. Имидаклоприд (2E)-1-[(6-хлоропиридин-3-ил) метил]N-нитроимидазолидин-2-имин
ЕО №: 428-040-8
CAS №: 138261-41-3

41. Нонанова
киселина,
пеларгонова
киселина

1

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3

2

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,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12
S,13S,20R,21R,24S)-6'[(S)-сек-бутил]-21,24дихидрокси-5',11,13,22тетраметил-

3

Активното
вещество
следва да
отговаря
на всички
посочени
по-долу
степени на
чистота:

4

1 юли
2013 г.

5

30 юни 2015 г.

6

30 юни 2023 г.

7

9

10

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
биоцидът отговаря на изискванията на
чл. 16 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.
18
При издаване на разрешение за пускане 1 юли
Инсектицид, на пазара на биоцид, когато това е умест- 2013 г.
акарициди и но, за конкретния продукт се оценяват
биоциди за
видовете употреба или възможностите
борба с други за излагане на въздействието на вещечленестоноги ството 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

8

ДЪРЖАВЕН

43. Абамектин

1

С Т Р. 1 0 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

950 g/kg

4

Абамектин:
не по-малко
от 900 g/kg
Авермектин
B 1a: не
по-малко
от 830 g/kg
Авермектин
B 1b: не
повече от
80 g/kg

3

2-оксo-3,7,19триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]
пентакоса-10,14,16,22тетраен-6-спиро2'-(5',6'-дихидро2'H-пиран)-12-ил
2,6-дидеокси-4-O(2,6-дидеокси-3-Oметил-α-L-арабинохексопиранозил)3-O-метил-α-Lарабинохексопиранозид
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-3,7,19триоксатетрацикло
[15.6.1.14,8.020,24]
пентакоса-10,14,16,22тетраен-6-спиро2'-(5',6'-дихидро2'H-пиран)-12-ил
2,6-дидеокси-4-O(2,6-дидеокси-3-Oметил-α-L-арабинохексопиранозил)3-O-метил-α-Lарабинохексопиранозид
ЕО №: 265-611-9
CAS №: 65195-56-4
4,5-дихлоро-2-октилизотиазол-3(2H)-он
ЕО №: 264-843-8
CAS №: 64359-81-5
1 юли
2013 г.

5

30 юни 2015 г.

6

30 юни 2023 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

При оценяването на заявленията за 1 юли
издаване на разрешение за пускане на 2013 г.
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 издаването на разрешение за даден
продукт трябва да се направи оценка на

на чл. 16 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. Поспециално се предприемат подходящи
мерки за намаляване на риска, за да
се сведе до минимум потенциалното
излагане на въздействие на кърмачетата
и децата.

ДЪРЖАВЕН

44. 4,5-дихлоро2-октил-2Hизотиазол3-он

1

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

2

5

Креозот с
1 май
чистота B и 2013 г.
чистота C,

4

30 април
2015 г.

6

30 април
2018 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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 разрешение за пускане на
пазара се спазват следните изисквания:
1. Предвид 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 на 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 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.
Биоцидите, съдържащи креозот, могат да 1 май
бъдат разрешени само за употреби, за ко- 2013 г.
ито разрешаващият компетентен орган въз

ВЕСТНИК

Креозот
ЕО №: 232-287-5
CAS №: 8001-58-9

3

ДЪРЖАВЕН

45. Креозот

1

С Т Р. 1 0 6
БРОЙ 97

1

2

3

4

както са
определени
в европейски стандарт EN
13991:2003

5

6

7

8

9
основа на 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
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
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БРОЙ 97
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7

2

3

Не е приложимо
46. Bacillus
thuringiensis
подвид
israelensis
серотип H14,
щам AM65-52

1

5

Без приме- 1 октомври
си от значе- 2013 г.
ние

4

30 септември
2015 г.

6

30 септември
2023 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

10

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.
При издаване на разрешение за пускане 1 октомна пазара на биоцид, когато това е умест- ври 2013 г.
но 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.
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.

С Т Р. 1 0 8
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

4

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

3

48. Ламбда
цихалотрин

2

(±)-5-амино950 g/kg
1-(2,6-дихлороα,α,α-трифлуоропара-толил)4-трифлуорометилсулфинил-пиразол3-карбонитрил (1:1)
ЕО №: 424-610-5
CAS №: 120068-37-3

1

47. Фипронил

5

1 октомври
2013 г.

1 октомври
2013 г.

6

30 септември
2015 г.

30 септември
2015 г.

7

30 септември
2023 г.

30 септември
2023 г.

8

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

9
Оценката на равнище на Общността
включва само професионална употреба
в закрити помещения, обикновено недостъпни за хора или домашни животни.
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, 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. 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 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

10

1 октомври 2013 г.

1 октомври 2013 г.

БРОЙ 97
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 9

5

965 g/kg

31 януари
2016 г.

30 септември
2015 г.

6

31 януари
2024 г.

30 септември
2023 г.

7

8
Консерванти
на дърво

18
Инсектицид,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9
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).
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.
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 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.
При оценяването на заявленията за
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 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
1 февруари
2014 г.

1 октомври 2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

Меден (II) хидроксид
ЕО №: 243-815-9
CAS №: 20427-59-2

1 февруари
2014 г.

4

50. Меден
хидроксид

3

1 октомври
2013 г.

2

49. Делтаметрин (S)-α-циано-3985 g/kg
феноксибензил(1R,3R)3-(2,2-дибромовинил)-2,2-диметилциклопропан
карбоксилат
CAS №: 52918-63-5
ЕО №: 258-256-6

1

С Т Р. 1 1 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

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

3

976 g/kg

4

1 февруари
2014 г.

5

31 януари
2016 г.

6

31 януари
2024 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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 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 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 оценяването на заявленията за 1 февруари
издаване на разрешение за пускане на 2014 г.
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.

ДЪРЖАВЕН

51. Меден (II)
оксид

1

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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 ЗВВХВС 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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С Т Р. 1 1 2
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

1

2

52. Основен
меден
карбонат

3

Меден(II) карбонатмеден(II) хидроксид
(1:1)
ЕО №: 235-113-6
CAS №: 12069-69-1

4

957 g/kg

5
1 февруари
2014 г.

6
31 януари
2016 г.

7
31 януари
2024 г.

8
8
Консерванти
на дърво

9

10

При оценяването на заявленията за 1 февруари
издаване на разрешение за пускане на 2014 г.
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 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, 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.
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53. Бендиокарб

1

4

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

3

1 февруари
2014 г.

5

31 януари
2016 г.

6

31 януари
2024 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

10

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
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.
В оценката на риска, направена на рав- 1 февруари
нището на Общността, не са разгледани 2014 г.
всички потенциални видове употреба, а
оценката се отнася само до прилагането
от професионални потребители и не
включва 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:
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 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.

С Т Р. 1 1 4
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2

3

CAS №: 84696-25-3
1000 g/kg
ЕО №: 283-644-7
Описание: екстракт от
маргоза от ядките на
Azadirachta indica, извлечен с вода и след
това обработен с органични разтворители

CAS №: не се прилага 999 g/kg
ЕО №: 231-595-7

56. Солна
киселина

975 g/kg

4

55. Екстракт от
маргоза

54. Метилнонил- Ундекан-2-он
кетон
CAS №: 112-12-9
EC №: 203-937-5

1

30 април
2016 г.

30 април
2016 г.

30 април
2016 г.

6

30 април
2024 г.

30 април
2024 г.

30 април
2024 г.

7

2
Консерванти

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

19
Репеленти и
атрактанти

8

9
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.
Оценката на риска, направена на равнище
ЕС, e основана на употреба от непрофесионални потребители в затворени
помещения.
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, 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 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.
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 риска 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
30 април
2013 г.

30 април
2013 г.

30 април
2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

1 май
2014 г.

1 май
2014 г.

1 май
2014 г.

5
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3

4

57. Флуфеноксурон 1-[4-(2-хлоро960 g/kg
α,α,α-трифлуоропара-толилокси)-2флуорофенил]-3-(2,6дифлуоробензоил)уреа
ЕС №: 417-680-3
CAS №: 101463-69-8

1

1 февруари
2014 г.

5

31 януари
2016 г.

6

31 януари
2017 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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.
Флуфеноксуронът е подложен на сравни- 31 януари
телна оценка на риска в съответствие с 2013 г.
изискванията на чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди,
преди 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
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.

С Т Р. 1 1 6
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1

2

58. Дидецилдиметиламониев карбонат

3

Реакционна маса на
N,N-дидецил-N,N-диметиламониев карбонат и N,N-дидецилN,N-диметиламониев
хидрогенкарбонат
EC №: 451-900-9
CAS №: 894406-76-9

4

5

Сухо тегло: 1 февруари
740 g/kg
2013 г.

6
Неприложимо

7
31 януари
2023 г.

8
8
Консерванти
на дърво

9

10

Оценката на риска, направена на равни- 31 януари
ще ЕС, не включва всички потенциални 2013 г.
видове употреба; някои видове употреба,
например употребата 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 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.
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Водороден цианид
ЕО №: 200-821-6
CAS №: 74-90-8

3

60. Водороден
цианид

2

Цис-трикоз-9-ен;
(Z)-трикоз-9-ен
ЕО №: 248-505-7
CAS №: 27519-02-4

1

59. Цис-трикоз9-ен
(мускалур)

4

5

1 октомври
2014 г.

1 октомври
2014 г.

6

30 септември
2016 г.

30 септември
2016 г.

7

30 септември
2024 г.

30 септември
2024 г.

8

8
Консерванти
на дърво
14
Родентициди
18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

19
Репеленти и
атрактанти

9
Оценката на риска, направена на равнище ЕС, не включва всички потенциални
видове употреба и възможностите на
излагане на въздействие; някои видове
употреба и възможностите на излагане на
въздействие, като например употребата
на открито и излаганета 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 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.
За продуктите, съдържащи цис-трикоз-9ен, 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.
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. 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

10

30 септември 2013 г.

30 септември 2014 г.

ДЪРЖАВЕН

976 g/kg

801 g/kg
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2

N,N-дидецил-N,N-диметиламониев хлорид
ЕО №: 230-525-2
CAS №: 7173-51-5

3

5

Тегло в
1 февруари
сухо състоя- 2015 г.
ние:
870 g/kg

4

31 януари
2017 г.

6

31 януари
2025 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

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 равни- 1 февруари
ще ЕС, не включва всички потенциални 2015 г.
видове употреба и сценарии на излагане
на въздействието на продукта. Някои
видове употреба на активното вещество
и сценарии на излагане на въздействието
му, като например употребата от непрофесионалисти и излагането 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 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.

ДЪРЖАВЕН

61. Дидецилдиметиламониев хлорид;
DDAC

1

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 9

2

3

970 g/kg

4

1 февруари
2015 г.

5

31 януари
2017 г.

6

31 януари
2025 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

10

При издаването на разрешения се спазват
следните условия:
1. За промишлена или професионална
употреба са установени процедури за безопасна работа и продуктите се използват
с подходящи лични предпазни средства,
освен ако в заявлението за разрешение
на продукта може да се докаже, че рисковете могат да се намалят до приемливо
равнище по други начини.
2. Продуктите не се използват за обработване на дърво, с което могат да
влязат в пряк контакт деца, освен ако в
заявлението за разрешение на продукта
може да се докаже, че рисковете могат
да се намалят до приемливо равнище.
3. На етикетите и/или на информационните листове за безопасност на разрешените
продукти е посочено, че професионалната
употреба се извършва в затворено помещение или върху непропусклива твърда
основа със защитен насип, прясно обработеният дървен материал се съхранява след
обработването му върху непропусклива
твърда основа, за да се предотвратят
преки изпускания в почвата или във
водите, и всички изпуснати количества
при прилагането на продукта се събират
за повторна употреба или обезвреждане.
4. Не се издават разрешения за пускане
на пазара на биоциди за обработване
на дърво, което ще бъде в контакт с
прясна вода, което ще се използва във
външни конструкции, намиращи се в
близост до или над вода, което ще бъде
непрекъснато изложено на атмосферни
влияния или на често намокряне, освен
ако са представени данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията на
чл. 16 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.
Оценката на риска, направена на равни- 1 февруари
щето на ЕС, не включва всички потен- 2015 г.
циални видове употреба и сценарии на
излагане на въздействието на продукта;
изключени са някои употреби и сценарии на излагане на въздействието на
продукта, като например използване от
непрофесионалисти.

ДЪРЖАВЕН

62. Пирипрокси- 4-феноксифенил
фен
(RS)-2-(2-пиридилокси)пропил етер
ЕО №: 429-800-1
CAS №: 95737-68-1

1

С Т Р. 1 2 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

3

1 февруари
2015 г.

5

31 януари
2017 г.

6

31 януари
2025 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

10

При оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно, се оценяват видовете употреба или
сценариите на 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 равнището на ЕС.
За съдържащи пирипроксифен продукти,
които могат да доведат до наличие на
остатъчни вещества в храните или във
фуражите, държавите членки проверяват
необходимостта от установяване на нови
или изменение на съществуващите максимално допустими количества остатъчни
вещества (МДКОВ) съгласно Регламент
(ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО)
№ 396/2005 и вземат всички подходящи
мерки за намаляване на риска, осигуряващи непревишаване на действащите
норми за МДКОВ.
При издаването на разрешение за пускане на пазара на биоцид се спазват
следните условия:
1. Продуктите, разрешени за професионална употреба, се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен ако в
заявлението за разрешение за ползване
на продукта не бъде показано, че рисковете може да се намалят до приемливо
равнище по други начини.
2. Не се издават разрешения за пряка
употреба на продуктите в повърхностни
води, освен ако в заявлението за получаване на разрешение не бъде показано,
че рисковете могат да бъдат намалени
до приемливо равнище.
3. Продуктите, които са предназначени за
използване в съоръжения за третиране на
отпадъци, са обект на подходящи мерки
за намаляване на риска, за да се избегне
замърсяване на зоната извън мястото за
третиране на отпадъците.
Оценката на риска, направена на равни- 1 февруари
щето на ЕС, не включва всички потен- 2015 г.
циални видове употреба и сценарии на
излагане на въздействието на продукта;
някои видове употреба на активното
вещество и сценарии на излагане на въз-

ВЕСТНИК

960 g/kg

4

ДЪРЖАВЕН

63. Дифлубензурон 1-(4-хлорофенил)-3(2,6-дифлуоробензоил) урея
ЕО №: 252-529-3
CAS №: 35367-38-5

1

БРОЙ 97
С Т Р. 1 2 1

2

Тегло в
сухо
състояние:
940 g/kg

4

1 февруари
2015 г.

5

31 януари
2017 г.

6

31 януари
2025 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

действието му, като например употреба
на открито, употреба от непрофесионални
потребители и въздействие върху животни, са изключени.
При оценяването на заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид се оценяват, когато това е
уместно за съответния продукт, видовете
употреба или сценариите на излагане на
въздействието му, 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 равнището на ЕС.
За биоцидите, съдържащи дифлубензурон,
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, като
се обръща специално внимание на метаболита РСА, който е генотоксичен in
vivo, и вземат всички подходящи мерки
за намаляване на риска, осигуряващи
непревишаване на действащите норми
за МДКОВ.
При издаването на разрешения, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение
за продукта не бъде показанo, че рисковете могат да се намалят до приемливо
равнище, се спазват следните условия:
1. Професионалните потребители носят
подходящи лични предпазни средства.
2. Информацията за биоцида включва
изискване той да се използва само върху
сух оборски тор, който преди разпръскване върху обработваема земя трябва да се
подложи на пълно аеробно компостиране
от професионалисти.
3. Биоцидите не се използват във водни
системи.
Оценката на риска, направена на равни- 1 февруари
ще ЕС, не включва всички потенциални 2015 г.
видове употреба и сценарии на излагане
на въздействието на продукта. Някои
видове употреба на активното вещество
и сценарии на излагане на въздействието

ВЕСТНИК

Наименование по
IUPAC: не се прилага
ЕО №: 270-325-2
CAS №: 68424-85-1

3

ДЪРЖАВЕН

64. Алкил(C12-16)
диметилбензил амониев
хлорид;
C 12-16
ADBAC

1

С Т Р. 1 2 2
БРОЙ 97

1

2

3

4

5

6

7

8

9
му, като например употребата от непрофесионалисти и излагането посредством
храна или фуражи, са били изключени.
При оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за съответния продукт, се оценяват
видовете употреба или сценариите на
излагане на въздействието му, 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 равнището на ЕС.
При издаването на разрешение се спазват
следните условия:
1. За професионална употреба са установени процедури за безопасна работа
и продуктите се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен ако в
заявлението за разрешение на продукта
може да се докаже, че рисковете могат
да се намалят до приемливо равнище
по други начини.
2. Биоцидите не се използват за обработване на дърво, с което могат да
влязат в пряк контакт деца, освен ако в
заявлението за разрешение на продукта
може да се докаже, че рисковете могат
да се намалят до приемливо равнище.
3. На етикетите и/или информационните
листове за безопасност на разрешените
продукти е посочено, че професионалната употреба се извършва в затворено
помещение или върху непропусклива
твърда основа със защитен насип, че
прясно обработеният дървен материал
се съхранява след обработването му
върху непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преки изпускания
в почвата или във водите, и всички
изпуснати количества при прилагането
на продукта се събират за повторна
употреба или обезвреждане.
4. Не се издават разрешения за пускане
на пазара на биоциди за обработване на
дърво, което ще бъде в контакт с прясна
вода, която ще се използва във външни
конструкции, намиращи се в близост до

10

БРОЙ 97
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3

2

3

4

65. Хлорфенапир Наименование по
940 g/kg
IUPAC: 4-бромо-2-(4хлорофенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорометилпирол-3-карбонитрил
ЕО №: не е присъден
CAS №: 122453-73-0

1

1 май
2015 г.

5

30 април
2017 г.

6

30 април
2025 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

10

или над вода, непрекъснато изложено
на атмосферни влияния или на често
намокряне, освен ако са представени
данни, доказващи, че продуктът отговаря
на изискванията на чл. 16 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.
Оценката на риска, направена на равни- 1 май
ще ЕС, не включва всички потенциални 2015 г.
видове употреба и сценарии на излагане
на въздействието на продукта.
При оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за съответния продукт, се оценяват
видовете употреба или сценариите на
излагане на въздействието му, 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 равнището на ЕС.
При издаването на разрешения се спазват
следните условия:
1. За промишлена или професионална
употреба са установени процедури за
безопасна работа и продуктите се използват с подходящи лични предпазни
средства, освен ако в заявлението за
издаване на разрешение за продукта не
бъде показано, че рисковете могат да
бъдат намалени до приемливи равнища
по други начини.
2. Продуктите не се разрешават за употреба от непрофесионални потребители,
освен ако в заявлението за издаване
на разрешение за продукта не бъде
показано, че рисковете могат да бъдат
намалени до приемливи равнища.
3. Етикетите и/или информационните
листове за безопасност на разрешените
продукти указват, че професионалната
употреба се извършва в затворено
помещение или върху непропусклива
твърда основа със защитен насип,
прясно обработеният дървен материал

С Т Р. 1 2 4
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 97

2

66. 1R-трансфенотрин

1

1R-транс-фенотрин
Наименование по
IUPAC: 3-феноксибензил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1енил)циклопропанкарбоксилат
ЕО №: 247-431-2
CAS №: 26046-85-5
Сбор от всички изомери:
Наименование по
IUPAC:
(3-феноксифенил)
метил 2,2-диметил-3(2-метилпроп-1-енил)
циклопропан-1-карбоксилат
ЕО №: 247-404-5
CAS №: 26002-80-2

3

6

1 септември 31 август
2015 г.
2017 г.

5

31 август
2025 г.

7

18.
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

10

се съхранява след обработването му
върху непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преки изпускания
в почвата или във водите, и всички
изпуснати количества при прилагането
на продукта се събират за повторна
употреба или за обезвреждане.
4. Не се разрешава употребата на
биоцидите за обработка на дървесина,
предназначена за използване на открито,
освен ако не бъдат представени данни,
които доказват, че продуктът отговаря на изискванията чл. 16 ЗЗВВХВС
и приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара
на биоциди, при необходимост чрез
прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.
Оценката на риска, направена на равни- 1 септемще ЕС, не включва всички потенциални ври 2015 г.
видове употреба и сценарии на излагане
на въздействието на продукта.
При оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за съответния продукт, се оценяват
видовете употреба или сценариите на
излагане на въздействието му, 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 равнището на ЕС.
При издаването на разрешения се спазват следните условия:
1. Установени са процедури за безопасна
работа за изключително ниски обеми
(ИНО) и биоцидите се използват с
подходящи лични предпазни средства,
освен ако в заявлението за получаване на
разрешение бъде доказано, че рисковете
могат да бъдат намалени до приемливо
ниво по други начини.
2. За продуктите, съдържащи 1R-трансфенотрин, 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

ДЪРЖАВЕН

95,5 тегл. %
за сбора от
всички изомери

89 тегл. %
от 1Rтрансфенотрин

4

БРОЙ 97
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

2

Не е присъден

3

1000 g/kg

4

1 февруари
2015 г.

5

31 януари
2017 г.

6

31 януари
2025 г.

7

14
Родентициди

8

9

10

допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) съгласно Регламент
(ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО)
№ 396/2005 и вземат всички подходящи
мерки за намаляване на риска, които не
допускат превишаване на действащите
норми за МДГОВ.
3. Когато е уместно, се вземат мерки за
защита на медоносните пчели.
При издаване на разрешение за пускане 1 февруари
на пазара на биоцид, когато това е умес- 2015 г.
тно 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.

* Посочената в тази колона чистота e 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 комплексно искане за взаимно признаване съгласно чл. 19г ЗЗВВХВС в срок от 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 комплексното 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 Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди (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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(Z,E)-тетрадека-9,12диенил
ацетат

Царевични
кочани на
прах

2.

3.

Не е присъден

(9Z,12E)-тетрадекадиен ацетат-1-ил
ЕО №: не се прилага
CAS №: 30507-70-1

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

1000 g/kg

977 g/kg

Дата, на
която������
изти�����
ча срокът,
за който
активното
вещество е
включено в
списъка

Подгрупа
биоциди

Специфични изисквания*

31 октомври 14
Само за използване в готови за упо2019 г.
Родентициди т реба газови бу т и л к и/кон т ей нери,
съоръжения, функциониращи заедно
с капаново устройство.
1 февруари 31 януари
31 януари
19
Само за капани, съдържащи макси2013 г.
2015 г.
2023 г.
мум 2 mg (Z,E)-тетрадека-9,12-диенил
ацетат;
– на етикетите за 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.
1 ф евруари 31 януари 2017 г. 31 януари
14
Само за използване под формата на
2015 г.
Родентициди пелети на сухи места.
2025 г.

МинималДата на
Краен срок за
на чистота включване изпълнение на
на�������
актив������
в този
изискванияното вещесписък
та на чл. 19х
ство в биоЗЗВВХВС (с
цида, във
изключение на
формата, в
биоциди, които
която той
съдържат повесе пуска на
че от едно акпазара
тивно 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)
990 ml/l
1 ноември
31 октомври
2009 г.
2011 г.

1 февруари
2015 г.

1 февруари
2013 г.

1 ноември
2009 г.

Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите

ВЕСТНИК

* Във връзка с прилагането на Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди (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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Въглероден
диоксид

Наименование
по IUPAC
Идентификационни
номера
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1.

№ по Общоприето
ред наименование

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

Приложение № ІА
към т. 2
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Т-РД-27-12
от 14 октомври 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и предложение на Комисията по
ЗВСН при утвърждаването на спиртни напитки с
географско указание, оформено с протокол № 29
от 8.10.2013 г., утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание: „Сливенска“.
Производител: „Вини“ – АД, със седалище и
адрес на управление: София, ул. Алабин 48.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: Сливен, Кортен, Караново, Николаево,
Шивачево, Коньово, Съдиево, Научен, Гавраилово, Струпец, Горно Александрово, Драгоданово,
Гергевец, Калояново, Сборище, Чинтулово.
Засадена площ с плододаващи лозя: 38 630,11
дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат отонел“, „Тамянка“ и „Перла“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в %): мин. 19;
– киселинност (изразена в гр./л): мин. 4;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
• бране – ръчно в пластмасови съдове;
• транспортиране – безамбалажно в кон		 т ей нери с под ход я щ а конс т ру к ц и я и
		 обем;
• п рерабо т ка – извърш ва се до 24 часа
		 след брането чрез ронкане и отделяне на
		 чепките;
• метод на ферментация и дестилация:
– извършва се настойване в продължение на
72 – 96 часа;
– ферментацията протича при контролирана
температура, със селектирани щамове дрожди,
във винификатори с обем от 30 000 до 60 000 кг
гроздова каша при специална схема на оросяване;
полученият материал се подлага на дестилация
в дестилационно-ректификационна инсталация с
непрекъснато действие „ДК-2“ и дестилационна
инсталация с периодично действие тип „Шарантски апарат“;
• начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява в стоманобетонни
резервоари с подходяща изолация, съдове
от неръждаема стомана и дъбови бъчви
тип „барик“;
• метод за обработка – след смесване на
дестилата с деминерализирана питейна вода
за достигане на желания алкохолен градус,
при необходимост ракията се обработва,
стабилизира и филтрува.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско
указание „Сливенска“ са представени:

ВЕСТНИК
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1. П р о т о к о л о т и з п и т в а н е № П- 8 9 о т
21.02.2013 г., издаден от акредитираната лаборатория към ИАЛВ – Пловдив, за основните
физикохимични показатели.
2. Протокол № 5 от 27.02.2013 г., издаден от РДК
при РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен,
за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 403 от
27.02.2013 г., издаден от РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен.
С тази заповед отменям Заповед № РД-27-05
от 29.04.2003 г. на министъра на икономиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

8173

За министър:
А. Янева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 779-ДФ
от 22 октомври 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Аркус Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление: Пловдив, бул. Христо Ботев
27А, да организира и управлява договорен фонд
„Аркус Балансиран“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Аркус Балансиран“ в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН, воден от Комисията
за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Аркус Балансиран“
на основание чл. 12, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Аркус Балансиран“
като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3
ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

8120

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 780-ДФ
от 22 октомври 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
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схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Аркус Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление: Пловдив ул. Христо Ботев
27А, да организира и управлява договорен фонд
„Аркус Динамичен“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Аркус Динамичен“ в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Аркус Динамичен“
на основание чл. 12, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Аркус Динамичен“
като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3
ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

8121

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 781-ДСИЦ
от 22 октомври 2013 г.
На основание чл. 29 от Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) във
връзка с чл. 47, ал. 1 от Наредба № 11 от 2003 г.
за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна
система за търговия, за извършване на дейност
като инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество и дружество
със специална инвестиционна цел и на основание
чл. 28 ЗДСИЦ във връзка с чл. 21 от Закона за
пазарите на финансови инструменти Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на „Имоти Директ“ –
АДСИЦ, със седалище и адрес на управление
София, ул. Славянска 2, за прекратяване на дружеството съгласно взето на 30.09.2013 г. решение
на компетентния орган на дружеството.
Отнема лиценза на „Имоти Директ“ – АДСИЦ,
със седалище и адрес на управление: София,
ул. Славянска 2, за извършване на дейност като
дружество със специална инвестиционна цел за
секюритизация на недвижими имоти, постановен
с Решение № 78-ДСИЦ от 5.02.2010 г. на Комисията за финансов надзор.
Одобрява Катя Светославова Бинева за ликвидатор на „Имоти Директ“ – АДСИЦ.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което
не спира неговото изпълнение.

8122

Председател:
Ст. Мавродиев
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 759
от 30 август 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 34 от заседание,
проведено на 22.08.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
доклад от изпитване № L/0043155-1/25/07/2013,
издаден от AIJU (Технологичен център за играчки), бул. Де ла Индустрия 23, ПК 99 03440 IBI
(Аликанте), Испания, тел. 34 96 5554475 – факс:
34 96 5554 490, и мей л: solicitudlab@aiju.info,
заведен с вх. № Ц-03-7324 от 5.08.2013 г., установяващ, че изпитаната детска количка, ITEM
NR: E-220HLG-1, barcode 0256897000030, в цвят
зелено-черна, с чувал, с търговска опаковка бял
картонен кашон, с идентификация: JUMBO S.A.
ATHENS, GREECE, Made in China, с етикет на
български език: вносител за България: Jumbo
ЕС.В, бул. България 222, Мотописта ІІ, София,
България, тел. 02/958 0340, Произведено в Китай, от която е взета проба с КП № К-0140153
от 8.04.2013 г., не отговаря на изискванията за
безопасност съгласно стандарт EN 1888:2012
„Артикули за грижа за децата – Детски превозни
средства на колела – Изисквания за безопасност
и методи на тестване“, по следните показатели:
8.1.1. „Пригодност на количката“, 8.1.3. „Система
за спиране/ограничаване и предпазни колани“,
8.6.2. „Пластмасова опаковка“, 8.8. „Устройства за
паркиране и спирачки“, 8.10.3. „Тест при неравна
повърхност“ и 9. „Трайност на маркировката“,
предвид което стоката представлява сериозен
риск от нараняване, което застрашава здравето
и безопасността на потребителите (малки деца),
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детска количка, ITEM NR: E-220HLG-1,
barcode 0256897000030, в цвят зелено-черна, и
детска количка, ITEM NR: E-220HLО-2, barcode
0256898000039 в цвят оранжево-черна (идентична
с изпитаната, единствено с различна разцветка на
дамаската, взета като проба с КП № К-0133118 от
23.04.2013 г. от РД – Варна), с чувал, с търговска
опаковка бял картонен кашон, с идентификация:
JUMBO S.A. ATHENS, GREECE, Made in China, с
етикет на български език: вносител за България:
Jumbo ЕС.В, бул. България 222, Мотописта ІІ,
София, България, тел. 02/9580340, Произведено в
Китай, представляващи сериозен риск за здравето
и безопасността на потребителите.
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2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от
потребителите на описаните в заповедта стоки
по реда, условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8176

Председател:
В. Златев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 498
от 12 септември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Н-33 от 11.07.2011 г. от Наталия Лазарова Младенова, собственик на УПИ XII-615,
кв. 32, м. с. Лозен, район „Панчарево“, с искане
за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 14, том IX, дело № 1421/1966 г., нотариален акт № 2, том III, peг. № 2560, дело № 378
от 11.12.2008 г., протокол за съдебна делба от
21.04.1982 г., удостоверение за наследници, скица
за УПИ XII-615, издадена от район „Панчарево“,
и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства заедно със становищата на отделите на
НАГ са разгледани на заседание на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-80 от 11.10.2011 г.,
т. 8, е прието мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура при задължително спазване на условията на
отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-1300 от 19.10.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на проект за подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване на УПИ
XII-615, кв. 32, местност с. Лозен.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-Н-33
от 21.10.2011 г.
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Със заявление вх. № ГР-94-Н-33 от 20.09.2012 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение план за регулация
на УПИ XII-615, отреждане на УПИ XII-4803 и
XVIII-4802, кв. 32, и откриване на задънена улица
от о.т. 523а до о.т. 523б и план за застрояване за
УПИ XII-4803 и XVIII-4802, кв. 32, местност с.
Лозен, с обяснителна записка.
Към заявлението са приложени скици от
СГКК за поземлени имоти с идентификатори
44063.6227.615, 44063.6227.4802 и 44063.6227.4803.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 15.08.2012 г.
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-2552 от
6.08.2012 г., както и заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
на 19.09.2012 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-365/3 от
21.02.2013 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок възражения
не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-28 от
9.04.2013 г., т. 11, като е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС след направеното служебно изпълнение,
а именно да се представят документи, удостоверяващи законността на съществуващата сграда
в нов УПИ XII-4803.
В съответствие на решението на ОЕСУТ със
заявление вх. № ГР-94-Н-33 от 22.04.2013 г. е
внесен протокол за даване на строителна линия
от 23.04.1952 г.
С оглед горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственик на УПИ
XII-615, кв. 32, м. с. Лозен – предмет на изменението, а именно Наталия Лазарова Младенова,
съгласно нотариален акт № 14, том IX, № 2560,
дело № 1421/1966 г., протокол за съдебна делба
от 21.04.1982 г., нотариален акт № 2, том III, peг.
№ 2560, дело № 378 от 11.12.2008 г. и удостоверение за наследници № 000527 от 24.09.2008 г. на
Лазар Методиев Лазов. Въз основа на същите
документи за собственост лицето е вписано
като такова в приложените скици от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 44063.6227.615
и нови поземлени имоти с идентификатори
44063.6227.4802 и 44063.6227.4803.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ
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от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за изменение на плана за регулация се изменят границите на УПИ
XII-615, което се състои в разделяне на същия
по искане на собственика му с оглед създаване
на два урегулирани поземлени имота, които се
отреждат за нови поземлени имоти с идентификатори 44063.6227.4802 и 44063.6227.4803.
Изменението в регулационния план е в съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба границите
на урегулираните поземлени имоти могат да се
променят с план за регулация само със съгласието
на собствениците им, което безспорно е налице,
тъй като собственик на урегулирания поземлен
имот, чиито граници се променят, е едно и също
лице, изразило съгласието си в този смисъл чрез
иницииране на настоящото административно
производство.
Действащият ПУП на УПИ XII-615 – предмет
на изменението, е одобрен със заповед № РД09-129 от 21.05.1990 г., а кадастралната карта за
територията е одобрена със заповед № РД-1846 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК, като в границите му е създаден нов
поземлен имот с идентификатор 44063.6227.615.
След започване на настоящото административно производство кадастралната карта за поземлен
имот с идентификатор 44063.6227.615 – предмет
на плана, е изменена със заповед № КД-14-22-192
от 19.03.2012 г. на началника на СГКК – София,
като в границите на УПИ XII-615 са създадени
нови имоти с идентификатори 44063.6227.4802,
44063.6227.4803 и 44063.6227.4803.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП, и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 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.
С изменение на ПР за УПИ XII-615 по имотните граници на поземлен имот с идентификатор
44063.6227.4802 се изменя и общата с УПИ XII-615
регулационна граница на съседния УПИ XIII-613.
Останалите регулационни граници на този имот
не се изменят и не се поставят в съответствие с
имотните такива, тъй като за него няма искане
от заинтересованите лица, не са представени
документи за собственост, нито скици от СГКК
и комбинирани скици по ЗКИР.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация за откриване
на задънена улица от о.т. 523а до о.т. 523б с цел
осигуряване на лице (изход) към улица на новообразуван УПИ XVIII-4802 в съответствие с
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
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Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм). Предвиденото застрояване на жилищни
сгради е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 15, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1
и 3, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-28 от 9.04.2013 г., т. 11,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация за УПИ
XII-615. Изменение на границите на УПИ XII615 и УПИ XIII-613. Създаване на нови УПИ
XII-4803 и XVIII-4802, кв. 32, местност с. Лозен,
по кафявите и зелените линии и цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване на новообразувани УПИ XII-4803 и УПИ XVIII-4802,
кв. 32, местност с. Лозен, съгласно приложения
проект.
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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.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8191

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 931
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 502 от 12.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 27.11.2013 г. от 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.65.5), ж. к. Младост 3, до бл. 329, вх.
8, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер 240
лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8135

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 932
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 530 от 26.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.11.2013 г. от 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор № 80981.350.347 (бивша „Ученическа почивна база“), с. Черни Осъм, община
Троян, област Ловеч, обособена част от „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 230 000 лв. (Сделката
се облага частично с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 000 лв, се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер 600
лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8136

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 933
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. На 27.11.2013 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ 586, кв. 72, местност
Ломско шосе, ж. к. Надежда, ул. Свети Климент
43, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер 240
лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8137
РЕШЕНИЕ № 937
от 18 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 652 от 15.10.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.11.2013 г. от 13 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение № 1, кв. Илиянци, ул.
Махония и бул. Рожен, София, със съответното
право на строеж, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

Цената на тръжната документация в размер 360
лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8138

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 938
от 18 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.11.2013 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ VII-1386, кв. 15А, местност
НПЗ „Хаджи Димитър“, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 144 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер 600
лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8139

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 394
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Айтос, реши:

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 139022, м. До казармите, землище на гр. Айтос,
с цел промяна предназначението на земеделска
земя. Образува се УПИ ІІІ-139022, масив 139, с
отреждане „За производство на аквакултури и
складова база“, със средно свободно застрояване
с височина до 12 м и показатели за устройствена зона „Пп“: плътност – до 80 %, минимално
озеленяване – от 20 %, и Кинт – 2,5, съгласно
червените пунктирни и плътни линии, зелените
щрихи и зелените, сините и червените надписи
и по определените ограничителни линии на застрояване на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8145

Председател:
Р. Хасан

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 749
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищен
имот: обект в сграда (бивша аптека „Балкан“) с
обща площ 65,10 кв. м, разположен на партерния
етаж на масивна сграда, построена в УПИ II637 в кв. 203, бул. 23 пехотен шипченски полк,
по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед
№ РД-02-14-192/1987 г., ведно с прилежащите
части от общите части на сградата и правото на
строеж, при граници съгласно АЧОС и проект
за обособяване на реално определени части от
съществуващата сграда: север – бул. 23 пехотен
шипченски полк, изток – магазин, юг – част Б
от бивш ресторант „Балкан“ и двор, запад – част
А от бивш ресторант „Балкан“, горе – жилищен
етаж, долу – избени помещения.

8182

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 763
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 31, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 607 от 30.05.2013 г. Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ)
V-143, с площ 185 кв. м, намиращ се в кв. 13,
съгласно ПУП на с. Бузовград, одобрен със Заповед № 295/2007 г., ведно с построената в него

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

полумасивна едноетажна сграда с предназначение
„Автоспирка“, с площ 64 кв. м, при граници на
имота: УПИ IV-142 „За поща“, отводнителен
канал и улица, при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 13 000 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка BG 07 KORP
9220 32 0868 7550 в „Корпоративна търговска
банка“ – АД, Казанлък, BIC KORPBGSF. В същия
срок се заплаща и дължимият ДДС съгласно
проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868
7501 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
Казанлък, BIC KORPBGSF, до изтичане на срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 100
лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ
при Община Казанлък до изтичане на срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено от кандидата
копие на удостоверение за актуално състояние,
издадено до 6 месеца преди датата на търга (не
се прилага за кандидати – физически лица, които
нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако
представителната власт не може да се установи
от удостоверението за вписване в търговския
регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начален час 10,30 ч.
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10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.

8183

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 764
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 31, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 607 от 30.05.2013 г. Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот,
представл яващ обект в сграда – „Кулинарен
магазин“, с площ 72 кв. м, състоящ се от: търговска зала и склад, разположен на партерния
етаж на масивна сграда „жилищен блок, административна сграда и магазини“, построена в
урегулиран поземлен имот IV, кв. 142а, ул. Паисий
Хилендарски 15, съгласно ЗРП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., и
съответните идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж, при граници на
обособената част: север – вход към жилищен блок,
изток – ул. Славянска, юг – ул. П. Хилендарски,
запад – магазин, горе – административен етаж,
долу – сутерен, при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 67 800 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка № BG 07 KORP
9220 32 0868 7550 в „Корпоративна търговска
банка“ – АД, Казанлък, BIC KORPBGSF. Върху
цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка № BG 16 KORP 9220 33 0868
7501 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
Казанлък, BIC KORPBGSF, до изтичане на срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 150
лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ
при Община Казанлък до изтичане на срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено от кандидата
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копие на удостоверение за актуално състояние,
издадено до 6 месеца преди датата на търга (не
се прилага за кандидати – физически лица, които
нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномоник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начален час 10 ч.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.

8184

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 620
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. посл. ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ИПЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
П-573, кв. 1303 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен, както следва, с имот с идентификатори
51500.507.528 по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване на новообразувания УПИ II-573 в кв. 1303 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1
от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ.
За УПИ И-573, кв. 1303, се установява етажност – до 5 етажа (15 м), и следните устройствени
показатели: Кпл. – 30 %, Кинт. – 1,5, и минимално
озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

8146

Председател:
Бл. Филипов
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РЕШЕНИЕ № 621
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. посл. от ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
I-142 и VII-151, кв. 6901 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентични с имоти с идентификатори
51500.506.160 и 51500.506.162 по КК на гр. Несебър, при което се урегулират новообразувани
УПИ I-142 и УПИ VII-151 в кв. 6901 с площ съответно от 2051 кв. м и 626 кв. м „За жилищно
строителство“.
В частта план за застрояване на новообразуваните УПИ I-142 и УПИ VII-151 в кв. 6901 се
въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на
чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ.
За УПИ I-142 и УПИ VII-151 се установява
етажност – до 5 етажа, и следните устройствени
показатели: Кпл. = 30 %, Кинт. – 1,5, и минимално озеленена площ = 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

8147

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 622
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. посл. от ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
VIII-659, УПИ IX-659 и УПИ Х-658, кв. 403 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад, идентични с
имоти с идентификатори 51500.508.204 по КК на
гр. Несебър, при което се урегулира новообразуван УПИ VIII-204 в кв. 403 с площ 5791 кв. м
„За жилищно строителство“.
В частта план за застрояване на новообразувания УПИ VIII-204 в кв. 403 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1
от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ.
За УПИ VIII-204 се установява етажност – до
5 етажа, и следните устройствени показатели:
Кпл. = 30 %, Кинт. – 1,5, и минимално озеленена
площ = 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

8148

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 623
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. посл. от ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

Одобрява план за изменение на ПУП – ИПЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
XIX-583 в кв. 1304 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентичeн с имот с идентификатор
51500.507.547 по КК на гр. Несебър „За жилищно
строителство“.
В частта план за застрояване на новообразувания УПИ XIX-583 в кв. 1304 се въвежда
устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ.
За УПИ ХIХ-583 се установява етажност – до
5 етажа, и следните устройствени показатели:
Кпл. = 30 %, Кинт. – 1,5, и минимално озеленена
площ = 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

8149

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 624
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. посл. от ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
III-392 и IV-395 в кв. 3602 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентични с имоти с идентификатори
51500.507.146 и 51500.507.145 по КК на гр. Несебър,
при което се урегулира новообразуван УПИ III392, 395 в кв. 3602 с площ 5651 кв. м, с отреждане
„За курортно строителство“.
В частта план за застрояване на новообразувания УПИ ІІI-392, 395 в кв. 3602 се въвежда
устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ.
За УПИ III-392, 395 се установяват следните
устройствени показатели: Кпл. = 30 %, Нкорниз = 15 м, Кинт. – 1,5, и минимално озеленена
площ = 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

8150

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 625
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. посл. от ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Кабел 20
kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.83.54,
местност Кокалу, гр. Несебър, община Несебър“.
Трасето на кабела (с дължина L=159 м) започва
от муфи на съществуващ кабел в имот с идентификатор 51500.77.38, преминава по полски път с
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идентификатор 51500.83.51 и достига нов БКТП
в имот с идентификатор 51500.83.54. Определен
е сервитут от двете страни на кабела.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
8151
РЕШЕНИЕ № 626
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. посл. от ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ III415 в кв. 3501 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.507.217
по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване за УПИ III-415
в кв. 3501 се установяват следните устройствени показатели: Кпл. = 30 %, Нкорниз = 15 м,
Кинт. – 1,5, и минимално озеленена площ = 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
8152

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 623
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за имот с идентификатор
56126.45.123, м. Неволница – лозята, землище гр.
Петрич – общинска собственост, за изграждане
на трафопост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Д. Танев
8153

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 398
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ и
решение по т. 14 на ОЕСУТ, взето с протокол
№ 2 от 3.04.2013 г., Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване) за поземлен имот № 055005 по плана
на местност Харманите, землище с. Писменово,
с цел промяна предназначението на земята за
индивидуално, еднофамилно, свободно вилно
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застрояване при спазване на следните показатели
за застрояване: плътност на застрояване – 40 %,
Кинт. – 0,8, Нк – 7м, и Кб – 9,50 м, минимална
озеленена площ – 50 %, с максимална застроена
площ на строително петно – до 100 кв.м.
Посочените изменения са съгласно червените
и черните надписи и линии на приложения към
решението проект.

8154

Председател:
М. Барцулева

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 484
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на подземен електропровод за захранване на имот № 162026. Дължината
на електропровода СН в КВС е 58 м, започва от
съществуващ стълб в регулацията на с. Карабунар, пресича път III клас и успоредно на него по
полски път № 162101 достига до имот № 162026.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

8155

Председател:
А. Влахов

РЕШЕНИЕ № 485
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на подземен водопровод
за захранване на имот № 162026. Дължината на
трасето на водопровода в КВС е 58 м, започва
от съществуващ водопровод ∅ 90 в регулацията
на с. Карабунар, минава по тротоара на път III
клас и успоредно на него по полски път № 162101
и достига до имот № 162026 в м. Маданица, зем
лище с. Карабунар.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

8156

Председател:
А. Влахов
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ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 223
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – с.
Ковачевци, реши:
Приема списък на обектите за приватизация
за 2013 г., както следва:
1. Сграда – склад № 1 със ЗП 237,5 кв. м,
намиращ се в парцел 12, масив 1, стопански
двор – с. Егълница, община Ковачевци.
2. Сграда – склад № 2 със ЗП 539 кв. м, намиращ се в парцел 13, масив 1, стопански двор – с.
Егълница, община Ковачевци.
3. Сграда – телчарник със ЗП 550 кв. м, намиращ се в парцел 8, масив 1, стопански двор – с.
Егълница, община Ковачевци.
4. Сграда – кантар – колесен, със ЗП 31 кв. м,
намиращ се в парцел 14, масив 1, стопански
двор – с. Егълница, община Ковачевци.
5. Сграда – склад за зърно със ЗП 476 кв. м,
намиращ се в парцел 2, масив 1, стопански
двор – с. Косача, община Ковачевци.
6. Сграда – навес (сеновал) със ЗП 715 кв. м,
намиращ се в парцел 7, масив 1, стопански
двор – с. Косача, община Ковачевци.
7. Сграда – кантар със ЗП 30 кв. м, намиращ се
в парцел 6, масив 1, стопански двор – с. Косача,
община Ковачевци.

8205

Председател:
В. Тодоров

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № 3-493
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и
Решение № 528 от 10.10.2013 г. на Общинския
съвет – с. Минерални бани, преобразувам ЦДГ
„Радост“, с. Сърница, ЦДГ „Райна Княгиня“, с.
Караманци, с група с. Колец, ЦДГ „Вела Пеева“,
с. Боян Ботево, с група с. Ангел Войвода, и ЦДГ
„Детелина“ на територията на община Минерални
бани чрез сливане в ЦДГ „Снежанка“ с адрес
с. Минерални бани, община Минерални бани,
считано от 1.01.2014 г.
Трудовоправните отношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 1 КТ.
Задължителната документация на ЦДГ „Радост“, с. Сърница, ЦДГ „Райна Княгиня“, с. Караманци, с група с. Колец, ЦДГ „Вела Пеева“, с.
Боян Ботево, с група с. Ангел Войвода, и ЦДГ
„Детелина“, с. Минерални бани, движимото и
недвижимото имущество да преминат за управление и стопанисване от ЦДГ „Снежанка“, с.
Минерални бани, община Минерални бани.

8185

Кмет:
М. Искендер
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27. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,02 на сто, считано от 1 ноември 2013 г.
8230
23. – Министерството на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с § 52, ал. 5 ПЗРЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 ЗУТ
и при условията на чл. 60, ал. 1 АПК обявява,
че е издадена Заповед № РС-64 от 21.10.2013 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС12 от 28.02.2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2013 г.) на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за строеж: „Реконструкция
и елек т рификаци я на железопътната лини я
Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2.: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до
км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите
Харманли и Свиленград и всички гари и спирки
между тях и рехабилитация и електрификация
на железопътната линия Свиленград – граница
с Република Ту рция. Участ ък: „Меж дугарие
Любимец – Свиленград от км 287+450 до км
294+700“ с промяна на части „Железен път“ и
„Конструкции – малки съоръжения“ за оптимизиране на железния път от км 287+995 до км
288+451 и дюкери на км 294+214 и км 292+970,44.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК е допуснато
предварително изпълнение на заповедта. Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРР. На основание на чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т заповедта подлежи на обжалване
пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез МРР.
8204
19.– Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доценти по: 7.3.
Фармация (технология на лекарствените форми и
биофармация) – един; 3.8. Икономика (микро- и
макроикономика, институционална икономика и
икономика на труда) – един; 2.1. Филология (българска литература) – един; 4.1. Физически науки
(биофизика – оптична електронна и вибрационна
спектроскопия на биологични обекти) – един;
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (книгознание, библиотекознание, библиография – документални източници и обработка
на документалната информация) – един; 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание
и спорт (кинезитерапия) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (теория
на научната информация – информационно обслужване) – един; 1.3. Педагогика на обучението
по физическо възпитание и спорт (методика на
обучението по плуване) – един; главни асистенти
по: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (книгознание, библиотекознание, библиография – междусекторни ресурси:
библиотеки – музеи – архиви – нова музеология) – един; 2.1. Филология (съвременен български
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език) – един; главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3
КТ по: 3.3. Политически науки (европейска интеграция, български политически процес) – двама,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Документи се подават в ректората,
стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 987-36-34.
8165
9. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за професор
по 1.2. Педагогика (Педагогика на взаимодействието дете – околна среда) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
8213
816. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурси за заемане
на академични длъжности за: доценти по: професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника (Компютърни комплек
си, мрежи и системи) – един; професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Духовни ценности и култури) – един; главен асистент по професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата– един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – Перник, п.к. 2300, ул. Св.
св. Кирил и Методий 23, тел. (+359) 76 600773,
факс: (+359) 76 605 207, e-mail: office@epu.bg.
8218
19. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата (Етнография) за нуждите на секция
„Етнология на социализма и постсоциализма“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, тел. 979-30-11, и
ул. Московска 6А, тел. 988-42-09.
8167
73. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурси за
главни асистенти по: научна специалност „Психология на труда и инженерна психология“, област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.2. Психологи я – един; нау чна специалност
„Трудова и организационна психология“, област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6,
тел. 02/870-32-17.
8166
58. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професиона лно направление 4.1. Физическ и
науки; научна специалност Физика на океана,
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атмосферата и околоземното пространство за нуждите на секция „Космическо материалознание“;
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за
Земята; научна специалност Дистанционни изследвания за нуждите на секция „Дистанционни
изследвания и ГИС“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в канцеларията на института в
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413,
тел. 02/ 988 35 03.
8115
93. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за:
главен асистент в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика
в професионално направление 4.3. Биологически
науки по научната специалност 01.06.13. Вирусология за нуждите на НРЛ „Грип и ОРЗ“, отдел
„Вирусология“; доценти в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика в професионално направление 4.3.
Биологически науки по научната специалност
01.06.12. Микробиология за нуждите на отдел
„Микробиология“ – един; област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика в професионално направление 4.3.
Биологически науки по научната специалност
01.06.19. Паразитология и хелминтология за нуждите на отдел „Паразитология“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнароадването в „Държавен
вестник“. Документи – в НЦЗПБ, София 1504,
бул. Янко Сакъзов 26, тел.: 02/8468307; 02/8432175.
8094
97. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, на основание Решение
№ 288 на МС от 10.05.2013 г. и в съответствие
със Закона за развитие на академичния състав в
Република България обявява конкурс за прием на
редовни докторанти за учебната 2013 – 2014 г. по
следните научни специалности: 01.06.12. Микробиология – трима; 01.06.13. Вирусоловия – един;
01.06.23. Имунология – един; 01.06.19. Паразитология и хелминтология – един. Кандидатите за
участие в конкурса (лекари и биолози) подават
следните документи: 1. заявление-молба до директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; 2.
автобиография (европейски образец) със снимка; 3. нотариално заверено копие на дипломата
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението към нея; 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно вис
ше училище; 5. документ за трудов етаж, ако
има такъв; 6. списък на публикациите, ако има
такива; 7. сертификат за компютърни умения; 8.
сертификат или диплома за владеене на чужди
езици, ако има такъв; 9. медицинско свидетелство; 10. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията им в съответната
научна област и мотивация. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в служба
„ТРЗ и Личен състав“ на НЦЗПБ, 1504 София,
бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, www.ncipd.org, тел.
за справки: 02/846-83-07, 02/944-78-96.
8095

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

58. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София,
обявява конкурс за доцент по област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, шифър 03.01.32
Хигиена (за нуждите на сектор „Неорганичен
анализ“, отдел „Химичен анализ“ към дирекция
„Аналитични лабораторни дейности“) със срок
за подаване на документи 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15,
НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки: тел.: 02/8056-420, 02/80-56-286.
8193
96. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София,
обявява конкурс за прием на задочни докторанти за учебната 2013 – 2014 г. в съответствие
с Решение № 288 на Министерския съвет от
10.05.2013 г. по област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, шифър 03.01.53 Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – двама задочно обучение. Срокът за
подаване на документите за участие в конкурсите
за докторантура в НЦОЗА, София, е 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: 1431 София, бул. Акад.
Иван Гешов 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство;
справки: тел. 02/80-56-420, 02/80-56-286.
8194
58. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурси за: професор в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт по
професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност 03.01.41 Неврохирургия за нуждите
на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н.
И. Пирогов“ – ЕАД, и главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност 03.01.40 Ортопедия и травматология за нуждите на Клиниката по детска
ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н.
И. Пирогов“ – ЕАД, двата със срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – бул. Тотлебен
21, тел. 915-44-00.
8214
58. – Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академични длъжности по следните професионални направления:
доцент по научна специалност 04.01.10 Растителна
защита (Ентомология), професионално направление 6.2 Растителна защита, област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина; професор в професионално направление 6.1 Растениевъдство по научна специалност 04.01.05 Селекция и семепроизводство на
културните растения, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по полски култури – Чирпан,
бул. Георги Димитров 2, тел. 0416/9 3133.
8098
11. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за обекти
на техническата инфраструктура извън грани-
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ците на населеното място – „Кабел НН от ТП
„Помпена станция ДЗС 2“ до нов КРШ в имот
№ 000716 в землището на гр. Айтос“ с възложител
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД.
Трасето на подземния електропровод започва от
ТП „Помпена станция ДЗС 2“ в поземлен имот
№ 000694, землище на гр. Айтос (собственост на
ДПФ – МЗГ), и преминава през имоти № 000242
(собственост на Община Айтос), № 000765 (собственост на Община Айтос) и № 000716 (собственост на Министерството на транспорта). Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8210
4. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.VІІІ.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.VІІІ.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протоколи № 9 от 19.09.2013 г. и
№ 10 от 27.09.2013 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ са изработени и приети проекти
съобразно съдебни решения за планове на новообразуваните имоти на територията на община
Аксаково, област Варна, а именно: селищно образувание „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище с. Осеново,
област Варна, в частта за имот № 333; селищно
образу вание „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище
с. Осеново, област Варна, в частта за имот № 275;
местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, област
Варна, в частта за имоти № 1684, 1688, 1687, 9529
и 1729; селищно образувание „Панорама І, ІІ,
ІІІ“, землище с. Осеново, област Варна, в частта
за имот № 295; селищно образувание „Панорама
І, ІІ, ІІІ“, землище с. Осеново, област Варна, в
частта за имоти № 362 и 369. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община
Аксаково, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство
на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
8186
2. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за транспортен достъп до поземлени имоти в масив 35 по КВС
на землището на с. Нови хан, община Елин
Пелин, Софийска област, за нуждите на „Сентрал парк 1“ – ЕООД, и „Прити лайф“ – ООД.
Трасето за транспортен достъп преминава в общински полски пътища № 001079 (образуван от
имот № 000804) и № 035100 (образуван от имот
№ 000864) по КВС на землището на с. Нови хан.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с материалите по
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на общината.
8157
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99. – Общинската служба „Земеделие“ – Карлово, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че ще се извърши
трасиране и въвод във владение на новообразувани
имоти по плана на новообразуваните имоти за
местностите Яса тепе и Корията, землище гр. Сопот, община Сопот. Трасирането ще се извърши
по график, който започва 14 дни след обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“. Графикът
по дати и местности ще бъде изложен в административната сграда на Община Сопот.
8188
4. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на обект: ПУП – парцеларен план на водопровод – захранване от съществуващ водопровод в
улица в с. Скобелево, преминаващ през полски
път № 00098 – собственост на Община Павел
баня, до ПИ № 053006, м. Под село, с. Скобелево; общата дължина на трасето на водопровода
е 101,65 л. м; ПУП – парцеларен план на ел.
захранване от стълб, намиращ се в регулацията
на с. Скобелево, преминаващ през полски път
000098 – собственост на Община Павел баня, до
ПИ № 053006, местност Под село, с. Скобелево,
община Павел баня; с обща дължина на трасето
на eл. захранването 93,30 л. м. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8158
3. – Община гр. Пещера, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
трасе на линеен обект – електроснабдяване на
ПИ № 004003 в местност Студен дол по КВС
на гр. Пещера. Проектът на ПУП – парцеларен
план, е изложен в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая 11. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
8172
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и 5 и
чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план на трасе за „Подземна
кабелна линия 20 kV от възлова станция (B/С
20 kV) „Бенковски“, намираща се в с. Бенковски,
община „Марица“, ПИ 03839.501.542, и „ТП – 4
Център“, намиращ се в с. Войсил, община „Марица“ – ПИ 12019.501.298. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинска администрация
„Марица“, област Пловдив.
8171
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86. – Община Полски Тръмбеш, дирекция „УТ,
ОС и РП“, отдел „УТ“, на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява на заинтересуваните, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на техническата инфраструктура за
прокарване на кабел НН 1 kV за захранване на
поземлен имот 060004 по КВС (карта за възстановена собственост) на с. Раданово, като съгласно
проекта за ПУП – ПП, трасето за прокарване
на кабела започва от съществуващ стълб и ТП
(разположен в югозападния ъгъл на квартал
71 по РП на с. Раданово), преминава по улица
с осови точки 165 – 164, поземлен имот 000131
(пасище – мера) и поземлен имот кадастрална
единица 000153 (общински път) до поземлен
имот 060004. Проектът е на разположение на
заинтересуваните в дирекция „Устройство на
територията, общинска собственост и регионална политика“, стая 303 на общината. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени предложения, искания
и възражения по проекта може да се правят до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8108
63. – Община гр. Сандански на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на захранващи кабели CpH за нов БКТП,
местност Нишан таши, землище на с. Поленица
и землище на гр. Сандански, област Благоевград.
Трасето на електропровода преминава през имоти общинска собственост: № 57176.0.152 – път IV
клас, землище с. Поленица, № 65334.97.65 – местен път, м. Нишан таши, землище на гр. Сандански, № 65334.94.41 – селскостопански път,
местност Нишан таши, землище на гр. Сандански. Сервитутът на трасето преминава през
имоти: № 65334.94.1, № 65334.94.2, № 65334.94.4,
№ 6 533 4 .9 4 . 5, № 6 533 4 .9 4 .9, № 6 533 4 .9 4 .10 ,
№ 65334.94.11, № 65334.94.12 , № 65334.94.41,
№ 65334.94.46, № 65334.94.47, № 65334.95.10,
№ 65334.95.11, № 65334.95.12 , № 65334.95.86,
№ 6533 4.95. 8 8 , № 6533 4.9 6.1, № 6533 4.9 7.12 ,
№ 65334.97.19, № 65334.97.65, № 65334.98.30,
№ 65334.99.6 в землището на гр. Сандански и
№ 57176.0.152, № 57176.1.5, № 57176.2.2, № 57176.2.36,
№ 57176.2 09.1, № 57176.2 09.2 , № 57176.2 09.5,
№ 57176.209.8, № 57176.209.9, № 57176.209.11 в
землището на с. Поленица. Планът е изложен
в сградата на общината, ет. 4, стая 405. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8187
48. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Трасе на
главен колектор в землището на с. Йоаким Груево, преминаващ през имоти 0.209, 7.121 и 7.122,
земеделска територия, общинска собственост,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план“.
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Стамболийски. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8203
10. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за терен на бивше
военно поделение – гр. Търговище, поземлен
имот № 73626.508.143 по кадастралната карта на
гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан
в стая № 14 на ет. І в сградата на Община Търговище, сайта на общината: targovishte.bg – линк
обяви и съобщения, към ОБ-ТСУ-49 от 23.10.2013 г.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8143
4. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: Tрасе на кабелна линия за захранване
на УПИ № III-055136, кв. 120, м. Старите лозя, в
землището на с. Близнаци с обща дължина на
трасето 384,06 м. Планът се намира в сградата на
общинската администрация – с. Аврен, и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
същите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аврен.
8208

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 179 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК, че е постъпило оспорване на Решение
№ 05-05/2013 г. по оценка на въздействието върху
околната среда за одобряване на осъществяването
на инвестиционно предложение „Изграждане на
ветропаркове „Орисол 3“ – 12 вятърни генератора
с обща мощност 36 MW в землищата на с. Касилаг,
с. Кондофрей, с. Чуковец, с. Гълъбник, община
Радомир, и „Орисол 4“ – 7 вятърни генератора
с обща мощност 21 MW и една подстанция в
землищата на с. Мламолово и гр. Бобов дол, по
което е образувано адм. д. № 1329/2013 г. по описа
на Административния съд – Перник.
8200
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Силистра, с който е оспорена приетата на заседание от 30.07.2003 г., посл. изм. и доп.
с Решение № 496 от 28.03.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Силистра, Наредба за опазване на
обществения ред и чистотата в община Силистра
в частта на чл. 60, и че по повод на оспорването
е образувано адм.д. № 112/2013 г. по описа на
Административния съд – Силистра, по което е
насрочено съдебно заседание на 4.12.2013 г. от 11 ч.
8128
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Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба против Решение № 491 от 27.09.2012 г. на Столичния
общински съвет в частта му по т. 2, с която е
одобрен подробен устройствен план – режим на
застрояване за УПИ ІІІ-1902, 1903, 2263, 2339 от
кв. 7, м. Ж.к. Обеля 2“, район „Връбница“, София,
е образувано адм. д. № 4085/2013 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.01.2014 г. от 10,30 ч. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
8177
Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба против
Решение № 274 по протокол № 40 от 30.05.2013 г.
на Столичния общински съвет в частта му по
т. 4, с която е наредено в графичната част да бъде
отразено, че за ПИ 54 от УПИ ІІІ – за детско
заведение, кв. 3, кота корниз да бъде ограничена
до 7 метра, е образувано адм. д. № 8966/2013 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.01.2014 г. от 11,30 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
8178
Карловският районен съд, гражданска колегия, ІІ състав, уведомява Тереза Степпачер
с последен адрес област Пловдив, гр. Карлово,
ул. Генерал Скобелев 2, вх. Б, ет. 2, ап. 6, сега с
неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от
искова молба и доказателствата за отговор по гр. д.
№ 1315/2013 г. с правно основание чл. 49, ал. 1
СК, заведено от Валентин Недялков Недялков
от Карлово, ул. Генерал Скобелев 2, вх. Б, ет. 2,
ап. 6. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа с назначен
особен представител.
8175
Районният съд – гр. Пещера, гр. колегия,
ІІ състав, призовава Тимоти Едуард Шрьодер,
гражданин на Америка, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 10.12.2013 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 846/2013 г., заведено от Светослава
Иванова Ангелиева-Шрьодер. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8129
Разложкият районен съд уведомява Христо
Николов Цеклеов, роден на 5.06.1961 г. в Канада – Торонто, сега с неизвестен адрес в Република
България, че срещу него е предявен иск за делба.
Указва на Христо Николов Цеклеов, че може в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог, стая № 4,
както и да посочи адрес в страната, на който да
бъде призован по делото.
8198
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Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
88 състав, уведомява Ефросина Константинос
Дристила, гражданка на Германия, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Р. България, че срещу
нея е заведено гр.д. № 14415/2013 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, от Никола Йорданов Николов и че в
деловодството на съда на адрес София, ул. Съборна
9, се намират исковата молба и приложенията, които
може да получи в двуседмичен срок от обнародването
на това уведомление в „Държавен вестник“. При
неявяването на Ефросина Константинос Дристила
или на упълномощено от нея лице в двуседмичен
срок съдът ще є назначи особен представител.
8179
Търговищкият районен съд уведомява Мустафа
Раимов Мустафов, гражданин на Република Турция,
роден на 9.04.1943 г., че има качеството на ответник по гр.д. № 1125/2013 г. по описа на ТРС, 11
състав, образувано по предявен от Исмет Раимов
Мустафов иск за делба. Указва на ответника, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Търговищкия районен съд, за да получи книжата,
както и да посочи адрес в Република България, на
който да бъде призован за делото.
8199
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2, 3 и чл. 132 и 133 ГПК уведомява Синан Горгун (Sinan Gorgun) – гражданин
на Белгия, роден на 10.07.1980 г., без регистрирани
настоящ и постоянен адрес в Република България,
че е ответник по гр.д. № 1936/2013 г., заведено от
Венелин Ботев Ганчев от Шумен, по чл. 45 ЗЗД.
Ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Шумен, за връчване на
исковата молба и приложенията към нея по чл. 131
ГПК, като в същия срок може да представи писмен
отговор на исковата молба. Ответникът следва
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл.
48, ал. 2 ГПК.
8130
Пловдивският окръжен съд, търговско отделение,
на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на
„Мигтон-нет“ – ЕООД, в открито производство по
несъстоятелност, ЕИК 115816875, с. Войводиново,
област Пловдив, община „Марица“, ул. Александър
Стамболийски 25, да се явят по т. д. № 459/2013 г.,
по описа на ПОС – ХVІІІ състав, на съдебно заседание, което ще се проведе на 21.11.2013 г. в 9 ч. в
зала № 8 на Пловдивския окръжен съд, бул. Шести септември 167, за разглеждане на молбата на
„Мигтон-нет“ – ЕООД, в открито производство по
несъстоятелност, за отмяна на решенията, взети на
събрание на кредиторите на „Мигтон-нет“ – ЕООД,
в открито производство по несъстоятелност, проведено на 17.06.2013 г.
8127

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Сдружение „Ложа
на Старите Свободни и приети Зидари Заря“, София,
на основание чл. 18 от устава на сдружението и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 12.12.2013 г. в 17,30 ч.
в седалището на сдружението в София, район „Сердика“, Централна автогара, бул. Мария-Луиза 100,
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ет. 4, офис № 9, при следния дневен ред: 1 отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението;
2. освобождаване на членовете на управителния
съвет на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 4. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощените им
представители да участват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8169
14. – Управителният съвет на сдружение „Спортен стрелкови клуб Берета“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.12.2013 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в София, бул. Шипченски проход
46, бл. 43, вх. В, ет. 3, ап. 42, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за освобождаване
като член на управителния съвет и като член на
сдружението на Александър Симеонов Симов; 2.
приемане на решение за избор на член на управителния съвет на сдружението на Иван Василев
Янчев; 3. разни.
8195
1. – Управителният съвет на сдружение „Катори България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.12.2013 г. в 18 ч. в
София, ж.к. Лагера, ул. Гебедже 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2012 г; 2. разглеждане на молби за прекратяване
на членство и приемане на нови членове; 3. освобождаване и избор на нов управителен съвет; 4.
приемане на изменения в устава на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове.
8096
30. – Управителният съвет на Българския
хелзинкски комитет, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.01.2014 г. в
17 ч. в офиса на БХК, София 1504, ул. Върбица 7,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на устройствен правилник на БХК; 2. въпроси, свързани с
членството в БХК; 3. избор на управителни органи.
8126
11. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство при 50 ОУ „Васил
Левски“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 10.01.2014 г. в 17 ч. в седалището на сдружението – София, Столична община, район „Витоша“,
кв. Драгалевци, ул. Бела Дона 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет; 2. приемане на размера и
дължимостта на членския внос и на имуществените
вноски; 3. прием на нови членове; 4. избор на членове на управителния съвет; 5. промяна на устава
на Сдружение с нестопанска цел „Настоятелство
при 50 ОУ „Васил Левски“; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред, като ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
8221
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация „Диабет“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
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асоциацията, което ще се проведе на 19.12.2013 г. в
14 ч. в Пловдивския международен панаир, палата
№ 7, при следния дневен ред: 1. промяна на седалището на асоциацията; 2. промени в управителния
съвет; 3. лекция за лечението на диабета; 4. разни.
8140
1. – Управителният съвет на Дружеството за
разпространение на знания – Смолян, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от устава на дружеството свиква отчетно събрание на 23.01.2014 г. в
18 ч. в залата на БЧК – Смолян, бул. България 24А,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на ДРЗ – Смолян, до 31.12.2013 г.; 2.
приемане на бюджет за 2014 г.; 3. промени в устава;
4. 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.
8219
1. – Управителният съвет на Баскетболен клуб
„Верея – баскет“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.12.2013 г. в
17,30 ч. в залата на бившата УСШ, намираща се
на ул. Българско опълчение 85, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба за състезателната 2012 – 2013 г.; 2. отчет за дейността на клуба
за периода 2008 – 2013 г.; 3. финансов отчет за
същите периоди; 4. освобождаване на членове на
УС и КС; 5. приемане на нови членове на УС и
КС; 6. разни. 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.
8123
35. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по хандбал за
деца и юноши – Шумен“ – Шумен, на основание
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чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 28.12.2013 г. в
17,30 ч. на адрес Шумен, бул. Славянски 3, ап. 2,
при следния дневен ред: 1. избор на нови членове
и освобождаване на стари такива; 2. освобождаване
на досегашните членове на УС и избор на нови
членове; 3. избор на председател на УС на спортния клуб; 4. промяна в устава на спортния клуб;
5. промяна на адреса на управлението; 6. промяна
на наименованието на сдружението.
8222
Ангел Славчев Сотиров – ликвидатор на фондация „Артфорум 01“, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Ландос 24, блок-общежитие, вх. Б, партер, офис 2, в ликвидация по ф.д.
№ 3241/2003 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си.
8124
Нели Мянкова Гунева – ликвидатор на сдружение „Аннапурна“, София, в ликвидация, БУЛСТАТ
130586068, рег. по ф. д. № 8497/2001 г. на СГС,
обявено в ликвидация с решение от 26.08.2013 г. със
срок на ликвидация един месец, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в срок до 30.12.2013 г.
8159
Поправка. Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800),
област Бургас, прави поправка на допусната техническа грешка в „Държавен вестник“, бр. 94 от
2013 г., стр. 73: вместо „Решение № 551 от 31 май
2013 г.“ да се чете „Решение № 652 от 30 септември 2013 г.“.
8209
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