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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и
технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на
изделията и технологиите с двойна употреба,
които подлежат на контрол при внос, съгласно
приложения № 1 и 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 158 на
Министерския съвет от 2012 г. за приемане

на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с
двойна употреба, които подлежат на контрол
при внос (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм.,
бр. 96 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и
на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката и
енергетиката.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение № 1
към член единствен
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
Забележка 1.
Бележка 2.

Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Справка може да се направи в „Дефиниции
на термините, използвани в настоящия списък“, приложени към настоящия списък.
В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за
химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името
или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес
независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като
единствени идентификатори, тъй като някои форми на даден химикал имат различни
CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни
CAS номера.

СО1

Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия
с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, както и принадлежности и специално проектирани
за тях компоненти, както следва:
Забележка СО1 не се прилага за:
a. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за стрелба с учебни бойни припаси и които
не могат да произведат изстрел;
b. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за изстрелване на привързани предмети,
които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на разстояние, по-малко или равно
на 500 m;
c. Оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за
автоматична стрелба.
a. Пушки и комбинирани оръжия, пистолети, картечници, картечни пистолети и многоцевни оръжия;
Забележка СО1.а. не се прилага за следните оръжия:
a. Пушки и комбинирани оръжия, изработени преди 1938 г.;
b. Копия на пушки и комбинирани оръжия, оригиналите на които са изработени преди 1890 г.;
c. Пистолети, многоцевни оръжия и картечници, изработени преди 1890 г., и техните копия.
d. Пушки и пистолети, специално проектирани да изстрелват инертни снаряди със сгъстен въздух
или въглероден диоксид.
b. Гладкоцевни оръжия, както следва:
1. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за военна употреба;
2. Други гладкоцевни оръжия, както следва:
a. Напълно автоматични видове оръжия;
b. Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;
Забележка СО1.б.2. не се прилага за оръжията, специално проектирани да изстрелват инертни снаряди със сгъстен въздух или въглероден диоксид.
Забележка СО1.b. не се прилага за следните оръжия:
a. Гладкоцевни оръжия, изработени преди 1938 г.;
b. Копия на гладкоцевни оръжия, оригиналите на които са изработени преди 1890 г.;
c. Гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално проектирани за военна употреба или за напълно автоматична стрелба;
d. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за някоя от следните цели:
1. Убиване на домашни животни;
2. Зашеметяване на животни;
3. Сеизмично тестване;
4. Изстрелване на промишлени заряди, или
5. Разрушителни самоделни взривни устройства (СВУ/IED).
Важно: За разрушителните устройства вж. СО4 и точка 1A006 от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба.
c. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;
d. Отделяеми пълнители, заглушители или приглушители, специални присъединителни възли, оръжейни оптически прицели и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.а., СО1.b. или СО1.c.
Забележка СО1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на
образа, с увеличение 9 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално проектирани или
модифицирани за военна употреба, или не съдържат визирни кръстове, специално проектирани за
военна употреба.

СО2

Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър,
по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално
проектирани за тях компоненти:
a. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи
устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях
устройства за намаляване на демаскиращия ефект;
Забележка 1 СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално проектирани за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, изброено в СО2.а.
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Забележка 2 СО2.а. не се прилага за следните оръжия:
a. Пушки, гладкоцевни оръжия и комбинирани оръжия, изработени преди 1938 г.;
b. Копия на пушки, гладкоцевни оръжия и комбинирани оръжия, оригиналите на които са изработени
преди 1890 г.;
c. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия и минохвъргачки, изработени преди 1890 г.;
d. Гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално проектирани за военна употреба или за напълно автоматична стрелба;
e. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за някоя от следните цели:
1. Убиване на домашни животни;
2. Зашеметяване на животни;
3. Сеизмично тестване;
4. Изстрелване на промишлени заряди, или
5. Разрушителни самоделни взривни устройства (СВУ/IED);
Важно: За разрушителните устройства вж. СО4 и точка 1A006 от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба.
f. Ръчни изстрелващи устройства, специално проектирани за изстрелване на привързани предмети,
които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на разстояние, по-малко или равно
на 500 m.
b. Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално проектирани
или модифицирани за военна употреба;
Забележка СО2.b. не се прилага за сигналните пистолети.
c. Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено:
1. специално предназначено за военна употреба, и
2. Специално проектирани за оръжията, посочени в СО2.а.;
d. Стойки и отделяеми пълнители, специално проектирани за оръжията, посочени в СО2.а.
СО3

Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално проектирани за тях елементи:
a. бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;
b. Взривателни устройства, специално проектирани за боеприпасите, изброени в СО3.а.
Забележка 1 Специално проектираните елементи, изброени в СО3, включват:
a. Метални или пластмасови елементи, като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;
b. Предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;
c. Импулсни енергоизточници с висок еднократен енергоимпулс;
d. Изгарящи гилзи за барутни заряди;
e. Касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.
Забележка 2 СО3.а. не се прилага за следните бойни припаси:
a. Халосни бойни припаси;
b. Учебни бойни припаси с пробита гилза;
c. Други халосни или учебни бойни припаси, които не съдържат компоненти, предназначени за бойни
патрони, или
d. Компоненти, специално предназначени за халосните или учебните бойни припаси, посочени в настоящата забележка 2, букви а), б) или в).
Забележка 3 СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:
a. Сигнализиране;
b. Плашене на птици, или
c. Запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4

Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди и оборудване и
принадлежности за тях, както следва, и специално проектирани за тях елементи:
Важно 1: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
Важно 2: За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж. СО4.с.
a. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби,
подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия),
специално проектирани за военна употреба;
Забележка СО4.а включва:
a. Димни гранати, запалителни бомби и контейнери и взривни устройства;
b. Реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните
слоеве на атмосферата.
b. Оборудване, имащо всичко изброено:
1. специално предназначено за военна употреба, и
2. Специално проектирано за ‘дейности’, свързани с едно от следното:
a. изделията, изброени в СО4.a.; или
b. самоделни взривни устройства (СВУ/IED).
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Техническа забележка:
За целите на СО4.b.2. ‘дейности’ включва управление, изстрелване, насочване, контролиране, разреждане, детониране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, отклоняване от целта,
радиоелектронно заглушаване, тралене, засичане, разрушаване или обезвреждане.
Забележка 1 СО4.b. включва:
a. Мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност 1000 kg или повече
втечнен газ на ден;
b. Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.
Забележка 2 СО4.b. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за
откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти.
c. Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).
Забележка СО4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:
a. Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:
1. пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 – 400 nm; или
2. Активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети;
b. Разпръскващи системи за противодействие;
c. Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена заблуждаваща
маскировка с цел отклоняване на ракети „земя-въздух“; и
d. Монтирани са на „граждански летателен апарат“ и имат всичко изброено:
1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен „граждански летателен апарат“, на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от следните документи:
a. Граждански тип сертификат; или
b. равностоен документ, признат от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО);
2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до „софтуер“; и
3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да функционира след
демонтиране от „гражданския летателен апарат“, на който е била монтирана.
СО5

Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване и свързаните с него системи,
оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално проектирано за
военна употреба, както и специално проектирани за него компоненти и принадлежности:
a. Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на
артилерийски системи и системи за управление на огъня;
b. Системи за прихващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване на данни, разграничаване или
разпознаване на цели; както и оборудване за интегриране на датчици;
c. Оборудване за противодействие на изделията, изброени в СО5.а. или СО5.b.;
Забележка За целите на СО5.с. оборудването за противодействие включва и оборудване за откриване.
d. Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално проектирано за изделия, изброени в СО5.а., СО5.b. или СО5.с.

СО6

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално проектирани или модифицирани за военна употреба;
Техническа забележка
За целите на СО6.а. терминът ‘сухопътни транспортни средства’ включва и влекачи.
b. Други сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
1. Транспортни средства, имащи всичко изброено:
a. Изработени или снабдени с материали или компоненти за осигуряване на балистична защита до
ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г., или сравним национален стандарт) или по-високо;
b. Предаване, което осигурява едновременно задвижване както на предните, така и на задните колела, включително транспортните средства, които имат допълнителни колела за товароносимост,
независимо дали са задвижвани;
c. Брутно тегло на транспортното средство, което надвишава 4500 kg; и
d. Проектирано или модифицирано за използване в условия без пътища;
2. Компоненти, имащи всичко изброено:
a. Специално проектирани за транспортните средства, посочени в СО6.b.1.; и
b. Осигуряващи балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г., или сравним национален стандарт) или по-високо.
Важно: Вж. също СО13.а.
Забележка 1 СО6.а включва:
a. Танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за
миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в СО4;
b. Бронирани сухопътни транспортни средства;
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c. Транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки водни
прегради;
d. Ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно
оборудване за пълнене и зареждане.
Забележка 2 Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в СО6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече компоненти, специално проектирани за военна употреба. Такива компоненти
обхващат:
a. Пневматични външни гуми, специално проектирани да са непробиваеми от куршуми;
b. Бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на
механик-водачи);
c. Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;
d. Маскировъчно осветление.
Забележка 3 СО6 не се прилага за невоенни превозни средства, проектирани или модифицирани за
превоз на пари и ценности.
Забележка 4 СО6 не се прилага за превозни средства, отговарящи на всички изброени условия:
a. Изработени са преди 1946 г.;
b. Нямат изделията, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС и изработени след 1945 г., с изключение на копия на оригинални компоненти или принадлежности за превозното средство; и
c. Не съдържат оръжията, посочени в СО1, СО2 или СО4, освен ако са неизползваеми и не могат да
произведат изстрел.
СО7

Химични или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“, радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:
a. Биологични агенти или радиоактивни материали, „приспособени за бойна употреба“, които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата
или околната среда;
b. Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:
1. Нервнопаралитични БТХВ:
a. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил,
етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:
Зарин (GB): O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и
Зоман (GD):O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);
b. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил
(метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:
Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);
c. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, nпропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати и
съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);
2. Кожнообривни БТХВ:
a. Серни иприти, като:
1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);
2. бис(2-хлоретил) сулфид (CAS 505-60-2);
3. бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);
8. бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);
9. бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);
b. Люизити, като:
1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);
2. трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);
3. бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);
c. Азотни иприти, като:
1. HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);
2. HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);
3. HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);
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3. БТХВ инкапацитанти, като:
a. 3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:
a. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);
b. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ „Оранжев агент“ (CAS 39277-47-9);
c. Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:
1. Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:
DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);
2. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) O-2диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
QL: O-етил O-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);
3. Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 144576-7);
4. Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 704057-5);
d. „Вещества за борба с масови безредици“, активни химични съставки и комбинации от тях,
включително:
1. α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);
2. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 269841-1);
3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);
4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);
5. 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);
6. N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);
Забележка 1 СО7.d. не се прилага за „вещества за борба с масови безредици“, отделно опаковани за целите на личната самозащита.
Забележка 2 СО7.d. не се прилага за химични съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели.
e. Оборудване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, проектирано
или модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените и специално проектирани за
него компоненти:
1. Материали или химични вещества, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d.; или
2. БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в СО7.с.
f. Оборудване за защита и обеззаразяване, специално проектирано или модифицирано за военна
употреба, компоненти и химически смеси, както следва:
1. Оборудване, проектирано или модифицирано за защита от материали, изброени
в СО7.а., СО7.b. или СО7.d., и специално проектирани за него компоненти;
2. Оборудване, проектирано или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b., и специално проектирани за него компоненти;
3. Химични смеси, специално създадени или приготвени за обеззаразяване на обекти, заразени с
материали, изброени в СО7.а. или СО7.b.;
Забележка СО7.f.1. включва:
а. филтро-вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за ядрена,
биологическа или химическа защита;
b. защитно облекло.
Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също точка 1А004
от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
g. Оборудване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, проектирано или
модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в СО7.а., СО7.b. или
СО7.d., и специално проектирани за него компоненти;
Забележка СО7.g. не се прилага за личните радиационни дозиметри.
Важно: Вж. също точка 1A004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
h. „Биополимери“, специално създадени или обработени за откриване или идентифициране на
БТХВ, изброени в СО7.b., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;
i. „Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химични БТХВ и биологични системи
за тази цел, както следва:
1. „Биокатализатори“, специално създадени за обеззаразяване или разграждане на БТХВ, изброени
в СО7.b., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;
2. Биологични системи, съдържащи генетична информация, характерна за производството на „биокатализаторите“, изброени в СО7.i.1., както следва:
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a. „Специални преносители“;
b. Вируси;
c. Клетъчни култури.
Забележка 1 СО7.b. и СО7.d. не се прилагат за:
a. Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. точка 1С450.а.5. от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба;
b. Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);
c. Хлор (CAS 7782-50-5);
d. Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. точка 1С450.а.4. от Списъка на ЕС на
изделията и технологиите с двойна употреба;
e. Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);
f. Отпада от 2004 г.;
g. Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);
h. Бензилбромид (CAS 100-39-0);
i. Бензилйодид (CAS 620-05-3);
j. Бромацетон (CAS 598-31-2);
k. Бромциан (CAS 506-68-3);
l. Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);
m. Хлорацетон (CAS 78-95-5);
n. Етилйодацетат (CAS 623-48-3);
o. Йодацетон (CAS 3019-04-3);
p. Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. точка 1С450.а.7. от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба.
Забележка 2 Клетъчните култури и биологичните системи, описани в СО7.h. и СО7.i.2., са изключение и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели – селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.
СО8

„Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва:
Важно 1: Вж. също точка 1С011 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
Важно 2: За заряди и устройства вж. СО4 и точка 1A008 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
Технически забележки
1. За целите на СО8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една
е изброена в подточките на СО8.
2. Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8, е включена в този списък, дори когато се
използва за употреба, различна от посочената. (Например, TAGN се използва преимуществено като
експлозив, но може да бъде използван и като гориво или като окислител.)
3. За целите на СО8 размер на частиците означава средния размер на частиците на база тегло или
обем. При вземане на проби и определяне размера на частиците ще се използват международни или
равностойни национални стандарти.
a. „Взривни вещества“, както следва, и смеси от тях:
1. ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (CAS
97096-78-1);
2. BNCP (цис-бис(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид
(CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж.
също така СО8.g.3. и g.4. за „прекурсорите“ му);
5. CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9. DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);
12. Фуразани, както следва:
a. DAAOF (DAAF, DAAFox или диаминоазоксифуразан);
b. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);
13. HMX и производни (вж. също така СО8.g.5. за „прекурсорите“ му), както следва:
a.
HMX
(циклотетраметилентетранитрамин,
октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин,
1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);
b. дифлуорамино-аналози на HMX;
c. K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или
кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);
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15. HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);
16. Имидазоли, както следва:
a. BNNII (октахидро-2,5-бис(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол);
b. DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);
d. NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);
e. PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);
17. NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);
18. NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);
19. Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;
20. PYX (2,6-бис(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);
21. RDX и производни, както следва:
a. RDX (циклотриметилентринитрамин; циклонит, Т4, хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин;
1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);
b. кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО8.g.7 за „прекурсорите“ му);
24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
25. Тетразоли, както следва:
a. NTAT (нитротриазол аминотетразол);
b. NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж. също СО8.g.6. за
„прекурсорите“ му);
28. TNAZ (1,3,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж. също така СО8.g.2. за „прекурсорите“ му);
29. TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил ) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин)(CAS 229176-04-9);
31. Триазини, както следва:
a. DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);
32. Триазоли, както следва:
a. 5-азидо-2-нитротриазол;
b. ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
c. ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
d. BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);
e. DBT (3,3'-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);
f. DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);
g. Отпада от 2010 г.;
h. NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5–динитротриазол);
i. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);
j. TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);
33. Експлозиви, които не са изброени на друго място в СО8.а. и които имат някоя от следните
характеристики:
a. Скорост на детонация, превишаваща 8700 m/s при максимална плътност, или
b. налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);
34. Отпада от 2013 г.;
35. DNAN (2,4-динитроанизол) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-динитро-2,6,8,12-тетраокса-4,10-диазаизовюрцитан)
37. GUDN (гуанилкарбамид динитрамид) FOX-12 (CAS 217464-38-5).
38. Тетразини, както следва:
a. BTAT (бис(2,2,2-тринитроетил)-3,6-диаминотетразин);
b. LAX-112 (3,6-диамино-1,2,4,5-тетразин-1,4-диоксид);
39. Енергетични йонни материали с точка на топене между 343 K (70° C) и 373 K (100° C) и със
скорост на детонация, превишаваща 6,800 m/s, или налягане при взрив, превишаващо 18 GPa (180
kbar);
b. „Ракетно гориво“, както следва:
1. Всяко „ракетно гориво“ с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над:
a. 240 секунди за неметализирано, нехалогенизирано „ракетно гориво“;
b. 250 секунди за неметализирано, халогенизирано „ракетно гориво“; или
c. 260 секунди за метализирано „ракетно гориво“;
2. Отпада от 2013 г.;
3. „Ракетни горива“ със силова константа над 1200 kJ/kg;
4. „Ракетни горива“, които могат да поддържат постоянна скорост на горене, по-голяма от 38 mm/s
при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на
горене) – налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 K (21 °C);
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5. Еластомерно модифицирани лети, двуосновни „ракетни горива“ (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при 233 K (–40 °C);
6. Всяко „ракетно гориво“, съдържащо веществата, описани в СО8.а.;
7. „Ракетни горива“, неизброени на друго място в Общия списък на оръжията на ЕС, специално
създадени за военна употреба;
c. „Пиротехнически състави“, горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и смесите от тях:
1. Самолетни горива, специално създадени за военни цели;
Забележка Самолетните горива, изброени в СО8.c.1., са крайни продукти, не техни съставни части.
2. Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);
3. Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни
производни;
4. Хидразин и производни, както следва (вж. също и СО8.d.8 и d.9 за окисляващи хидразинови
производни):
a. Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;
b. Монометил хидразин (CAS 60-34-4);
c. Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);
d. Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);
Забележка СО8.c.4.а. не се прилага за хидразин смеси, специално създадени за контрол на корозията.
5. Метални горива, горивни смеси или „пиротехнически“ смеси със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици, изработени от материал, съдържащ 99 % или повече от
някои от следните компоненти:
a. Метали и техни сплави, както следва:
1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната, по-малка от 60 μm;
2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната, по-малка или равна на 3 μm, получено
при редукция на железен оксид с водород;
b. Смеси, съдържащи един от следните елементи:
1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната, помалка от 60 μm; или
2. Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече, с
едрина на зърната, по-малка от 60 μm;
Забележка 1 СО8.с.5. се прилага за взривни вещества и горива, независимо дали изброените метали
или смеси са или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.
Забележка 2 СО8.c.5.b. се прилага само за метални горива във вид на частици, когато са смесени
с други вещества, за да образуват смеси за военни цели, като ракетни горива във вид на суспензия,
твърди ракетни горива или пиротехнически смеси.
Забележка 3 СО8.c.5.b.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор-10 –
20 % или повече от общата маса).
6. Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално създадени за
използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси, като метални стеарати (напр.
октал (CAS 637-12-7) или палмитати;
7. Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високоенергийни горивни
компоненти;
8. Сферичен или сфероиден алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с големина на частиците 60 μm или
по-малка, изработен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;
9. Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65 – 1,68;
10. Течни горива с висока енергийна плътност, които не са посочени в СО8.с.1, както следва:
a. Смесено гориво, включващо твърди и течни горива (напр. борен разтвор), с базирана на масата
енергийна плътност от 40 МJ/kg или повече;
b. Други горива или добавки към горива с висока енергийна плътност (напр. кубан, йонни разтвори, JP-7, JP-10), с базирана на обема енергийна плътност от 37,5 GJ/m3 или повече, измерена при
293 K (20°C) и налягане от една атмосфера (101,325 kPa);
Забележка ML8.c.10.b. не се прилага за JP-4, JP-8, рафинираните изкопаеми горива или биогоривата
или горивата за двигатели, които имат издаден сертификат за приложение в гражданската авиация.
11. „Пиротехнически“ и пирофорни материали, както следва:
a. „Пиротехнически“ или пирофорни материали, специално създадени да повишават или контролират производството на лъчиста енергия във всички части от инфрачервения спектър;
b. Смеси от магнезий, политетрафлуороетилен (PTFE) и кополимер на винилиден дифлуоридхексафлуоропропилен (напр. MTV);
12. Горивни смеси, „пиротехнически“ смеси или „енергетични материали“, които не са изброени
на друго място в СО8 и съдържат едновременно:
a. Повече от 0,5 % частици от някой от следните химични елементи:
1. Алуминий;
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2. Берилий;
3. Бор;
4. Цирконий;
5. Магнезий; или
6. Титан;
b. Частиците, изброени в СО8.c.12.a., с размер, по-малък от 200 nm във всяка посока; и
c. Частиците, изброени в СО8.c.12.a., със съдържание на метал, равняващо се на или надвишаващо
60 %;
d. Окислители, както следва, и техните смеси:
1. ADN (амониев динитрамид или SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);
3. Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:
a. Други халогени;
b. Кислород; или
c. Азот;
Забележка 1 СО8.d.3 не се прилага за хлорен трифлуорид (CAS 7790-91-2).
Забележка 2 СО8.d.3 не се прилага за азотен трифлуорид (CAS 7783-54-2) в газообразно състояние.
4. DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);
8. Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
9. Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);
10. Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина
(IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Забележка СО8.d.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина.
e. Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва:
1. АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също СО8.g.1. за
неговите „прекурсори“);
2. ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също СО8.g.1 за
неговите „прекурсори“);
3. BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също СО8.g.8 за неговите „прекурсори“);
6. Енергетични мономери, пластификатори или полимери, специално създадени за военна употреба и съдържащи някой от следните елементи:
a. Нитро групи;
b. Азидо групи;
c. Нитрат групи;
d. Нитраза групи; или
e. Дифлуороамино групи;
7. FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;
8. FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал);
11. GAP (глицидилазиден полимер) (CAS 143178-24-9) и неговите производни;
12. HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните хидроксилни групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число
по-малко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);
13. Етоксилиран поли(епихлорхидрин) с молекулна маса под 10 000, както следва:
a. Поли(епихлорхидриндиол);
b. Поли(епихлорхидринтриол);
14. NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 8595406-9);
15. PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8);
16. Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан), поли-NMMO или поли(3-нитратометил-3-метилоксетан) (CAS 84051-81-0);
17. Полинитроортокарбонати;
18. TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан) (CAS
53159-39-0);
19. 4,5 диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (изо DAMTR);
20. PNO (поли(3-нитрато оксетан);
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f. „Добавки“, както следва:
1. Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (бутадиеннитрилоксид);
4. Фероценови производни, както следва:
a. Бутацен (CAS 125856-62-4);
b. Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);
c. Фероценови карбоксилни киселини и техни естери;
d. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);
e. Други добавъчни полимерни фероценови производни, които не са изброени на друго място в
СО8.f.4.;
f. Етилфероцен (CAS 1273-89-8);
g. Пропилфероцен;
h. Пентилфероцен (CAS 1274-00-6);
i. Дициклопентил фероцен;
j. Дициклохексил фероцен;
k. Диетилфероцен (CAS 1273-97-8);
l. Дипропилфероцен;
m. Дибутилфероцен (CAS 1274-08-4);
n. Дихексилфероцен (CAS 93894-59-8);
o. Ацетилфероцен (CAS 1271-55-2)/1,1'-диацетилфероцен (CAS 1273-94-5);
5. Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);
6. Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);
7. Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);
8. Оловен малеат (CAS 19136-34-6);
9. Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);
10. Оловен станат (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид) и др. производни на MAPO;
12. Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);
13. N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);
14. 3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);
15. Металорганични купелуващи агенти, както следва:
a. Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA
12 (CAS 103850-22-2);
b. Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]пирофосфат
или KR3538;
c. Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1,трис(диоктил)фосфат;
16. Полицианодифлуораминоетиленоксид;
17. Свързващи вещества, както следва:
a. 1,1R,1S-тримезоил-трис(2-етилазиридин) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
b. Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова, изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновата група;
Забележка СО.8.f.17.b. включва:
a. 1,1H-изофталоил-бис(2-метилазиридин)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
b. 2,4,6-трис(2-етил-1-азиридинил)-1,3,5-триазин (HX-874) (CAS 18924-91-9);
c. 1,1'-триметиладипоил-бис(2-етилазиридин) (HX-877) (CAS 71463-62-2).
18. Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);
19. Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) със специфична повърхност над
250 m2/g и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;
20. TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани полиамини
и техните соли;
21. TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;
22. TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8);
23. TEPB (трис (етоксифенил) бисмут) (CAS 90591-48-3);
g. „Прекурсори“, както следва:
Важно: В СО8.g. препратките са към изброени „Енергетични материали“, изработени от тези
вещества.
1. BCMO (бисхлорметилоксетан) (CAS 142173-26-0) (вж. също СО8.e.1 и e.2);
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2. Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също СО8.а.28);
3. Производни на хексаазаизовюрцитан, в т.ч. HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS
124782-15-6) (вж. също СО8.a.4.) и TAIW (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 18276360-6) (виж. също СО8.a.4.);
4. Отпада от 2013 г.;
5. TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж. също СО8.а.13.);
6. 1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж. също СО8.a.27.);
7. 1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж. също СО8.a.23.);
8. 1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж. също СО8.e.5.);
9. DADN (1,5-диацетил-3,7-динитро-1, 3, 5, 7-тетрааза-циклооктан) (вж. също СО8.a.13).
Забележка 1 СО8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с
„енергетичен материал“, посочен в СО8.а., или метали на прах, посочени в СО8.с.:
a. Амониев пикрат (CAS 131-74-8);
b. Черен барут;
c. Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);
d. Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);
e. Нитроскорбяла (CAS 9056-38-6);
f. Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);
g. Тетранитронафталин;
h. Тринитроанизол;
i. Тринитронафталин;
j. Тринитроксилен;
k. 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);
l. Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);
m. Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);
n. Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и др. пирофорни
метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;
o. Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);
p. Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);
q. 2,4,6-тринитротолуол (TNT) (CAS 118-96-7);
r. Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s. Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);
t. Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи експлозиви или възпламенителни състави, съдържащи азиди или
азидни комплекси;
u. Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v. 2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина) (CAS 82-71-3);
w. Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7); метилетилдифенилкарбамид [централити];
x. N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);
y. Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 13114-72-2);
z. Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-71-4);
aa. 2-нитродифениламин (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
bb. 4-нитродифениламин (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
cc. 2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);
dd. Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. точка 1С011.d. от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба).
Забележка 2 СО8 не се прилага за амониев перхлорат (СО8.d.2.), NTO (СО8.a.18.) или катоцен
(ML8.f.4.b.), имащи всички изброени по-долу характеристики:
a. Са специално оформени и предназначени за устройства за производство на газ за гражданска
употреба;
b. В съединение или смес са с неактивни термореактивни свързващи вещества или пластификатори
и имат маса, по-малка от 250 g;
c. Съдържат максимално 80 % амониев перхлорат (СО8.d.2.) от масата на активния материал;
d. Съдържат 4 g NTO или по-малко (СО8.a.18.); и
e. Съдържат 1 g катоцен или по-малко (СО8.f.4.b.).
СО9

Технически забележки
1. „ХБРЯ/CBRN защита“ е автономно вътрешно пространство, което съдържа характеристики
като свръххерметизация, изолация на вентилационни системи, ограничени вентилационни отвори
с ХБРЯ/CBRN филтри и точки за ограничен достъп на персонала, включващи въздушни шлюзове.
2. ‘Система за предварително навлажняване или измиване’ е система за разпръскване на морска вода,
която е в състояние едновременно да мокри външните надпалубни съоръжения и палубите на съда.
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d. Активни системи за противодействие на оръжия, описани в СО4.b., СО5.c. или СО11.а. и имащи
някоя от следните характеристики:
1. ‘ХБРЯ/CBRN защита’;
2. Корпус и надпалубни съоръжения, специално проектирани да снижават ефективната повърхност
на разсейване;
3. Устройства за намаляване на топлинната сигнатура (напр. система за охлаждане на отработени
газове), с изключение на специално проектираните да увеличават цялостната ефективност на електрическа централа или да намаляват екологичното въздействие; или
4. Система за размагнитване, проектирана да понижи магнитната сигнатура на целия съд;
b. Двигатели и задвижващи системи, както следва, специално проектирани за военна употреба, и
компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба:
1. Дизелови двигатели, специално проектирани за подводни лодки и имащи всички изброени характеристики:
a. Изходна мощност 1,12 MW (1500 к.с.) или повече; или
b. Скорост на въртене 700 оборота в минута или повече;
2. Електродвигатели, специално проектирани за подводни лодки и имащи всички изброени характеристики:
a. Изходна мощност над 0,75 MW (1000 к.с.);
b. Бързо реверсиране;
c. Течно охлаждане; и
d. Напълно капсуловани;
3. Немагнитни дизелови двигатели, имащи всичко изброено:
a. Изходна мощност 37,3 MW (50 к.с.) или повече; или
b. ненамагнитващи се части над 75 % спрямо общата маса;
4. Системи с ‘независимо от въздух задвижване’ (НВЗ/AIP), специално проектирани за подводни
лодки;
Техническа забележка
‘Независимото от въздух задвижване’ (НВЗ/AIP) позволява на системата за задвижване на намираща се под вода подводна лодка да работи без достъп до атмосферен кислород за период от време,
по-дълъг от този, който батериите биха позволили. За целите на СО9.b.4. НВЗ/AIP не включва
ядрената енергия.
c. Специално проектирани за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с управление и компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба;
d. Мрежи против подводници и противоторпедни мрежи, специално проектирани за военна употреба;
e. Отпада от 2003 г.;
f. Клюзове и куплунги, специално проектирани за военна употреба, които позволяват взаимодействие с външно за съда оборудване, и компоненти за тях, специално проектирани за военна
употреба;
Забележка СО9.f. включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват необходимите характеристики при
морски дълбочини над 100 m; влакнооптични съединители и оптични клюзове, специално проектирани
за предаване на „лазерни“ лъчи, без оглед на дълбочината. СО9.f. не се прилага за обикновените гребни
валове и клюзовете за хидродинамичните прибори за управление.
g. Безшумни лагери, имащи някоя от следните характеристики, компоненти за тях и оборудване,
съдържащо такива лагери, специално проектирани за военна употреба:
1. Газово или магнитно окачване;
2. Регулатори за снижаване на активните емисии; или
3. Регулатори за намаляване на вибрациите.
СО10

„Летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“, безпилотни летателни апарати
(БЛА/UAV), двигатели за „летателни апарати“ и оборудване за „летателни апарати“, свързано с
тях оборудване и компоненти, както следва, специално проектирани или модифицирани за военна
употреба:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a. Пилотирани „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“, както и специално
проектирани компоненти за тях;
b. Отпада от 2011 г.;
c. Безпилотни летателни апарати и свързано оборудване, както следва, и специално проектирани
компоненти за тях:
1. Безпилотни летателни апарати, дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати
(ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и безпилотни „летателни апарати, по-леки от
въздуха“;
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2. Пускови установки, ремонтно-евакуационно оборудване и наземно оборудване за поддръжка;
3. Оборудване, проектирано за командване или контрол;
d. Задвижващи авиационни двигатели и специално проектирани за тях компоненти;
e. Оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално проектирано или модифицирано за
някоя от следните цели, и компоненти, специално проектирани за тях:
1. „Летателни апарати“, посочени в СО10.а.; или
2. Безпилотни летателни апарати, посочени в СО10.c.;
f. „Наземно оборудване“, специално проектирано за летателни апарати, посочено в СО10.а., или
авиационните двигатели, изброени в СО10.d.
Техническа забележка
„Наземното оборудване“ включва помпено оборудване за дозареждане с гориво и оборудване, проектирано за улесняване на операциите в зони с ограничен достъп.
g. Животоподдържащо оборудване и оборудване за безопасност на екипажите и други устройства
за аварийното им извеждане, неизброени в СО10.а., проектирани за летателните апарати, изброени
в СО10.а.;
Забележка В СО10.а. не се разглеждат каските на екипажите, в които не се съдържа оборудване,
посочено в Общия списък на оръжията на ЕС, или които имат стойки или монтажни елементи за
това оборудване.
Важно: За каските вж. също СО13.с.
h. Парашути, парапланери и свързано оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:
1. Парашути, които не фигурират другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;
2. Парапланери;
3. Оборудване, специално проектирано за парашутисти на големи височини (напр. костюми, специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);
i. Оборудване за контролирано отваряне на парашути или системи за автоматично пилотиране,
проектирани за спуснати с парашут товари.
Забележка 1 СО10.а. не се прилага за „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от
въздуха“ или варианти на тези „летателни апарати“, специално проектирани за военна употреба,
които представляват всичко изброено:
a. Не са бойни летателни апарати;
b. Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или приспособления, специално проектирани или модифицирани за военна употреба; и
c. Имат издаден сертификат за гражданско приложение от органа за гражданска авиация на държава – членка на ЕС, или на държава, участваща във Васенаарската договореност.
Забележка 2 СО10.d. не се прилага за:
a. Авиационни двигатели, проектирани или модифицирани за военна употреба, за които е издаден
сертификат от орган за гражданска авиация на държава – членка на ЕС, или на държава, участваща
във Васенаарската договореност, за използване в „граждански летателни апарати“, или специално
проектирани компоненти за тях;
b. Бутални двигатели или специално проектирани компоненти за тях, с изключение на специално
проектираните за „безпилотни летателни апарати“.
Забележка 3 За целите на СО10.а. и СО10.d., специално проектирани компоненти и свързано с тях
оборудване за невоенни „летателни апарати“ или авиационни двигатели, модифицирани за военна
употреба, се прилагат само за тези военни компоненти и за свързано с тях военно оборудване, необходими за модифицирането им за военна употреба.
Забележка 4 За целите на СО10.а. военна употреба включва: бойно, военноразузнавателно, щурмово,
военноучебно оборудване, оборудване за тилова поддръжка, както и транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване.
Забележка 5 СО10.а. не се прилага за „летателни апарати“, отговарящи на всички изброени условия:
a. Изработени са за пръв път преди 1946 г.;
b. Не включват изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако изделията са необходими за спазване на стандартите за безопасност или удостоверяване на летателната годност на
държава – членка на ЕС, или на държава, участваща във Васенаарската договореност; и
c. Не включват оръжия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако са неизползваеми и
не могат да бъдат върнати към експлоатация.
СО11

Електронно оборудване, „космически летателни апарати“ и компоненти, които не фигурират другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, както следва:
a. Електронно оборудване, специално проектирано за военна употреба, и специално проектирани
компоненти за него;
Забележка СО11.а. включва:
a. Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП (т.е. средства,
проектирани да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС или в радиосвързочните приемни-
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ци, или по друг начин да пречат на приемането, работата или ефективността на противниковите
радиоелектронни приемници, включително средства за РЕП срещу тях), включително оборудване за
създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;
b. Електронни лампи с подвижна честота;
c. Радиоелектронни системи или средства, проектирани за наблюдение и следене на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и следене;
d. Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни смущения и лъжливи цели, средства, проектирани да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;
e. Оборудване за защита на обработката на данни, за защита на данните и оборудване за защита
на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;
f. Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови програми и
команди, оборудване за производство и разпределение;
g. Направляващо и навигационно оборудване;
h. Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радиокомуникация;
i. Цифрови демодулатори, специално проектирани за прихващане на сигнали;
j. „Автоматизирани системи за командване и контрол“.
Важно: За „софтуер“, свързан с военното „софтуерно“ дефинирано радио, вж. СО21.
b. Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни спътникови системи (GNSS) и специално проектирани компоненти за него;
c. „Космически летателни апарати“, специално проектирани или модифицирани за военна употреба, и компоненти за „космически летателни апарати“, специално проектирани за военна употреба.
СО12

Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:
a. Кинетични оръжия, специално проектирани за унищожаване или ефективно изваждане от строя
на противникова цел;
b. Специално проектирани технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в
т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на заряди и системи с кинетична
енергия.
Важно: За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или задвижвани единствено
от енергията на химична реакция, и бойни припаси за тях вж. СО1 – СО4.
Забележка 1 СО12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от кинетични
оръжия:
a. Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости, надвишаващи 1,6 km/s, в режим на единична или автоматична стрелба;
b. Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни средства (напр. високо
енергийни кондензатори), средства за терморегулиране и кондициониране, превключвателна или горивопреливна техника; и електрически интерфейси между електрозахранването, оръдието и други
електрически прибори за задвижване на куполата;
Важно: За високоенергийните кондензатори вж. също 3A001.e.2. относно Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
c. Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за оценка на пораженията;
d. Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение), предназначени за снаряди.
Забележка 2 СО12 се прилага за оръжейни системи, използващи един от следните методи за задвижване:
a. Електромагнитен;
b. Електротермичен;
c. Плазмен;
d. С лек газ; или
e. Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).

СО13

Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:
a. Бронеплоча с една от следните характеристики:
1. Изработена по военен стандарт или спецификация; или
2. Подходяща за военна употреба;
Важно: За плоча за бронежилетка вж. СО13.d.2.
b. Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално проектирани за осигуряване на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално проектирани
за тях;
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c. Бойни каски, изработени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални
стандарти, и компоненти, специално проектирани за тях (т.е. кора, подплата и омекотители за
каските);
d. Бронежилетки или защитни костюми и компоненти за тях, както следва:
1. Меки бронежилетки или защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации
или по съответни на тях, и специално проектирани компоненти за тях;
Забележка За целите на СО13.d.1. военните стандарти или спецификации включват най-малко
спецификации за защита срещу осколки.
2. Усилени с плочи бронежилетки, осигуряващи балистична защита, равна на или по-висока от
ниво ІІІ (NIJ 0101.06, юли 2008 г.) или на национални еквиваленти.
Забележка 1 СО13.b. включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития.
Забележка 2 СО13.c. не се прилага за конвенционалните стоманени каски, които не са модифицирани
или проектирани да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с допълнителни приспособления.
Забележка 3 Забележка 3 СО13.c. и d. не се прилагат за каски, бронежилетки или защитни костюми,
които се носят от техните потребители за тяхна лична защита.
Забележка 4 Единствените каски, специално проектирани за лица, обезвреждащи бомби, които са
изброени в СО13, са специално проектираните за военна употреба.
Важно 1 Вж. също точка 1A005 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
Важно 2 За „нишковидни и влакнести материали“, използвани за изработката на бронежилетки и
каски, вж. точка 1C010 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
СО14

‘Специализирано оборудване за бойно обучение’ или за имитиране на бойни сценарии, симулатори,
специално проектирани за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие или въоръжение, изброено в СО1 или СО2, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях.
Техническа забележка
Терминът ‘специализирано оборудване за бойно обучение’ включва военни образци на щурмови тренажори, тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори на радио
локационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба, полетни
симулатори (включително центрофуга за подготовка на летци и астронавти), радиолокационни
тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, тренажори за изстрелване
на управляеми ракети, техническо оборудване за цели, „летателни апарати“, тренажори за въоръжение, безпилотни „летателни апарати“ тренажори, мобилни тренажорни части и тренировъчно
техническо оборудване за наземни военни операции.
Забележка 1 СО14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за имитатори, когато са специално проектирани или модифицирани за военна употреба.
Забележка 2 СО14 не се прилага за оборудване, специално проектирано за обучение при използването
на ловни или спортни оръжия.

СО15

Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално проектирано за военна употреба, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:
a. Оборудване за записване и обработка на изображения;
b. Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми;
c. Апаратура за усилване на изображенията;
d. Инфрачервена или термовизионна апаратура;
e. Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения;
f. Апаратура за радиоелектронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването, изброено в СО15.а. – СО15.е.
Забележка СО15.f. включва оборудване, предназначено да влошава работата или ефективността на
военните системи за визуализация или да намалява до минимум подобни въздействия.
Забележка 1 В СО15 терминът „специално проектирани компоненти“ включва следните изделия,
когато са специално проектирани за военна употреба:
a. Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;
b. Тръби за усилване на изображения (с изключение на тези от първо поколение);
c. Микроканални пластини;
d. Телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери за ниско ниво на осветеност;
e. Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на данни);
f. Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери;
g. Охладителни системи на системите за визуализация;
h. Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост
на обтурация, по-малка от 100 μs, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на високоскоростна камера;
i. Влакнооптични инвертори на изображения;
j. Смесени полупроводникови фотокатоди.
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Забележка 2 СО15 не се прилага за „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“ или оборудване, специално проектирано да включва „електронно-оптически
преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“.
Важно: За класификацията на оръжейните мерници, включващи „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“, вж. СО1, СО2 и СО5.а.
Важно: Вж. също точки 6A002.а.2. и 6A002.b. от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с
двойна употреба.
СО16

Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, специално проектирани за изделията, изброени в СО1 – СО4, СО6, СО9, СО10, СО12 или СО19.
Забележка СО16 се отнася до полуфабрикати, които могат да се идентифицират чрез състава,
геометрията или функциите на материала.

СО17

Друго оборудване, материали и ‘библиотеки’, както следва, и специално проектирани компоненти
за тях:
a. Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:
1. Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух), специално проектирана за военна употреба (т.е. специално проектирана да е немагнитна);
2. Специално проектирани компоненти за използване в конверсията на кислородни апарати с
отворен цикъл за военна употреба;
3. Изделия, проектирани изключително за военна употреба с автономни водолазни и други апарати
за подводно плуване;
Важно: Вж. също 8A002.q. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
b. Строителна техника, специално проектирана за военна употреба;
c. Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално
проектирани за военна употреба;
d. Полево инженерно оборудване, специално проектирано за използване в зона на бойни действия;
e. „Роботи“, контролери за „роботи“ и „роботи-манипулатори“, притежаващи някоя от следните
характеристики:
1. Специално проектирани за военна употреба;
2. Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви,
причинени от балистични осколки (напр. съдържащи херметизиращи се линии), и проектирани да
използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839 K (566 °C); или
3. Специално проектирани или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси
(ЕМИ);
Техническа забележка
Електромагнитните импулси не се отнасят за неволна интерференция, причинена от електромагнитно излъчване от разположено в близост оборудване (напр. машини, уреди или електроника) или
осветление.
f. ‘Библиотеки’ (параметрични технически бази данни), специално проектирани за военна употреба
с оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС;
g. Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително „ядрени реактори“, специално проектирани за военна употреба, и компоненти за тях, които
са специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба;
h. Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии,
специално проектирани за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на
оръжията на ЕС;
i. Симулатори, специално проектирани за военни „ядрени реактори“;
j. Мобилни ремонтни работилници, специално проектирани или ‘модифицирани’ да обслужват
военна техника;
k. Полеви генератори, специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба;
l. Контейнери, специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба;
m. Фериботи, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и
понтони, специално проектирани за военна употреба;
n. Изпитателни модели, специално проектирани за „разработване“ на изделия, изброени в СО4,
СО6, СО9 или СО10;
o. Оборудване за защита от лазери (например за защита на зрението и сетивата), специално проектирано за военна употреба;
p. „Горивни клетки“, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба.
Технически забележки
1. За целите на СО17 терминът ‘библиотека’ (параметрична техническа база данни) означава
събиране на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши
ефективността на военните технически средства или системи.
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2. За целите на СО17 ‘модифициран’ означава всяка структурна, електрическа, механична или друга
промяна, осигуряваща на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, специално
проектирани за военна употреба.
СО18

Оборудване за производство и компоненти, както следва:
a. Специално проектирано или модифицирано ‘производствено’ оборудване за ‘производство’ на
изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, и специално проектирани компоненти за
него;
b. Специално проектирани съоръжения за екологични изпитвания и специално проектирано оборудване за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, изброени в Общия
списък на оръжията на ЕС.
Техническа забележка
За целите на СО18 терминът ‘производство’ включва проектиране, проверка, изработка, изпитване
и контрол.
Забележка СО18.а и СО18.б включват следното оборудване:
a. Нитратори с непрекъснато действие;
b. Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи едно от изброените:
1. Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност, по-голяма от 298 kW (400 к.с.);
2. Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или
3. Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху полезен товар от 91 kg
или повече;
c. Преси за дехидратация;
d. Шнекови екструдери, специално проектирани или модифицирани за екструзия на бойни взривни
вещества;
e. Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди ракетни горива;
f. Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов капацитет над
227 kg;
g. Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;
h. Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни взривни вещества;
i. Оборудване за формиране на прахове от сферични частици с еднакви размери, описано в СО8.c.8;
j. Конвекционни токови конвертори за конверсия на материалите, изброени в СО8.c.3.

СО19

Системи от оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или противодействие и опитни образци, както следва, и компоненти, специално проектирани за тях:
a. „Лазерни“ системи, специално проектирани за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията на дадена цел;
b. Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;
c. Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;
d. Оборудване, специално проектирано за откриване, идентификация или защита срещу системите,
изброени в СО19.а. – СО19.c.;
e. Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, изброени в СО19;
f. „Лазерни“ системи, специално проектирани да причиняват трайно заслепяване при наблюдение
без оптични прибори, т.е. при наблюдение с невъоръжено око или с устройства за коригиране на
зрението.
Забележка 1 Системите от оръжия с насочена енергия, посочени в СО19, включват системи, чиито
способности произтичат от контролираното прилагане на:
a. „Лазери“ с достатъчна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ ефекта на
обикновен боен припас;
b. Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални частици с
разрушителна сила;
c. Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат полета с
достатъчно голям интензитет да повредят електронните схеми на дадена отдалечена цел.
Забележка 2 ML19 включва следните изделия, когато те са специално проектирани за системи от
оръжия с насочена енергия:
a. Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергия, комутация, кондициониране на
захранването или подаване на горивото;
b. Системи за прехващане или съпровождане на цели;
c. Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или прекъсване
на мисията;
d. Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;
e. Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при многобройни цели;
f. Адаптивна оптика и фазови конюгатори;
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g. Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони;
h. Компоненти за „класифицирани като предназначени за използване в космоса“ ускорители;
i. Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;
j. Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;
k. „Класифицирано като предназначено за използване в космоса“ фолио за неутрализиране на сноп от
отрицателни изотопи на водорода.
СО20

Криогенно и „свръхпроводимо“ оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти
и принадлежности за него:
a. Оборудване, специално проектирано или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина
с бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение и да генерира или поддържа температури под 103 K (–170 °C);
Забележка Забележка СО20.а. включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или компоненти, изработени от неметални или неелектропроводими материали, като пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали.
b. „Свръхпроводимо“ електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално проектирано или конфигурирано за монтиране в транспортна машина с военно сухопътно,
морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение.
Забележка СО20.b. не се прилага за хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле, индуцирано от
свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствените свръхпроводими компоненти в
генератора.

СО21

„Софтуер“, както следва:
a. „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на оборудване, материали или „софтуер“, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;
b. Специфичен „софтуер“, различен от изброения в СО21.а., както следва:
1. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за моделиране,
имитиране или оценка на военни оръжейни системи;
2. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за моделиране
или имитиране на сценарии за бойни операции;
3. „Софтуер“ за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или биологични
оръжия;
4. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за системите за
командване, комуникации, контрол и разузнаване (К3Р/C3I) или командване, комуникации, контрол, компютри и разузнаване (К4Р/C4I);
c. „Софтуер“, невключен в СО21.а. или b., специално проектиран или модифициран да даде възможност на оборудване, невключено в Общия списък на оръжията на ЕС, да изпълнява военните
функции на оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС.

СО22

„Технология“, както следва:
a. „Технология“, различна от описаната в СО22.b., „необходима“ за „разработването“, „производството“, експлоатацията, инсталирането, поддръжката (проверката), поправката, основния ремонт
или подновяването на изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз;
b. „Технология“, както следва:
1. „Технология“, „необходима“ за проектирането, сглобяването от компоненти, експлоатацията,
поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията, изброени в Общия
списък на оръжията на Европейския съюз, дори ако компонентите на тези производствени инсталации не са изброени;
2. „Технология“, „необходима“ за „разработването“ и „производството“ на малки оръжия, дори ако
се използва за производство на копия на антични малки оръжия;
3. Отпада от 2013 г.; Важно: Вж. СО22.a. за „технология“, по-рано изброена в СО22.b.3.
4. Отпада от 2013 г.; Важно: Вж. СО22.a. за „технология“, по-рано изброена в СО22.b.4.
5. „Технология“, „необходима“ изключително за влагането на „биокатализатори“, изброени в СО7.i.1,
във вещества-носители с военно приложение или материали с военна употреба.
Забележка 1 „Технология“, „необходима“ за „разработване“, „производство“, експлоатация, инсталиране, поддръжка (проверка), поправка, основен ремонт или подновяване на изделията, изброени в
Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира, дори ако е приложима за изделия, неизброени в
Общия списък на оръжията на ЕС.
Забележка 2 СО22 не се прилага за:
a. „Технология“, която е минимално необходимата за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на изделията, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен;
b. „Технология“, която е „в гражданската област“, за „фундаментални научни изследвания“ или представлява минимално необходимата информация за кандидатстване за патент;
c. „Технология“ за магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански транспортни
средства.
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ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Следват дефиниции на термините, използвани в настоящия списък, подредени по азбучен ред.
Забележка 1

Дефинициите се прилагат в рамките на списъка. Позоваванията са с препоръчителен характер
и не оказват влияние върху универсалната употреба на дефинираните термини в списъка.

Забележка 2

Думите и термините, съдържащи се в настоящия списък с дефиниции, приемат определеното
тук значение само когато са поставени в кавички („“). Дефинициите на термини в единични
кавички (‘ ’) се дават в техническата бележка към съответната точка. Навсякъде другаде
тези думи и термини се използват с общоприетото им (речниково) значение.

СО7

„Приспособени за бойна употреба“
Всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността,
характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване),
които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или
животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

СО8

„Добавки“
Компоненти, използвани във взривни вещества и взривни смеси с цел подобряване на
техните качества.

СО8, 10,
14

„Летателен апарат“
Въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с
ротационни криле (хеликоптер), с насочващи се ротори или с насочващи се криле.

СО11

„Автоматизирани системи за командване и контрол“
Електронни системи, посредством които се въвежда, обработва и предава информация
от съществено значение за ефективното функциониране на групировката, съединението,
тактическото съединение, частта, кораба, подразделението или оръжейните единици, които
са под командване. Това се постига с използването на компютър и друг специализиран
хардуер, проектиран да подпомага функциите на организацията за военно командване
и контрол. Основните функции на една автоматизирана система за командване и
контрол са: ефективно автоматизирано събиране, натрупване, съхранение и обработване
на информация; представяне на положението и на обстоятелствата, които засягат
подготовката и провеждането на бойни операции; оперативни и тактически изчисления
за разпределението на ресурси сред войсковите групировки или елементи от бойните
заповеди или заповедите за бойно развръщане съгласно мисията или фазата на операцията;
изготвяне на данни за оценка на положението и вземане на решение във всеки момент от
операцията или бойните действия; компютърна симулация на операциите.

СО22

„Фундаментални научни изследвания“
Експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови
знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е
насочена основно към специфична практическа задача или цел.

СО7, 22

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

СО7, 22

„Биополимери“
Биологични макромолекули, както следва:
a. Ензими за специфични химични или биохимични реакции;
b. Антитела, моноклонални, поликлонални или анти-идиотипни;
c. Специално разработени или специално обработени рецептори;
Технически забележки
1. „Анти-идиотипни антитела“ означава антитела, които се свързват със специфичните
антигенни части за прикрепване на други антитела;
2. „Моноклонални антитела“ означава протеини, които се свързват с една антигенна
свързваща част и се произвеждат от една клетъчна култура;
3. „Поликлонални антитела“ означава смес от протеини, които се свързват със специфичните
антигени и се произвеждат от повече от една клетъчна култура;
4. „Рецептори“ означава биологични макромолекулни структури, които могат да свързват
лиганди, чието свързване оказва влияние върху физиологичните функции.
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СО4, 10

„Граждански летателни апарати“
Онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за
удостоверяване на летателните качества от органите на гражданската авиация, за полети
по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна
или служебна употреба.

СО21, 22

„Разработване“
Отнася се до всички етапи, предхождащи серийното производство, като проектиране,
проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване
на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процес на преобразуване
на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията),
проектиране на технологията, планове.

СО17

„Манипулатори“
Устройства за захващане, активни обработващи възли и всички други обработващи
устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната
ръка „робот“.
Техническа забележка
„Активен обработващ възел“ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен
процес или възприемане на обработвания детайл.

СО8

„Енергетични материали“
Вещества или смеси, участващи в химична реакция, при която се отделя енергията,
необходима за целите на тяхното приложение. „Взривни вещества“, „пиротехнически
състави“ и „ракетни горива“ са подкласове на енергетичните материали.

СО8, 18

„Взривни вещества“
Твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират
при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в
бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

СО7

„Специални преносители“
Преносители (например плазмид или вирус), които се използват да въвеждат генетичен
материал в приемни клетки.

СО13

„Влакнести или нишковидни материали“
Включват:
a. Непрекъснати моновлакна;
b. Непрекъснати нишки и снопове влакна;
c. ленти, тъкани, произволни мрежи и оплетки;
d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални,
от всякакви дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.

СО15

„Електроннооптични преобразуватели първо поколение“
Електростатично фокусирани преобразуватели, в които на входа и изхода има пластини от
оптични влакна или пластини със стъклена повърхност, мултиалкални фотокатоди (S-20
или S-25), но не и усилватели с микроканални пластини.

СО17

„Горивна клетка“
Електрохимично устройство, което преобразува химическа енергия директно в електрическа
енергия (постоянен ток), като използва гориво от външен източник.

СО22

„В гражданската област“
Това означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения за понататъшното им разпространение.
Бележка: Ограниченията, произтичащи от авторски права, не отстраняват понятията
„технология“ или „софтуер“ от определението „в гражданската област“.

СО9, 19

„Лазер“
Съвкупност от компоненти, която генерира кохерентна в пространството и във времето
светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

СО10

„Летателни апарати, по-леки от въздуха“
Балони или въздушни кораби, които използват за издигането си горещ въздух или газове,
по-леки от въздуха, като хелий или водород.
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СО17

„Ядрен реактор“
Включва предметите във или свързани непосредствено с реакторния резервоар,
оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и съставните
части, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт или управляват първичната
охлаждаща среда на активната зона на реактора.

СО8

„Прекурсори“
Специални химикали, които се използват за направата на взривни вещества.

СО18, 21,
22

„Производство“
Означава всички производствени етапи, като: производствено проектиране, производство,
интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.

СО8

„Ракетни горива“
Вещества или смеси, които влизат в химична реакция и в резултат на това произвеждат
големи обеми горещи газове при контролирана скорост с цел изпълнение на механична
работа.

СО4, 8

„Пиротехнически състав(и)“
Смеси от твърди или течни горива с окислители, в които при запалване протича
химична реакция с отделяне на енергия при контролирана скорост с цел да произведат
определено закъснение или определени количества топлина, звук, дим, видима светлина
или инфрачервена радиация. Пирофорите са подклас на пиротехническите състави, които
не съдържат окислители, но се запалват спонтанно при контакт с въздуха.

СО22

„Необходим(и)“
Приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която
конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа,
характеристики или функции. Такива „необходими“ „технологии“ могат да бъдат използвани
и от други изделия.

СО7

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

СО17

„Робот“
Манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение
или с движение от точка до точка, може да използва сензори и има всяка от изброените
характеристики:
a. Многофункционалност;
b. Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или
специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;
c. Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат
да включват стъпкови двигатели; и
d. Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/
изпълнение или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем
логически контролер, т.е. без механична намеса.
Забележка Горната дефиниция не включва следните устройства:
1. Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез
телеоператор;
2. Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано
движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения.
Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гърбици.
Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят
или променят чрез механични, електронни или електрически средства;
3. Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност,
които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани
програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми
ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на
маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения
или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяна на гърбици)
в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;
4. Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които
са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани
програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва
само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични
устройства или регулируеми ограничители;
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5. Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови
координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от
складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за
съхраняване или изваждане.
СО21

„Софтуер“
Съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от
конкретната реализация и носител.

СО11

„Космически летателни апарати“
Активни и пасивни сателити и космически сонди

СО19

„Класифицирани като предназначени за използване в космоса“
Проектирани, изработени или класифицирани посредством успешни опити за функциониране
на височина над 100 km над земната повърхност.
Забележка Определянето на конкретен обект за „класифициран като предназначен за
използване в космоса“ след провеждането на опити не означава, че други обекти от същата
производствена линия или от същия модел са „класифицирани като предназначени за
използване в космоса“, освен ако не са били подложени на опити индивидуално.

СО20

„Свръхпроводим“
Означава материали (т.е. метали, сплави или съединения), които могат да изгубят всякакво
електрическо съпротивление (т.е. които могат да придобият безкрайна електропроводимост
и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване).
„Критична температура“ (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден
„свръхпроводим“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво
съпротивление при протичане на постоянен ток.
Техническа забележка
Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез
„критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и
критична интензивност на тока, която обаче е функция както от магнитното поле, така
и от температурата.

СО22

„Технология“
Специфична информация, необходима за „разработването“, „производството“ или
„употребата“ на изделие. Информацията приема формата на ‘технически данни’ или
‘техническа помощ’.
Технически забележки
1. ‘Техническите данни’ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели,
формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена
форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.
2. ‘Техническата помощ’ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни
познания и консултантски услуги. ‘Техническата помощ’ може да включва пренос на
‘технически данни’.

СО10

„Безпилотен летателен апарат“ (БЛА/UAV)
Всеки „летателен апарат“, способен да започне да лети и да поддържа контролиран полет
и навигация без човешко присъствие на борда.

СО21, 22

„Употреба“
Експлоатация, инсталиране (включително инсталиране на място), поддръжка (проверка),
ремонт, основен ремонт и обновяване.

Приложение № 2
към член единствен
СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ, КОИТО ПОДЛЕЖ АТ НА КОНТРОЛ ПРИ
ВНОС
ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)
(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 до 9)
„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани
по категории 1 до 9, се контролират в съответствие с разпоредбите на категории 1 до 9.
„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните
стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за стоки, които не са предмет на контрол.
Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими
за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или
чийто износ е бил разрешен.
ВАЖНО: Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e, 1E002.f, 8E002.а и 8E002.b.
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Мерките за контрол върху вноса на „технологии“ не важат по отношение на информацията, която се
явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално
необходимата информация за приложенията на патенти.
КАТЕГОРИЯ 0
ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
0A
0A001

0B
0B001

Системи, оборудване и съставни части
„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за тях,
както следва:
a. „Ядрени реактори“;
b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на
реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да
поместват активната част на „ядрен реактор“;
c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане
на гориво от „ядрен реактор“;
d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената
реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на
прътите и тръби за насочването на прътите;
e. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи
и първичния охладител в „ядрен реактор“ с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;
f. Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението
на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени
за използване в „ядрен реактор“;
g. Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния
охладител в „ядрени реактори“;
h. „Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в
„ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната част, канали за горивото, термични
екрани, щитове, пластини за решетката на активната част и дифузионни пластини;
Бележка: В 0A001.h „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в
реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната част, поддържане
правилното положение на горивото, насочване потока на първичния охладител, осигуряване на
радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в
активната зона.
i. Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в
тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;
j. Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или
подготвени за определяне равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен
реактор“.
Оборудване за изпитване, контрол и производство
Инсталации за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени
материали“ и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за него, както
следва:
a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“
и „специални ядрени материали“, както следва:
1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;
2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;
3. Инсталации за аеродинамично отделяне;
4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;
5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен;
6. Инсталации за лазерно изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);
7. Инсталации за лазерно молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);
8. Инсталации за отделяне на плазма;
9. Инсталации за електромагнитно отделяне;
b. Газови центрофуги и монтажни възли и съставни части, специално проектирани или подготвени
за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:
Бележка: В 0B001.b „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което и да
е от изброените по-долу:
a. Марейджингова стомана с максимална якост на опън от 2050 MPa или повече;
b. Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече, или
c. „Влакнести или нишковидни материали“ със „специфични модули на еластичност“ от повече от
3,18 х 106 m и „специфична якост на опън“ над 76,2 х 103 m;
1. Газови центрофуги;

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

2. Комплектни роторни монтажни възли;
3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко и с диаметър между 75 mm
и 400 mm, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и с диаметър между 75 mm и
400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на
няколко такива, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
5. Отражатели с диаметър между 75 mm и 400 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени
от материали с високо съотношение на якост към плътност;
6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 400 mm за поставяне на краищата на
роторна тръба, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
7. Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен
от или защитен с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, съдържащ амортизиращо вещество, и
който има магнитна връзка с полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;
8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор;
9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани
винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;
10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с
променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър от 600 до 2000 Hz и мощностен
обхват от 50 до 1000 волтампера (VA);
11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга,
състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm, с прецизно обработени краища и
изготвен от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
12. Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm, за извличане на UF6 газ
от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито, изработена от или
защитена с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени
да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени
по-долу характеристики, и специално проектирани съставни части за тях:
a. Многофазов изход от 600 до 2000 Hz;
b. Контрол на честотата, по-добър от 0,1 %;
c. Хармонично изкривяване, по-малко от 2 %, и
d. Ефективност, по-голяма от 80 %;
14. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия
от UF6“ с диаметър от 10 mm до 160 mm;
c. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез
газова дифузия, както следва:
1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични
„материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или
по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;
2. Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови
нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF6 от 1 m3/min или повече
и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от UF6“;
4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3
и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1000 cm3/min;
5. Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от 60 процента никел
или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби, предвидени да работят при налягане, пониско от атмосферното, с такъв темп на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането
до по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия
от UF6“ с диаметър от 40 mm до 1500 mm;
d. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично
отделяне, както следва:
1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, помалък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което
разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи;
2. Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от потока (вихрови
тръби), изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър между
0,5 cm и 4 cm и съотношение на дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече
допирателни впускателни отвори;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови
нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от 2 m3/min или повече, изработени
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от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за
тях;
4. Топлообменници, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
5. Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с „материали,
устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия
от UF6“ с диаметър от 40 до 1500 mm;
7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до съдържание
на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат
температури от 153 К (-120 °С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от
153 К (-120 °С) или по-ниски;
c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа-носител;
d. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (-20 °С) или по-ниски;
е. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез
химичен обмен, както следва:
1. Бързодействащи обменящи импулсни колони течност-течност с продължителност на фазата на
отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени
от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или
стъкло);
2. Бързодействащи центробежни контактни апарати течност-течност с продължителност на фазата
на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени
от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или
стъкло);
3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина,
за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;
4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U+4 от
органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от
или защитени с подходящи материали (например флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат,
полиетерен сулфон и графит, импрегниран със смоли);
5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока
чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за
пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;
6. Системи за окисляване на уран за окисляване на U+3 до U+4;
f. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез
йонообмен, както следва:
1. Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите
за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста
носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително
частици или влакна с диаметър от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина
и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни
да функционират при температури в диапазона от 373 К (100 °С) до 473 К (200 °С);
2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1000 mm, изработени от или
защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (например титанови или
флуоровъглеродни пластмаси) и способни да функционират при температури в диапазона от 373 К
(100 °С) до 473 К (200 °С) и налягания над 0,7 MPa;
3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или
редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в
каскадното разположение при йонообменното обогатяване;
g. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно
изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS), както следва:
1. Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана мощност над
2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;
2. Метални системи за съхранение на течен уран – разтопен уран или уранови сплави, състоящи
се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда
(например тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или
техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
3. Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с материали, устойчиви
на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или
тантал;
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4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване
източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и
шлака;
5. „Лазери“ или лазерни системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния
спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
h. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно
молекулярно изотопно отделяне (ЛМИ/MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно
изотопно активиране (CRISLA), както следва:
1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ-носител до 150 К
(-123 °С) или по-ниски и изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
2. Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5) , състоящи се от филтър, колектори от
ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от „материали, устойчиви на корозия
с UF5/UF6“;
3. Компресори, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи
уплътнения на валове за тях;
4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);
5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (например азот или аргон),
включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат
температури от 153 К (-120 °С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от
153 К (-120 °С) или по-ниски;
c. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (-20 °С) или по-ниски;
6. „Лазери“ или лазерни системи за отделянето на уранови изотопи със стабилизатор на честотния
спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
i. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено
отделяне, както следва:
1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони с честота
на изход, по-голяма от 30 GHz, и средна мощност на изход, по-голяма от 50 kW;
2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват
повече от 40 kW средна мощност;
3. Системи за генериране на уранова плазма;
4. Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от
тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и корозия
(например тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или
техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
5. Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлина
и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;
6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата
плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от
подходящ немагнитен материал (например неръждаема стомана);
j. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно
отделяне, както следва:
1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и
лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (например графит, неръждаема
стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;
2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран,
състоящи се от два или повече прореза и джобове и изработени от подходящи немагнитни
материали (например графит или неръждаема стомана);
3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни
материали (например неръждаема стомана) и разчетени да работят при налагяния от 0,1 Pa или
по-ниски;
4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;
5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички
изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим;
b. Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;
c. Осигуряват изходен ток от 1 A или повече, и
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d. Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A227.
6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени
по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от
100 V или повече, и
b. Регулиране на тока или напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A226.
Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и съставни части, както
следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с
„материали, устойчиви на корозия от UF6“:
a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на
обогатяване;
b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;
c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;
d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;
e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в
газодифузионните, центрофугиращите или аеродинамичните каскади;
f. 1. Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече,
или
2. Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;
g. Масс-спектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за вземане
в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите потоци на UF6
и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;
2. Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел, или са покрити
с никел;
3. Йонизиращи източници, бомбардиране с електрони, и
4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тази
цел, както следва:
a. Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;
b. Системи за превръщане на UO3 в UF6;
c. Системи за превръщане на UO3 в UO2;
d. Системи за превръщане на UO2 в UF4;
e. Системи за превръщане на UF4 в UF6;
f. Системи за превръщане на UF4 в метален уран;
g. Системи за превръщане на UF6 в UO2;
h. Системи за превръщане на UF6 в UF4;
i. Системи за превръщане на UO2 в UCl4.
Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутериеви или тритиеви съединения
и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и съставни части за него, както
следва:
a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:
1. Инсталации за обмен вода – водороден сулфит;
2. Инсталации за обмен амоняк – водород;
b. Оборудване и части, както следва:
1. Кули за обмен на вода – водороден сулфит, произведени от висококачествена въглеродна стомана
(например АДИМ/ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m, способни да работят при налягания, поголеми или равни на 2 MPa, и с корозионен толеранс от 6 mm или повече;
2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (например 0,2 MPa)
за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % H2S) с пропускателен
капацитет, по-голям или равен на 56 m3/секунда при работа при налягания, по-големи или равни
на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;
3. Кули за обмен амоняк – водород с височина, по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m
до 2,5 m, способни да работят при налягания, по-големи от 15 MPa;
4. Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контрактори и степенни помпи,
включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на
процеса на обмен амоняк – водород;
5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa,
за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк – водород;
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6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението
водород/деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 %;
7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки
процеса на обмен амоняк – водород;
8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на
тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.
Инсталации, специално проектирани за производство на горивни елементи за „ядрен реактор“ и
специално проектирано или подготвено оборудване за тях.
Бележка: Инсталацията за производство на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва
оборудване, което:
a. Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или пряко обработва или контролира производствения
поток на ядрените материали;
b. Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;
c. Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването, или
d. Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.
Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и
специално проектирано или подготвено оборудване или съставни части за тях.
Бележка: 0B006 включва:
a. Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“,
включително оборудване или съставни части, които обикновено влизат в пряко съприкосновение
със или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените
материали и продуктите на ядреното делене;
b. Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, например оборудване с дистанционно
управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на отработени горивни елементи, възли
или прътове на „ядрения реактор“;
c. Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (например с малък диаметър,
радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени за разтваряне на
отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности
и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;
d. Екстрактор за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо оборудване, специално
проектирано или подготвено за използване в инсталации за повторна преработка на отработен
„природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“;
e. Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична
маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;
Бележка: Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:
1. Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както
са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;
2. Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове, или
3. Максимална широчина от 75 mm за панелни или радиални съдове.
f. Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана или подготвена
за използване в инсталации за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“
или „специални ядрени материали“.
Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за
тях, както следва:
a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;
b. Системи за производство на метален плутоний.
Материали
„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение
или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните.
Бележка: 0С001 не контролира следните:
a. Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните
елементи на апарати;
b. „Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:
1. Екраниране;
2. Опаковка;
3. Баласт с маса не повече от 100 kg;
4. Противотежести с маса не повече от 100 kg;
c. Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;
d. Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.
„Специални делящи се (ядрени) материали“
Бележка: 0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в
чувствителните елементи (датчици) на апарати.
Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори,
съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5000.
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ВАЖНО: 0C003 контролира само когато е за използване в „ядрен реактор“ (в рамките на 0А001.а).
Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен
еквивалент“ и с плътност, по-голяма от 1,5 g/cm3.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.
ВАЖНО: 0C004 контролира само когато е за използване в „ядрен реактор“ (в рамките на 0А001.а).
Бележка 1: 0C004 не контролира следните:
a. Изделия от графит с маса, по-малка от 1 kg, с изключение на тези, които са специално проектирани
или подготвени за използване в ядрен реактор.
b. Графит на прах.
Бележка 2: В 0C004 „борен еквивалент“ (BE) се дефинира като сумата на ВЕz на примесите (с
изключение на ВЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор, където:
BEz (ppm) = CF х концентрацията на елемента Z в ppm;
σz × Ab
където CF е факторът на превръщане =
σb × Az
и σb и σz са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в барни) при срещаните
в естествени условия съответно бор и елемента Z, а Ab и Az са атомните маси на срещаните в
естествени условия съответно бор и елемента Z.
Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради,
устойчиви на корозия от UF6 (например никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или
повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери), с висока
степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или
повече и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В 330 на
Американското дружество по изпитване и материали (ASTM).
Софтуер
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или
„употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.
Технологии
„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“
или „употреба“ на стоките, описани в настоящата категория.
КАТЕГОРИЯ 1
СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ
Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и
устройства, съдържащи „енергетични материали“, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, 3A229 и 3A232.
a. Комплекти за задействане на експлозивни детонатори, проектирани да задействат
електродетонаторите, описани в 1A007.b.
b. Електродетонатори, както следва:
1. Иницииращ (експлодиращ) мост (ИМ/EB);
2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (ИМП/EBW);
3. Ударник (жило);
4. Инициатори с експлозивно фолио (ИЕФ/ EFI);
Технически бележки:
1. Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или
възпламенител.
2. За целта на 1A007.b всички детонатори, които представляват интерес, използват малък
електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през
него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове взривният проводник
започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като
PETN (ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване
на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането
на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции
ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се
отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ИМ/EB), така и към детонатор с ударник.
Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени
източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.
Бележка: 1B226 включва сепаратори:
a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи;
b. С източници и колектори на йони както в магнитното поле, така и тези конфигурации, в които
те са външни за полето.
Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка
на тритий;
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b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:
1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (-250 °С)
или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;
2. Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за
съхранението или като среда за пречистването.
Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;
b. Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:
1. Уплътнени колони за обмен течност – течност, специално проектирани за литиеви амалгами;
2. Помпи за живачни или литиеви амалгами;
3. Елементи за електролиза на литиеви амалгами;
4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидрооксид.
Материали
Техническа бележка:
Метали и сплави:
Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012 обхващат
суровите и полуобработените форми, както следва:
Груби форми:
Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове,
блуми, брикети, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на
блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;
Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или
щамповани):
a. Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване,
ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни
профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолио и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани
и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти
за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли,
четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;
b. Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други
видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи, изработени чрез
прахова металургия.
Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност
представляват сурови или полуобработени форми.
Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни
вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C101.
a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 х 108 Hz, но по-ниски от 3 х 1012 Hz;
Бележка 1: 1C001.а не контролира:
a. Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно
покритие, осигуряващо поглъщане;
b. Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна
форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;
c. Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Изработени от които и да са от следните:
a. Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали,
включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на
честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви
на температури над 450 К (177°С), или
b. Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при широчина на
честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви
на температури над 800 К (527°С);
Техническа бележка:
Образецът за проверка на поглъщането при 1C001 а. Бележка 1. с. 1 трябва да бъде квадрат със
страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето
на излъчващия елемент.
2. Якост на опън, по-малка от 7 х 106 N/m2, и
3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14 х 106 N/m2;
d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, имащи:
1. Специфично относително тегло над 4,4, и
2. Максимална експлоатационна температура от 548 К (275°С).
Бележка 2: Бележка 1 към 1C001.а не освобождава от контрол магнитните материали, използвани
като добавки към бои и осигуряващи поглъщане.
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b. Материали за поглъщане на честоти над 1,5 х 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 х 1014 Hz, и непрозрачни
за видимата светлина;
c. Вътрешнопроводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000 S/m
(сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“, по-малко от 100 ома/квадрат,
основани на някои от следните полимери:
1. Полианилин;
2. Полипирол;
3. Политиофен;
4. Полифенилен-винилен, или
5. Политиенилен-винилен.
Техническа бележка:
„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностното) съпротивление“ трябва
да бъдат определени, използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални
стандарти.
Материали, както следва:
Техническа бележка:
Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.
b. Предварително отделен (изолиран) нептуний-237 във всякаква форма.
Бележка: 1C012.b не контролира пратки със съдържание на нептуний-237 от 1 g или по-малко.
Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща
способност, ултравиолетови/инфрачервени сигнали и акустични сигнали, различни от описаните в
1C001, използваеми при „ракети“ и техните подсистеми или безпилотни летателни апарати, описани
в 9А012.
Бележка 1: 1C101 включва:
a. Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща
способност;
b. Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена
отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата
част на електромагнитния спектър.
Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на
спътници.
Техническа бележка:
В 1С101 „ракети“ означава завършени ракетни системи и системи от безпилотни летателни
средства с обхват над 300 km.
Графитни и керамични материали, както следва:
a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3
или по-голяма, измерено при 288 К (15° С), с размер на частиците от 100 μm или по-малко,
използваеми при „ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно
използване, както следва:
1. Цилиндри с диаметър, равен или по-голям от 120 mm, и с дължина, равна или по-голяма от
50 mm.
2. Тръби с вътрешен диаметър, равен или по-голям от 65 mm, и с дебелина на стената, равна или
по-голяма от 25 mm, и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm.
3. Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm x 120 mm x 50 mm.
ВАЖНО: Виж също 0C004.
b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, използваеми за „ракетни“
дюзи/сопла и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при
„ракети“, космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
ВАЖНО: Виж също 0C004.
c. Керамични композитни материали (диелектрична константа, по-малка от 6 при честоти от
100 МHz до 10 000 GHz), използваеми за обвивки за „ракети“, космически ракети-носители, описани
в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика,
използваема за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети-носители, описани в
9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
е. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челни (носови) части,
летателни апарати за многократно използване и носови части на „направлявани ракети“, космически
ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.
Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и
продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави,
съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените
по-горе.
Бележка: 1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.
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Техническа бележка:
Естественото разпространение на изотопа литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни
процента).
Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите
към водородните атоми надхвърля 1 на 1000, и продукти или устройства, съдържащи някое от
изброените по-горе.
Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 х 103 GBq (40
Ci) тритий.
Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на продуктите, свързани с отбраната,
или вещества или смеси, съдържащи такива повече от 2 % в тегловно отношение, с кристална
плътност, по-голяма от 1,8 g/cm3, и скорост на детонация над 8000 m/s.
Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както
следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:
ВАЖНО: ВЖ. СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И 1C450.
1. Тиодигликол (111-48-8);
2. Фосфорен оксихлорид (10025-87-3);
3. Диметил метилфосфонат (756-79-6);
4. ВЖ. СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА за Метил фосфонил дифлуорид
(676-99-3);
5. Метил фосфонил дихлорид (676-97-1);
6. Диметил фосфит (DMP) (868-85-9);
7. Фосфорен трихлорид (7719-12-2);
8. Триметил фосфит (TMP) (121-45-9);
9. Тионил хлорид (7719-09-7);
10. 3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);
11. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96-79-7);
12. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842-07-9);
13. 3-хиноклидинол (1619-34-7);
14. Калиев флуорид (7789-23-3);
15. 2-хлороетанол (107-07-3);
16. Диметиламин (124-40-3);
17. Диетил етилфосфонат (78-38-6);
18. Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7);
19. Диетил фосфит (762-04-9);
20. Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);
21. Етил фосфинил дихлорид (1498-40-4);
22. Етил фосфонил дихлорид (1066-50-8);
23. ВЖ. СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА за Етил фосфонил дифлуорид
(753-98-0);
24. Флуороводород (7664-39-3);
25. Метил бензилат (76-89-1);
26. Метил фосфинил дихлорид (676-83-5);
27. N,N- диизопропил-(бета)-амино етанол (96-80-0);
28. Пинаколинов алкохол (464-07-3);
29. ВЖ. СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА за O-етил-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856-11-8);
30. Триетил фосфит (122-52-1);
31. Арсенов трихлорид (7784-34-1);
32. Бензилова киселина (76-93-7);
33. Диетил метилфосфонит (15715-41-0);
34. Диметил етилфосфонат (6163-75-3);
35. Етил фосфинил дифлуорид (430-78-4);
36. Метил фосфинил дифлуорид (753-59-3);
37. 3-хиноклидон (3731-38-2);
38. Фосфорен пентахлорид (10026-13-8);
39. Пинаколон (75-97-8);
40. Калиев цианид (151-50-8);
41. Калиев бифлуорид (7789-29-9);
42. Амониев хидроген флуорид (1341-49-7);
43. Натриев флуорид (7681-49-4);
44. Натриев бифлуорид (1333-83-1);
45. Натриев цианид (143-33-9);
46. Триетаноламин (102-71-6);
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47. Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);
48. Ди-изопропиламин (108-18-9);
49. Диетиламиноетанол (100-37-8);
50. Натриев сулфид (1313-82-2);
51. Серен монохлорид (10025-67-9);
52. Серен дихлорид (10545-99-0);
53. Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);
54. N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261-68-1);
55. Метилфосфорна киселина (993-13-5);
56. Диетил метилфосфонат (683-08-9);
57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677-43-0);
58. Триизопропил фосфит (116-17-6);
59. Етилдиетаноламин (139-87-7);
60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9);
63. Метилфосфонотиоик дихлорид (676-98-2).
Бележка 1: При внос от „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите
оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани
в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63,
и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.
Бележка 2: При внос от „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“,
1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в
1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и
в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 3: 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали,
отбелязани в 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44,
.45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в които нито един от изброените химикали
не е повече от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 4: 1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за
търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва:
a. Вируси, независимо дали са естествени, активирани или модифицирани както във формата на
„изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал
(включително жива материя), както следва:
1. Andes virus – Андски вирус;
2. Chapare virus – вирус „Чапаре“;
3. Chikungunya virus – вирус „Чикунгуня“;
4. Choclo virus – вирус „Чокло“;
5. Вирус на Конго – кримската хеморагична треска;
6. Dengue fever virus – вирус на треската „Денга“;
7. Вирус „Добрава – Белград“;
8. Вирус на източен конски енцефалит;
9. Ebola virus – вирус „Ебола“
10. Guanarito virus – вирус „Гуанарито“;
11. Hantaan virus – вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);
12. Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus);
13. Вирус на японския енцефалит;
14. Junin virus – вирус „Джунин“;
15. Kyasanur Forest virus – вирус „Kyasanur Forest“;
16. Laguna Negra virus – вирус „Laguna Negra“;
17. Lassa fever virus – вирус на треска „Ласса“;
18. Louping ill virus – вирус „Louping ill“;
19. Lujo virus – вирус „Луйо“;
20. Lymphocytic choriomeningitis virus – вирус на лимфоцитен хориоменингит;
21. Machupo virus – вирус „Мачупо“;
22. Marburg virus – вирус „Марбург“;
23. Вирус на маймунската шарка;
24. Енцефалитен вирус „Murray Valley“;
25. Nipah virus – вирус „Nipah“;
26. Вирус на омска хеморагична треска;
27. Вирус „Oropouche“;
28. Вирус „Powassan“;
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29. Rift Valley fever virus – вирус на треската „Рифт Вали“;
30. Вирус „Rocio“;
31. Вирус „Sabia“;
32. Вирус „Seoul“;
33. Вирус „Sin nombre“;
34. Енцефалитен вирус „St Louis“;
35. Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалита);
36. Variola virus – вирус на вариолата;
37. Venezuelan equine encephalitis virus – вирус на венецуелския конски енцефалит;
38. Вирус на западния конски енцефалит;
39. Вирус на жълтата треска;
c. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както
във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива
култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Bacillus anthracis
2. Brucella abortus
3. Brucella melitensis
4. Brucella suis
5. Chlamydophila psittaci (позната преди като Chlamydia psittaci)
6. Clostridium argentinense (позната преди като Clostridium botulinum Type G), щамове, произвеждащи
ботулинов невротоксин
7. Clostridium baratii, щамове, произвеждащи ботулинов невротоксин
8. Clostridium botulinum
9. Clostridium butyricum, щамове, произвеждащи ботулинов невротоксин
10. Coxiella burnetti
11. Francisella tularensis
12. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
13. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
14. Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);
15. Salmonella typhi
16. Shigella dysenteriae
17. Vibrio cholerae
18. Yersinia pestis
19. Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens
20. Ентерохеморагичен Escherichia coli или серогрупи O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157
и други серогрупи, произвеждащи веротоксин;
d. „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:
1. Botulinum toxins – Ботулинови токсини;
2. Alpha, beta 1, beta 2, epsilon and iota токсини на Clostridium perfringens;
3. Conotoxin – Конотоксин;
4. Ricin – Рицин;
5. Saxitoxin – Сакситоксин;
6. Shiga toxin – Шига токсин;
7. Ентеротоксини, химолизин alpha токсин и токсин на шоковия синдром на Staphylococcus aureus
(познат преди като Staphylococcus enterotoxin F);
8. Tetrodotoxin – Тетродотоксин;
9. Verotoxin – Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“;
10. Microcystin (Cyanginosin – Микроцистин (Cyanginosin);
11. Aflatoxins – Афлатоксини;
12. Abrin – Абрин;
13. Cholera toxin – Холерен токсин;
14. Diacetoxyscirpenol toxin – Токсин на diacetoxyscirpenol;
15. T-2 toxin – Т-2 токсин;
16. HT-2 toxin – НТ-2 токсин;
17. Modeccin – Модексин;
18. Volkensin – Волкенсин;
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin).
Бележка: 1C351.d.1 не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт,
който отговаря на всички изброени по-долу критерии:
1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични
състояния;
2. Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;
3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.
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e. Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във
формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива
култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Coccidioides immitis;
2. Coccidioides posadasii.
Бележка: 1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.
Животински патогенни микроорганизми, както следва:
a. Вируси, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на
„изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал
(включително жива материя), както следва:
1. African swine fever virus – Вирус на африканска треска по свинете;
2. Avian influenza virus – Вируси на грипа Авиан, които са:
a. Неохарактеризирани, или
b. Дефинирани в Приложение № 1 (2) от Директива на Съвета на Европейския съюз 2005/94/EC
(публ. в Официалния вестник на Европейския съюз, бр. 10 от 14.01.2006 г.) като имащи висока
патогенност, както следва:
1. Вируси тип А със ИВИП/IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична
възраст, по-голям от 1,2, или
2. Подтипове Н5 или Н7 от вирусите тип А, при които установяването на нуклеотидната
последователност е показало множествени основни аминокиселини на мястото на разпукване на
хемаглутинина;
3. Bluetongue virus – Вируси на „син език“;
4. Foot-and-mouth disease virus – Вируси на шапа;
5. Goat pox virus – Вируси на шарка по козите;
6. Porcine herpes virus (Aujeszky,s disease) – Вируси на херпес по свинете (болест на Ауджески);
7. Swine fever virus (Hog cholera virus) – Вируси на треска по свинете (Вируси на холера по свинете);
8. Вирус на беса (Rabies virus) и други вируси от рода Lyssavirus;
9. Newcastle disease virus – Вируси на Нюкасълската болест;
10. Peste des petits ruminants virus – Вируси на чумата по дребните преживни животни;
11. Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus) – Свински ентеровирус тип 9 (вирус на
мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);
12. Rinderpest virus – Вируси на чумата по рогатия добитък;
13. Sheep pox virus – Вируси на треска по овцете;
14. Teschen disease virus – Вируси на Тешенската болест;
15. Vesicular stomatitis virus – Вируси на стоматит по мехура;
16. Lumpy skin disease virus;
17. African horse sickness virus;
b. Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като нарочно посят или заразен с такива култури материал
(включително жива материя), както следва:
1. Mycoplasma mycoides, подвид mycoides SC (малка колония);
2. Mycoplasma capricolum, подвид capripneumoniae (щам F38).
Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:
a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности
на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.а до с, 1C351.е
или 1C352 или 1C354;
b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности
на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d, или за техни
„субединици на токсини“.
Техническа бележка:
1. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители
на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани, или не.
2. Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на който и да е от микроорганизмите,
описани в 1C351.a до c, 1C351.е или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за
съответните описани микроорганизми, която:
а. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслационни продукти представлява
значителна опасност за хората, животните или растенията, или
b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да са други
организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да причинява сериозна вреда
на здравето на хора, животни или растения.
Бележка: 1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността
на ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни
от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.
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Растителни патогенни микроорганизми, както следва:
a. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във
формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който
е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) или класифицирани по друг
начин като Xanthomonas campestris pv. Citri ;
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or
Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2;
b. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във
формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който
е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia
graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae) ;
7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
8. Sclerophthora rayssiae var. zeae;
9. Synchytrium endobioticum;
10. Tilletia indica;
11. Thecaphora solani.
c. Вируси, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във
формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който
е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Potato Andean latent tymovirus;
2. Potato spindle tuber viroid.
Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически
смеси“, съдържащи един или повече от тях:
ВАЖНО: ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. И СПИСЪКА НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ОТБРАНАТА.
a. Токсични химически вещества, както следва:
1. амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78-53-5) и съответните му алкилирани
или протонирани соли;
2. ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382-21-8);
3. ВЖ. СПИСЪКА НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА за BZ: 3-Хинуклидинил
бензилат (6581-06-2);
4. Фосген: карбонил дихлорид (75-44-5);
5. Хлорциан (506-77-4);
6. Циановодород (74-90-8);
7. Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2);
Бележка 1: При внос от „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите
оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани
в 1C450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от
теглото на сместа.
Бележка 2: При внос от „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450
не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и
.a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали,
отбелязани в 1C450.а.4, .a.5, .a.6 и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е
повече от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за
търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
b. Токсични химически прекурсори, както следва:
1. Химикали, с изключение на описаните в Списъка на продуктите, свързани с отбраната, или в
1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова
(нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;
Бележка: 1C450.b.1 не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944-22-9);
2. N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, различни
от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;
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ВАЖНО: Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.
3. Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-Диалкил [метил, етил или пропил
(нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на Диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е
описан в 1C350;
4. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните
им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,Nдиизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;
5. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните
протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96-80-0) и N,Nдиетиламиноетанол (100-37-8), които са описани в 1C350;
Бележка: 1C450.b.5. не контролира следните:
a. N N-диметиламиноетанол (108-01-0) и съответните протонирани соли;
b. Протонираните соли на N, N-диетиламиноетанол (100-37-8);
6. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и съответните
им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350;
7. Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139-87-7);
8. Метилдиетаноламин (105-59-9).
Бележка 1: При внос от „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите
оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани
в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е
повече от 10 % от теглото на сместа.
Бележка 2: При внос от „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“
1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в
1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече
от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали,
отбелязани в 1C450.b.8., в които нито един индивидално определен химикал не е повече от 30 % от
теглото на сместа.
Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за
търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
„Софтуер“, специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми величини, като радарна
отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ и „производство“ на
оборудване или материали, описани в 1C012.b.
„Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на стоките, описани в
1C101 или 1D103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ на „софтуер“, описани в
1D103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на стоките, описани в
1C239.
КАТЕГОРИЯ 2
ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ
Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:
a. Тигли, имащи и двете характеристики:
1. Вместимост между 150 cm3 и 8000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над 98 % и повече в
тегловно отношение:
a. Калциев флуорид (CaF2);
b. Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);
c. Цериев сулфид (Ce2S3);
d. Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (Er2O3);
e. Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO2);
f. Магнезиев оксид (MgO);
g. Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
h. Итриев оксид (диитриев триоксид) (Y2O3); или
i. Циркониев оксид (циркониев диоксид) (ZrO2);
b. Тигли, имащи и двете посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно отношение;
c. Тигли, имащи всички посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3;
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно отношение, и
3. Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.
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КАТЕГОРИЯ 3
ЕЛЕКТРОНИКА
3A226

3A227

3A228

3A229

3A231

3A232

3E201

Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.6, имащи и двете
изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат в течение на период от време 8 h напрежение 100 V или
повече с изходен ток 500 А или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8 h.
Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.5, имащи и двете
изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат за период от време 8 h напрежение 20 kV или повече
при отдаден ток от 1 A или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8 h.
Превключващи устройства, както следва:
a. Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искров
отвод, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Съдържащи три или повече електрода;
2. Пиково напрежение на анода 2,5 kV или повече;
3. Пиков ток на анода 100 А или повече, и
4. Време на забавяне при анода 10 µs или по-малко.
Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.
b. Задействани искроотводи, имащи и двете изброени характеристики:
1. Време на забавяне на анода 15 µs или по-малко, и
2. Пикова сила на тока от 500 А или повече.
Силнотокови импулсни генератори, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
ВАЖНО: Виж 1A007.a за комплекти за задействане на експлозивни детонатори.
b. Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени по-долу
характеристики:
1. Проектирани за преносима и мобилна употреба или за употреба в особено тежки условия;
2. Поставени в защитени от прах корпуси;
3. Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 µs;
4. Имат отдаден ток, по-голям от 100 А;
5. Имат „време на нарастване“, по-малко от 10 µs при товари, по-малки от 40 ohms;
6. Никое от измеренията им не е по-голямо от 254 mm;
7. Тегло, по-малко от 25 kg, и
8. Предвидени за употреба в разширен температурен обхват от 223 К (-50 °С) до 373 К (100 °С) или
са определени като подходящи за космически приложения.
Бележка: 3A229.b включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.
Техническа бележка:
В 3A229.b.5 „Времето на нарастване“ се дефинира като интервал от време между 10 % и 90 % от
амплитудата на тока върху активен резистивен товар.
Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу
характеристики:
a. Проектирани за работа без система за външен вакуум, и
b. Използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутерийна ядрена реакция.
Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:
ВАЖНО: Виж 1A007.b за детонатори.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
b. Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират
почти едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5000 mm2, след единично сигнално
възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5 µs.
Бележка: 3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид.
„Технологии“ съгласно Общата бележа по технологиите за „използване“ на оборудването, описано
в 3A229 и 3А232.
КАТЕГОРИЯ 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“

5A002.a.2 Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на криптоаналитични функции;
5D002.c.1 Само „Софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ, или симулиращ функциите на
оборудването, описано в 5A002.a.2.
5E002
Само „Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“, „производство“
или „използване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 5А002.а.2 или 5D002.c.1.
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КАТЕГОРИЯ 6
ДАТЧИЦИ (СЕНЗОРИ) И ЛАЗЕРИ
6А
6A001

Системи, оборудване и компоненти
Акустични системи, ограничени до следните:
b. Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, имащи поне една от
изброените по-долу характеристики:
1. Честота на излъчване под 10 kHz;
6. Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m; оборудвани с
преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Динамична компенсация на наляганията, или
b. Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконат-титанат.
2. Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са свързани към отделно
активно оборудване) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както
следва:
a. Хидрофони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка: Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго оборудване, се
определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.
2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от дискретни сензорни
елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm и с раздалечаване
между елементите, по-малко от 20 mm;
3. Имащи някои от следните чувствителни елементи:
a. Оптични влакна;
b. Пиезоелектрични полимерни слоеве, различни от поливинилиденфлуорид (PVDF) и неговите
кополимери {P(VDF-TrFE) и P(VDF-TFE)}, или
c. Гъвкави пиезоелектрични композитни материали;
6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;
Технически бележки:
1. Сензорните елементи с „пиезоелектричен полимерен филм“ се състоят от поляризиран полимерен
слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка (дорник).
2. Сензорните елементи с „гъвкав пиезоелектричен композит“ се състоят от пиезоелектрични
керамични частици или влакна, обединени с електричеки изолираща, акустично пропускаща гума,
полимер или епоксидна съставка, където съставката е неразделна част от сензорните елементи.
3. „Чувствителността на хидрофона“ се определя като 20 пъти логаритъма при основа 10 на
съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms база, когато хидрофонният сензор без
предусилвател се поставя на плоско акустично вълново поле с rms налягане от 1µРа. Например
хидрофон от -160 dB (база за сравнение 1V на µРа) би дал изходно напрежение от 10-8 V в такова поле,
докато такъв с чувствителност от -180 dB би дал изходно напрежение само от 10-9V. Следователно
-160 dB е по-добро от -180 dB.
b. Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
1. Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m, или „позволяващи да бъдат модифицирани“
в хидрофонна група с разстояние, по-малко от 12,5 m;
2. Проектирани или „позволяващи да бъдат модифицирани“ за работа на дълбочини повече от 35 m;
Техническа бележка:
В 6A001.а.2.b. 1 и 2 „позволяващи да бъдат модифицирани“ означава да имат предвидени възможности,
позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се промени раздалечеността в
групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени възможности са:
резервни кабели с 10 % повече от количеството кабели, блокове за закрепване на раздалечеността на
групата хидрофони или вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, които могат да се
нагаждат или които контролират повече от една група хидрофони;
3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d;
4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;
5. Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm; или
7. Характеристиките на подводните микрофони, описани в 6A001.а.2.а;
c. Оборудване за обработване (на данни), специално проектирано за използване в реално време с
буксируеми групи от хидрофони, имащи „възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ и
времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово
филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други
процеси на преобразуване;
d. Сензори за навигация, имащи всички изброени характеристики:
1. Точност, по-добра от ± 0,5°; и
2. Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо
устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m;
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e. Кабелни дънни или брегови системи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Включващи хидрофони, описани в 6A001.а.2.а, или
2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони, имащи всички изброени
характеристики:
a. Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или разполагащи с настройващо се или
сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m, и
b. Възможност да бъдат оперативно взаимносвързани с буксируеми (теглени) групи от хидрофони.
f. Обработващо оборудване, специално проектирано за използване в реално време с кабелни системи
за морското дъно или заливи, имащи „възможност за програмиране, достъпна за потребителя“ и
времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово
пресяване или генериране на лъчи с използване на Бързо преобразуване на Фурие или други
процеси на преобразуване.
„Лазери“, различни от описаните в 0B001.g.5 или 0B001.h.6, компоненти и оптично оборудване,
както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A205.
Бележка 1: Импулсните „лазери“ включват тези, които работят в режим на непрекъснато излъчване
(НИ/CW), при които импулсите се наслагват един върху друг.
Бележка 2: Ексимерни, полупроводникови, химически „лазери“, „лазери“ с CO, CO2 и с неодимово стъкло
са само описаните в 6A005.d.
Бележка 3: 6A005 включва влакнести „лазери“.
Бележка 4: Доколко подлежат на контрол „лазерите“, включващи преобразуване на честотата (т.е.
промяна на дължината на вълната) по начин, различен от един „лазер“ да нагнетява друг „лазер“,
се определя от параметрите на контрол както за мощността на изходния „лазер“, така и за
оптичната мощност с преобразувана честота.
Бележка 5: 6A005 не контролира „лазери“, както следва:
a. Рубинни с енергия на изхода под 20 J;
b. Азот;
c. Криптонни.
Техническа бележка:
В 6А005 „ефективност при източника“ (Wall-plug efficiency) се определя като съотношението на
изходната мощност на „лазера“ (или „средна изходна мощност“) към общата електрическа мощност
на входа, необходима за задействането на „лазера“, включително източника на захранване/средата и
топлинната среда/топлообменника.
a. Не-„регулиращи се“ „лазери“ с непрекъсната вълна (НВ/CW), имащи някоя от следните
характеристики:
1. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 150 nm, и средна мощност на изхода над 1 W;
2. Дължина на вълната на изхода от 150 nm или повече, но не по-голяма от 520 nm, с изходна
мощност над 30 W;
Бележка: 6A005.a.2 не контролира аргонни „лазери“ с изходна мощност, равна на или по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи някоя от
изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 150 W;
4. Дължина на вълната на изхода от 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и изходна мощност над
30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и изходна мощност над 100 W; или
2. Изходна мощност над 150 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна мощност над 500 W; или
2. Изходна мощност над 2 kW;
Бележка: 6.A005.a.6.b не контролира промишлени „лазери“ в многомодов напречен режим с изходна
енергия над 2 kW, но по-малка от 6 kW, с обща маса над 1200 kg. За целите на настоящата бележка
обща маса включва всички компоненти, необходими за задействането на „лазера“, напр. „лазер“,
източник на захранване, топлообменник, но изключва външни оптични системи за създаване на среда
и/или предаване на лъча.
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и имащи някоя от
изброените по-долу характеристики:
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a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W; или
8. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 1555 nm, и средна мощност на изхода над 1 W;
b. Не-„регулиращи се“ „импулсни лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. С дължина на вълната под 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. „Изходна мощност“ над 1 W;
2. Дължина на вълната от 150 nm или по-голяма, но не по-голяма от 520 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
Бележка: 6А005.а.6.b не контролира аргонни „лазери“ със „средна изходна мощност“, равна на или помалка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи някоя от
изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W; или
2. „Средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 150 W; или
2. „Средна изходна мощност“ над 150 W;
4. Дължина на вълната на изход над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“, по-малко от 1 μs, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Изходна „върхова мощност“ над 5 GW на импулс;
2. „Средна изходна мощност“ над 10 W; или
3. Енергия на изход над 0,1 J на импулс;
b. „Времетраене на импулса“, равно на 1 ns или по-голямо, но не по-голямо от 1 μs, и която и да
е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 100 MW;
b. „Средна изходна мощност“ над 20 W, ограничена по проект до максимална честота на повторение
на импулса, по-малка от или равна на 1 kHz;
c. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 100 W
и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz;
d. „Средна изходна мощност“ над 150 W и способни да работят при честота на повторение на
импулса, по-голяма от 1 kHz; или
e. Енергия на изход над 2 J на импулс; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 400 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над 500 W;
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW; или
d. Енергия на изход над 4 J на импулс; или
c. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 500 kW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над
100 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 150 W; или
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2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 1 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над
500 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW;
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
b.„Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W; или
8. Изходна дължина на вълната над 1555 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 100 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
c. „Регулиращи се лазери“, с която и да е от изброените по-долу характеристики:
Бележка: 6А005.с включва титан-сапфирени (Ti:Al2O3), тулий-итрий-алуминиевогранатни (Tm:YAG),
тулий-итрий-скандий-галий-гранатни (Tm: YSGG), александритни (Cr: BeAl2O4), „лазери“ с цветен
център, багрилни „лазери“ и течни „лазери“.
1. С дължина на вълната под 600 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
2. Изходна дължина на вълната от 600 nm и повече, но не повече от 1400 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1 J на импулс и „върхова мощност“ над 20 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 20 W; или
3.Изходна дължина на вълната над 1400 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
d. Други „лазери“, които не са посочени в 6A005.a, 6A005.b или 6A005.c, както следва:
1. Полупроводникови „лазери“, както следва:
Бележка 1: 6А005.d.1 включва полупроводникови „лазери“ с изходящи оптически свръзки (напр. гъвкави
проводници от оптични влакна).
Бележка 2: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите „лазери“, специално проектирани за
друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.
a. Отделни полупроводникови „лазери“ с едномодов напречен режим, с която и да е от следните
характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1510 nm, със средна или CW/НВ мощност на
изхода над 1,5 W; или
2. Дължина на вълната, по-голяма от 1510 nm, и средна или НИ/CW мощност на изход над 500 mW.
b. Индивидуални полупроводникови „лазери“ с многомодов напречен режим, с която и да е от
изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, по-малка от 1400 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 10 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и средна или
CW/НВ мощност на изход над 2,5 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност на
изхода над 1 W;
c. Индивидуални полупроводникови лазерни решетки с която и да е от изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1400 nm, със средна или CW/НВ мощност на
изхода над 80 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и средна или
CW/НВ мощност на изход над 25 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност на
изхода над 10 W;
d. Множество подредени полупроводникови „лазери“, съдържащо поне една решетка, посочена в
6A005.d.1.c;
Технически бележки:
1. Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат лазерни диоди.
2. Една „решетка“ съдържа голям брой полупроводникови лазерни излъчватели, произведени в
самостоятелен чип, когато центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

3. Една „групирана решетка“ е произведена чрез групиране или друг метод на монтиране на решетки,
при което центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
2. „Лазери“ с въглероден оксид (СО), имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 5 kW; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 5 kW;
3. „Лазери“ с въглероден диоксид (CO2), имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. НИ мощност на изход над 15 kW;
b. Импулс на изход с „времетраене на импулса“ над 10 μs и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
1. „Средна изходна мощност“ над 10 kW; или
2. „Върхова мощност“ над 100 kW; или
c. Импулс на изход с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 10 μs, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
1. Импулсна енергия над 5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 2,5 kW;
4. Ексимерни „лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Изходна дължина на вълната не по-голяма от 150 nm и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не по-голяма от 190 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 120 W;
c. Дължина на вълната на изход над 190 nm, но не по-голяма от 360 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 10 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 500 W; или
d. Изходна дължина на вълната над 360 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
Важно: За ексимерни „лазери“, специално проектирани за литографско оборудване, вж. 3B001.
5. „Химически лазери“, както следва:
a. Хидроген-флуоридни (HF) „лазери“;
b. Деутериево-флуоридни (DF) „лазери“;
c. „Трансферни лазери“, както следва:
1. „Лазери“ с йоден оксид (O2-I);
2. „Лазери“ с деутериев флуорид-въглероден диоксид (DF-CO2);
6. „Единични импулсни“ „лазери“ с неодимово стъкло, имащи която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ не по-голямо от 1 μs и изходна енергия над 50 J на импулс; или
b. „Времетраене на импулса“, по-голямо от 1 μs, и изходна енергия над 100 J на импулс;
Бележка: „Единични импулсни“ „лазери“ се отнася до „лазери“, които генерират единичен изходен
импулс или при които интервалът между импулсите е над една минута.
e. Компоненти, както следва:
1. Огледала, охлаждани или чрез „активно охлаждане“, или посредством охладителни тръби;
Техническа бележка:
„Активно охлаждане“ е метод на охлаждане за оптични компоненти, който използва течащи
течности под повърхността (номинално нa по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на
оптичната съставна част, за отнемане на топлина от оптиката.
2. Оптични огледала или предавателни или частично предавателни оптични или електрооптични
компоненти, специално проектирани за използване с контролирани „лазери“;
f. Оптично оборудване, както следва:
Важно: За оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за „свръхмощни
лазери“ („СМЛ“), вж. списъка на продуктите, свързани с отбраната.
1. Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза), способно да изобразява поне 50
позиции върху челото на снопа вълни, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 100 Hz, и фазово разграничение от поне 5 % от
дължината на вълната на снопа; или
b. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 1000 Hz, и фазово разграничение от поне 20 %
от дължината на вълната на снопа;
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2. Лазерно диагностично оборудване, способно да измерва ъглови отклонения при насочването на
лъча на системата „СМЛ“, равна на или по-малка от 10 μrad;
3. Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система „СМЛ“ с фазова подредба за
съчетаване на кохерентни потоци с точност от λ/10 при проектната дължина на вълната или 0,1 μm,
което от двете се окаже по-малко;
4. Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със системи „СМЛ“.
Фотокамери и компоненти, както следва:
a. Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва, и специално проектирани компоненти
за тях:
1. Кадриращи фотокамери със скорости на записване, по-големи от 225 000 кадъра в секунда;
2. Скоростни фотокамери със скорости на записване, по-големи от 0,5 mm на микросекунда;
Бележка: В 6A203.а компонентите за такива фотокамери включват техните синхронизиращи
електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери.
„Лазери“, лазерни усилватели и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5, 0B001.h.6 и 6A005,
както следва:
ВАЖНО: За лазери с пари на мед виж 6A005.b.
a. Аргонови йонни „лазери“, имащи и двете изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm, и
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 40 W;
b. Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни осцилатори, имащи всички изброени
характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 1 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
c. Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, имащи всички изброени
характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 30 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
Бележка: 6A205.с не контролира еднорежимните осцилатори.
d. Импулсни „лазери“ с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 9000 nm и 11 000 nm;
2. Честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
3. Средна мощност на изход, по-голяма от 500 W, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns;
e. Параводородни фазорегулатори на Раман, проектирани за работа при дължина на вълната на
изход от 16 микрона и честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
f. „Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените) с дължина на вълната на изход над
1000 nm, но не повече от 1100 nm, имащи едната от следните характеристики:
1. Импулсно възбудими лазери с Q прекъсвачи с времетраене на импулса, равно на или по-голямо
от 1 ns, и имащи едната от изброените по-долу характеристики:
a. С едномодов напречен режим на отдадената енергия със средна изходна енергия, по-голяма от
40 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със средна мощност над 50 W; или
2. Включващи удвояване на честота, за да се получи дължина на вълната на изход между 500 и
550 nm и средна изходна мощност над 40 W.
Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, помалки от 10 микросекунди.
Бележка: 6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО (Скоростни
интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs (Доплерови лазерни
интерферометри).
Датчици за налягане, както следва:
a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa;
b. Кварцови преобразуватели за налягане над 10 GPa.
Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи широчини на импулса при
излъчване 100 ns, или по-малко и специално проектирани съставни части за тях.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6B108.
Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за измерване чрез радарно
напречно сечение, годни за използване при „ракети“ и подсистеми за тях.
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Техническа бележка:
В 6В108 „ракета“ означава пълни ракетни системи и пълни системи от пилотирани и безпилотни
въздушни транспортни средства, имащи обсег на действие над 300 км.
„Софтуер“ за „обработка в реално време“ на акустични данни:
a. „Софтуер“, както следва:
1. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в реално време“
на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи от хидрофони;
2. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с
използване на буксируеми групи хидрофони;
3. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в реално време“
на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни или брегови системи;
4. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с
използване на кабелни дънни или брегови системи;
5. „Софтуер“ или „първичен код“, специално проектиран за всеки от случаите, изброени по-долу:
a. „Обработка в реално време“ на акустични данни от сонарни системи, описани в 6A001.a.1.e; и
b. Автоматично откриват, класифицират и локализират плувци или водолази;
ВАЖНО: „Софтуер“ или „първичен код“ за откриване на водолази, специално проектиран или
модифициран за военна употреба, вж. Списъка на продуктите, свързани с отбраната.
КАТЕГОРИЯ 7

7A117
7B001

7B003

7B103

7D101
7E001

НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
„Системи/комплекти за насочване“, които могат да се използват в „ракети“, способни да постигат
точност на системата от 3,33 % или по-малко от дистанцията/обхвата (т.е. „ВКГ/CEP“ от 10 km или
по-малко при обхват 300 km).
Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването в
7А117.
Бележка: 7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за Техническо
обслужване I и Техническо обслужване II.
Технически бележки:
1. „Техническо обслужване I“
Отказ на вътрешен навигационен възел се открива на летателния апарат чрез показанията на
контролното и индикаторното устройство (CDU/БУИ) или от информацията за състоянието от
съответната подсистема. Следвайки указанията от наръчника на производителя, причината на
отказа може да бъде локализирана на равнище на отказалия бързосменяем блок (LRU/ББ). Тогава
операторът отстранява LRU/ББ и го заменя с резервен.
2. „Техническо обслужване II“
Дефектният LRU/ББ се изпраща на поддържащия сервиз (на производителя или на оператора,
отговарящ за Техническо обслужване II). В поддържащия сервиз отказалият LRU/ББ се проверява
с различни подходящи средства, за да се удостовери и локализира дефектният заменяем в сервиза
монтажен (SRA/ЗСМ) модул, на който се дължи повредата. Този SRA/ЗСМ се отстранява и заменя
с оперативна резерва. Дефектният SRA/ЗСМ (а може би и целият LRU/ББ) след това се изпраща на
производителя.
Важно: „Техническо обслужване II“ не включва отстраняването на контролирани акселерометри
или жиродатчици от ЗСМ/SRА.
Оборудване, специално проектирано за „производството“ на оборудването, описано в 7A117.
Бележка: 7B003 включва:
– Изпитателни станции за настройка на жироскопи;
– Станции за динамично балансиране на жироскопи;
– Изпитателни станции за мотори за развъртане на жироскопи;
– Станции за изпразване и напълване на жироскопи;
– Центрофужни приспособления за лагери за жироскопи;
– Станции за настройване осите на акселерометри;
– Машини за намотаване на оптични влакна.
„Производствени съоръжения“ и „оборудване за производство“, както следва:
a. „Производствени съоръжения“, специално проектирани за оборудването, описано в 7A117;
b. „Оборудване за производство“ и друго оборудване за изпитване, калибриране и регулиране,
различно от описаното в 7B001 до 7B003, проектирано или модифицирано за оборудването, описано
в 7А.
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, определено
в 7B003 или 7B103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“ на оборудването или
„софтуер“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
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7E002

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „производство“ на оборудването,
описано в 7A117, 7B003 и 7B103.
7E101
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на оборудването, описано
в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
КАТЕГОРИЯ 8
МОРСКИ СИСТЕМИ
8A002.o.3 Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост
1000 t (тона) или повече, както следва:
b. Активни системи за намаляване или премахване на шума или магнитни лагери, специално
конструирани за системи за силово предаване, съдържащи електронни управляващи системи,
способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови
или противовибрационни сигнали пряко към източника.
8E002.а „Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна
на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата
шум.

9A004

9A005

9A006

9A007

9A008

9A012

КАТЕГОРИЯ 9
КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)
Космически ракети-носители и „космически летателни апарати“.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А104.
Бележка: 9А004 не контролира полезните товари.
Важно: Доколко подлежат на контрол продуктите, съдържащи се в полезния товар на „космическите
летателни апарати“, вж. съответните категории.
Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите,
описани в 9A006, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004, или ракетисонди, описани в 9А104.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A105 и 9A119.
Системи и съставни части, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво,
както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A106 и 9A108.
a. Криогенни охладители, бордови съдове на Дюар, криогенни топлинни тръби или криогенни
системи, специално конструирани за използване в космически летателни апарати и с възможност
да ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30 % на година;
b. Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен цикъл, осигуряващи температури
100 К (-173 °С) за „летателни апарати“, които могат да извършват непрекъснат полет, при скорости,
надвишаващи Mach 3, за ракети-носители или за „космически летателни апарати“;
c. Системи за съхранение и пренасяне на втечнен водород;
d. Турбинни помпи с високо налягане (над 17,5 МРа), съставни части за помпите или свързаните с
тях задвижващи системи за турбини с газови генератори с цикъл на изпарение;
e. Горивни камери с високо налягане (над 10,6 МРа) и дюзи (сопла) за тях;
f. Системи за съхранение на горивото, използващи принципа на капилярен защитен слой или
изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с гъвкави резервоари);
g. Инжектори на течно гориво с индивидуални калибрирани отвори с диаметър 0,381 mm или помалко (площ 1,14 х 10-3 cm2 или по-малко за некръгли отвори), специално конструирани за ракетни
двигатели с течно гориво;
h. Монолитни (едноблокови) горивни камери въглерод – въглерод или едноблокови изходни конуси
с плътност над 1,4 g/cm3 и с якост на опън над 48 МРа.
Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космическите ракети-носители,
описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104, имащи някоя от следните характеристики:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;
Съставни части, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо
гориво:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А108.с.
d. Векторни системи за управление за подвижни дюзи или вторична тяга на инжектирането на
течност, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004 по-горе, или ракетисонди, описани в 9А104 по-долу, способни на някое от изброените:
1. Отклонение по всички оси, надхвърлящо ±5°;
2. Ъглова скорост на вектора на 20°/s или по-голяма, или
3. Ъглово ускорение на вектора от 40°/s2 или по-голямо.
„Безпилотни летателни апарати“ (UAVs/БЛА), свързани системи, оборудване и компоненти за тях,
както следва:
a. „БЛА“, притежаващи едно от следните:
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1. Възможност за автономно управление на полета и навигация (например автопилот с инерционна
система за навигация), или
2. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие
на човек оператор (например телевизуално отдалечено управление).
b. Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:
1. Оборудване, специално разработено за дистанционно управление на „БЛА“, контролирано от
9А012.а;
2. Системи за навигация, положение, насочване или управление, различни от описаните в 7A,
специално проектирани за предоставяне на възможност за автономно управление на полета или
навигация на „БЛА“, описани в 9А012.a;
3. Оборудване и компоненти, разработени специално за превръщане на пилотирано въздухоплавателно
средство в „БЛА“, контролирани от 9А012.а;
4. Въздушни бутални двигатели или ротационни двигатели с вътрешно горене, специално
проектирани или модифицирани за задвижване на „UAVs/БЛА“ за височини над 50 000 фута
(15 240 m).
Ракети-сонди, имащи радиус на действие над 300 km.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A004.
Ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Ракетни двигателни системи с течно гориво, използваеми при „ракети“, различни от описаните в
9А005, имащи обща импулсна мощност над 1,1 MNs, освен апогейните ракетни двигателни системи
с течно гориво, проектирани или изменени за спътникови приложения и имащи всички изброени
по-долу характеристики:
1. Диаметър на гърловината на дюзата 20 мм или по-малък, и
2. Налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско.
Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми при „ракети“, специално
проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди, които
не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата, описано в
9A106.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
Компоненти, използваеми за „ракети“, различни от описаните в 9A008, специално проектирани за
ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:
a. Корпуси за ракетни двигатели, „вътрешна обшивка“ и „изолация“ за тях;
b. Ракетни дюзи (сопла);
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди, които
не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата, описано в
9A108.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за „ракети“ и специално
разработени или модифицирани компоненти за тях, както следва, с изключение на космически
летателни апарати за многократна употреба, проектирани за полезни товари, които са предназначени
за невоенни полезни товари:
a. Космически летателни апарати за многократна употреба;
b. Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали;
c. Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви на висока
температура материали;
d. Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за многократна
употреба.
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Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или безпилотни летателни
апарати, способни да доставят полезен товар от поне 500 kg с обхват поне 300 km, различни от
описаните в 9A005 или 9A007.а.
Специално конструирано „производствено оборудване“ за системите, подсистемите и компонентите,
описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.
Специално конструирани „производствени съоръжения“ за космическите ракети-носители, описани
в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9А104, 9A105.a,
9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на изделията, описани в 9B116.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ на оборудването или
„софтуера“, описани в 9А004, 9А005, 9А007.а, 9А008.d, 9B115, 9B116 или 9D101.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „производство“ на оборудването,
описано в 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 или 9B116.
Бележка: Относно „технологии“ за поправка на контролирани конструкции, ламинати или материал
виж 1E002.f.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ или „производство“ на
стоките, описани в 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9А119.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на космически ракетиносители, описани в 9A004, или стоките, описани в 9A004, 9A005, 9A007.а, 9A008.d, 9A104, 9A105.a,
9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 или 9D101.
ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК

„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е
в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.
„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ
търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство
или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните,
с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.
„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 2, 8) включват:
a. Непрекъснати „моновлакна“;
b. Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;
c. „Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;
d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални от всякакви
дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.
„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява на
потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:
a. Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или
b. Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.
„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високото ниво на мощност, получено при „лазерната
продължителност“.
„Вътрешна обшивка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво
и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи
материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/
ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността
на кожуха.
„Държави, (не)членуващи в Конвенцията за забрана на химическото оръжие“ (кат. 1) са тези държави, за
които Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо
оръжие и за неговото унищожаване (не) е влязла в сила.
„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които
трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в
бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.
„Енергетични материали“ (1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават
енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и
„метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични материали.
„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:
a. за плутониеви изотопи и уран 233, теглото на изотопа в грамове;
b. за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено
по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;
c. за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;
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„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/
дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен
плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен
като снемащи напрежението резервоари или клапи.
„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.
„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на
място), поддържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.
„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25
секунди.
„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една
клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.
„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.
„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така
и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.
Важно:
Виж също:
„Химически лазер“;
„Лазер с модулиран Q фактор“;
„Свръхмощен лазер“;
„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.
„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално
постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.
„Лазер с предаване на възбуждането“ (кат. 6) означава „лазер“, в който активният елемент се възбужда
посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом или молекула с атом или молекула
от активния елемент.
„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива
геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с
променлива геометрия на крилете).
Важно: Вж. също „граждански летателни апарати“.
„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) могат да бъдат мед, неръждаема стомана, алуминий,
алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни процента никел
и устойчиви на UF6, обработени с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на отделяне.
„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички,
независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани
живи култури“, или като материал, включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен
с такива култури.
„Необходими“ (ОБТ 1 – 9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“,
която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики
или функции. Такива „изискващи се“ „технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.
„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което
се среща в природата.
„Обектен код“ (кат. 9) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или
повече процеси („първичен код“ (първичен език), преобразуван от програмната система.
„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.
„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране,
производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване,
осигуряване на качеството.
„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното
производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване
и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на
данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията,
планове.
„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни
апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.
„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от)
енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната
вълна) с мощност над 20 kW.
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„Софтуер“ (всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“
независимо от конкретната реализация и носител.
Важно: „Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет,
изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.
„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или
233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.
„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено
на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и относителна влажност
(50 ± 5) %.
„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна
на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и
относителна влажност (50 ± 5) %.
„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на
„лазерната продължителност“ в секунди.
„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.
„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за
„разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на „технически
данни“ или „техническа помощ“.
Важно 1:
„Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и
консултантски услуги и може да включва предаване на „технически данни“.
Важно 2:
„Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули,
таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции в писмена форма или записани на
други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.
„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси,
независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като
патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.
„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична
работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или
наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.
„Химичен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия – продукт на
химическа реакция.
„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече
компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.
„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който
позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва
всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява
равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк
контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.
АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Акроним или съкращение
AVLIS
MLIS
CRISLA
ASTM
CW (отнася се за лазери)
DLIs/ДЛИ
CEP/ВКГ
CDU/БУИ
LRU/ББ
SRA/ЗСМ
UAVs/БЛА
SHPL/СМЛ
СИСВО
5169

Значение
Лазерно изотопно отделяне с атомни пaри
Лазерно молекулярно изотопно отделяне
Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране
Американско дружество по изпитване и материали
Непрекъсната вълна
Доплерови лазерни интерферометри
Вероятна кръгова грешка
Блок за управление и индикация
Бързосменяем блок
Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех
Безпилотни летателни апарати
Свръхмощни лазери
Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Министерството на
здравеопазването на Република България и
Регионалния офис за Европа на Световната
здравна организация 2014 – 2015 г.
(Одобрено с Решение № 486 от 10 юли 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 21 юли 2014 г.)
Подписано от:

За Министерството на здравеопазването:
проф. д-р Чавдар Славов – длъжност: заместник-министър на здравеопазването
За Регионалния офис за Европа на СЗО:
Жужана Якаб – длъж ност: региона лен
директор

УВОД
Настоящият документ представлява Двугодишното споразумение за сътрудничество
(ДСС) между Регионалния офис на Световната
здравна организация за Европа и Министерството на здравеопазването на Република
България от името на Правителството є за
двугодишния период 2014 – 2015 г.
Това ДСС 2014 – 2015 г. е приведено в съответствие с Дванадесетата обща работна програма на СЗО за периода 2014 – 2019 г., която
е формулирана с оглед на изводите, направени
по време на действието на Единадесетата обща
работна програма. Тя предоставя стратегическа визия на високо ниво за работата на СЗО,
определя приоритетите и дава цялостна насока за шестгодишния период, започващ през
м. януари 2014 г. Тя отразява трите основни
компонента на реформата на СЗО: програми
и приоритети, ръководство и управление.
Програмният бюджет на СЗО за 2014 – 2015 г.
е оформен от страните-членки, които са разгледали и усъвършенствали механизмите за
определяне на приоритети и петте технически категории и една управленска категория,
върху които сега е структурирана работата на
Организацията.
ДСС отразява новата визия на Регионалния
офис на СЗО за Европа – „По-добро здраве за
Европа“, както и идеите, принципите и ценностите, подкрепящи Европейската стратегическа
рамка за здраве и благосъстояние – „Здраве
2020“, приета от Европейския регионален
комитет на Шестдесет и втората му сесия.
Стратегическата рамка „Здраве 2020“ е
една иновативна пътна карта, която определя
новата визия на Регионалния офис и подкрепя
стратегическите здравни приоритети в Европейския регион за следващите години.
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„Здраве 2020“ цели във възможно найголяма степен да увеличи възможностите за
подобряване на здравето на населението и за
намаляване на неравенствата в здравеопазването. Тя препоръчва на европейските страни
да се обърнат към здравето на населението
чрез подходите „цялото общество“ и „цялото
правителство“. „Здраве 2020“ подчертава необходимостта от цялостното подобряване на
управлението в здравеопазването и предлага
пътища и подходи за по-равностойно, устойчиво и отговорно развитие на здравеопазването.
„Здраве 2020“ е формирана на базата на
последните данни и е разработена след широки консултации с технически експерти,
страните-членки, гражданското общество и
партньорски организации.
„Здраве 2020“ е изградена на основата на
четири приоритетни области за политически
действия:
• инвестиране в здравеопазването чрез
подхода „през целия жизнен цикъл“ и
повече възможности за хората;
• преодоляване на основните предизвикателства в региона: незаразните и заразните болести;
• укрепване на здравните системи чрез
поставяне на хората в техния център,
капацитета на общественото здравеопазване и степента на готовност на спешната
помощ, проследяване и реагиране; и
• създаване на устойчиви общности и
благоприятна среда.
Прилагането на интегрирания подход на
„Здраве 2020“ към реализирането на приоритетните резултати, посочени в настоящото
ДСС, ще подпомогне за оптимизиране на
целите. ДСС ще приведе „Здраве 2020“ в
действие, като използва обектива на „Здраве
2020“ за оценяване на ситуацията в страната;
като улови и синтезира основния фокус и ангажимент на страната по пътя є към визията
„Здраве 2020“ в Двугодишното споразумение
и като идентифицира основните подходи на
„Здраве 2020“, които да бъдат използвани в
изпълнение на резултатите, изброени под
всяка категория.
Този документ представлява практическа
рамка за сътрудничество, която е изготвена в
процеса на последователни консултации между
националните здравни власти и Секретариата
на Регионалния офис на СЗО за Европа.
Прог рамата за сът ру дни чест во за
2014 – 2015 г. използва като отправна точка
набора от резултати и решения на Регионалния офис. През м. май 2013 г. бюджетът на
програмата бе одобрен от Световната здравна
асамблея и оттогава Регионалният офис е
привел в пълно съответствие своето портфолио към новата структура на програмата и
резултатите, като подрезултатите и крайните
резултати, посочени в част 1 на този документ,
отразяват тази промяна.
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Предложената програма за сътрудничество
се основава на анализи на състоянието на
общественото здравеопазване в региона и
информация от националните здравни власти,
като същевременно взема предвид глобалните приоритети на СЗО (както е посочено в
решенията на Световната здравна асамблея
и Регионалния комитет на СЗО за Европа),
политическите насоки и приоритетите на
страните, като отразява и стратегическата
оценка на СЗО.
Постигането на целите на ДСС е отговорност както на Секретариата на СЗО, така и
на Правителството на страната-членка.
Резултатите са планираните продукти и
услуги, за които организацията е отговорна.
Категориите на програмния бюджет определят усвояването на тези подрезултати от
страните-членки и представляват междинни
цели, към които ще допринесе работата на
Секретариата. Постигането на програмните
бюджетни цели е съвместна отговорност на
отделната страна-членка и на Секретариата
на Регионалния офис. На най-високото ниво
от веригата на резултатите крайните цели
допринасят за цялостното въздействие на
организацията, а именно устойчивите промени в здравето на населението, към които
Секретариатът и страните допринасят.
Документът е структуриран по следния
начин:
1. ЧАСТ 1 обхваща въздействието върху
здравето, което се очаква да бъде постигнато чрез договорената програма
за сътрудничество през 2014 – 2015 г.,
което ще бъде във фокуса на съвместните усилия на Правителството и на
Секретариата на СЗО.
Включени са резюмета на програмните
бюджетни категории, резултатите, програмните бюджетни цели и резултати,
както и начинът на осъществяването
им. Предвиждат се два способа на осъществяване:
– Междудържавен, насочен към общите потребности на страните, като
се използват подходи, обхващащи целия регион. Очаква се все по-голяма
част от работата да бъде осъществена
по този начин.
– Специфичен за конкретната страна,
за крайни резултати, които са строго
специфични за потребностите и условията на отделните държави. Това ще
продължи да бъде от значение, затова
в редица случаи този способ ще бъде
избраният начин на осъществяване.
2. ЧАСТ 2 включва раздели за бюджета
за ДСС, неговото финансиране и взаимните ангажименти от страна на Секретариата на СЗО и Правителството.
УСЛОВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Приоритетите (ЧАСТ 1) осигуряват рамка
за сътрудничество за 2014 – 2015 г. Програмата
за сътрудничество може да бъде ревизирана

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

или изменяна по време на двугодишния период
по взаимно съгласие, когато обстоятелствата
налагат необходимостта от промяна.
Програмните бюджетни цели на двугодишния програмен бюджет и договорените резултати за 2014 – 2015 г. могат да бъдат изменяни
по взаимно съгласие в писмена форма от
Регионалния офис на СЗО за Европа и отделната страна в резултат на например промени
в здравната ситуация в страната, промени в
капацитета на държавата за изпълнение на
договорените дейности, специфични потребности, възникнали по време на двугодишния
период, или поради промени в капацитета на
Регионалния офис за осигуряване на договорените резултати, или поради промени във
финансирането. Всяка от страните може да
инициира предложения за изменения.
След подписването на Двугодишното споразумение за сътрудничество Министерството
на здравеопазването ще определи/потвърди
отговорните национални контрапартньори/
координатори за всеки от бюджетните програмни резултати и ще определи контрапартньор/координатор, който да осъществява
регулярна връзка с всички национални контрапартньори/координатори. Националният
контрапартньор/координатор ще бъде отговорен за цялостното изпълнение на ДСС от
страна на Министерството, а Ръководителят
на Офиса на СЗО в страната ще отговаря от
името на СЗО. Работният план на ДСС, включително планираните програмни бюджетни
цели, резултати и графикът за прилагането
им, ще бъдат съгласувани по съответния ред.
Изпълнението ще започне в началото на двугодишния период 2014 – 2015 г. Регионалният
офис ще осигури възможно най-високо ниво
на техническа помощ за държавата, като съдейства чрез Офиса на СЗО в страната или
чрез други форми на присъствие в страната.
Ц ялостната координаци я и у правлението
на работния план на ДСС е отговорност на
Ръководителя на Офиса на СЗО в страната.
Разпределението на бюджета на СЗО за двугодишния период показва очакваните разходи
за предоставяне на планираните подрезултати
и резултати предимно на национално ниво. Въз
основа на резултатите от диалога във връзка с
финансирането то ще бъде получено както от
корпоративните финансови средства на СЗО,
така и от всякакви други ресурси, мобилизирани чрез СЗО. Тези средства не следва да се
използват за субсидиране или запълване на
недостига от финансиране в здравния сектор,
за добавки към заплати или за закупуване
на консумативи. Закупуването на доставки
и дарения в рамките на операции в отговор
на кризи или като част от демонстрационни
проекти ще продължат да се финансират чрез
допълнителни механизми в съответствие с
правилата и регламентите на СЗО.
Стойността на техническия и управленския
персонал на СЗО, базиран в Регионалния офис
и в Географски разпръснатите офиси (ГРО),
както и приносът на Офиса на СЗО в страната
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за предоставяне на планираните подрезултати
и резултати, не е отразена в посочения бюджет
и по тази причина числата са значително под
реалната стойност на подкрепата, която ще
бъде предоставена на държавата. Тази подкрепа
излиза извън рамките на посочения бюджет и
включва техническа помощ и друг принос от
Централата на СЗО, Регионалния офис, ГРО
и нефинансиран принос от офисите на СЗО в
държавите. Включените в настоящото Споразумение бюджет и евентуално финансиране са
средства на Организацията, предназначени за
сътрудничество на Регионалния офис в рамките
на работния план за страната.
Стойността на приноса на Правителството – различна от тази, канализирана чрез Секретариата на СЗО – не е изчислена в ДСС.
Следва също да се отбележи, че настоящото ДСС е открито за по-нататъшно развитие
и финансиране от други източници, които да
допълнят съществуващата програма или да
въведат дейности, които не са били включени
на този етап.
По-конкретно, Регионалният офис на СЗО
за Европа ще подпомага координацията с Централата на СЗО, за да се максимизира ефективността от участието на отделните държави
в духа на принципа „Единна СЗО“.
ЧАСТ 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
за 2014 – 2015 г.
1.1. Анализ на състоянието на здравеопазването
„Здраве 2020“ приема, че правителствата
могат да постигнат реални подобрения по отношение на здравето, ако работят за изпълнението
на две свързани стратегически цели – намаляването на неравенствата и по-добро управление.
Според доклада „Здравето на нацията през
2011 г.“, представен пред парламента през януари 2013 г.: „Има данни за прекъснати връзки
и координация между различните сектори на
здравната система, което води до понижаване
на качеството и ефективността на медицинската
помощ. Следва да се отбележи недоволството на населението по отношение на достъпа,
организацията и качеството на първичната
здравна помощ. Несъответствия се наблюдават
също между структурата и търсенето на услуги,
между първична, вторична и третична грижа.“1
Според Националната агенция за приходите
между 1,2 млн. и 2 млн. души не си плащат
здравните осигуровки. Това създава сериозни
проблеми за финансирането и функционирането на здравната система. Налице е липса
на подробен анализ защо хората не си плащат
здравните вноски, например когато живеят в
чужбина или са недоволни от услугите, или
не могат да платят поради икономическото
си положение и т.н. Солидарността на здравноосигурителния модел е компрометирана
от невъзможността да се съберат приходите,
докато в същото време хоспитализациите се
увеличават, като се увеличават изискваниhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/
members/233/reports/ID/4057
1
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ята за високотехнологични грижи с високо
качество. Нерегламентираните доплащания
представляват сериозна тежест за някои групи
от населението и увеличават неравенствата.
В България, въпреки тенденцията за намаляване на смъртността от заболявания на
кръвоносната система през последните години,
стандартизираният параметър (611.3 на 100 000
души, 2008 г.) остава значително по-висок от
този в ЕС – 236.3 на 100 000 души за 2008 г.2
В България сърдечно-съдовите заболявания
(ССЗ) са водеща причина за смъртността през
2010 г. – 67,5 % от смърните случаи. 3 Злокачествените образувания са една от водещите
причини за смърт и те са 17 %, след заболяванията на кръвоносната система. Преглед на
злокачествените образувания в света показва,
че през последните години България е на
междинно място както в реалните, така и в
стандартизираните показатели за заболеваемост
и смъртност.4 Основните рискови фактори за
незаразните болести – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене
и ниска физическа активност, са широко разпространени в България.
Детската смъртност е с намаляваща тенденция през последните години, достигайки
7.8/1000 през 2012 г.5 Въпреки тенденцията на
спад броят е все още почти два пъти по-висок
в сравнение със средния за ЕС. Ниското тегло
при раждане и преждевременните раждания
се увеличават. Прирастът на населението за
2012 г. е отрицателен, -5.56.
1.2. Приоритети на сътрудничеството
1.2.1. Въвеждане на визия за „Здраве 2020“
в Република България
България ще възприеме визията на „Здраве
2020“ чрез укрепване на стратегическите цели
на „Здраве 2020“ с прилагането на новата
Национална здравна стратегия 2014 – 2020 г.
Това ще бъде подкрепено чрез привеждането
в действие на пакет за изпълнение на „Здраве
2020“ в българския контекст и по-специално
чрез подобряване на междусекторното сътрудничество, за да се намали неравнопоставеността
с акцент върху незаразните болести.
1.2.2. Програмни приоритети за сътрудничество
Следната програма за сътрудничество за
2014 – 2015 г. беше взаимно договорена и подбрана в отговор на общественото безпокойство
за здравеопазването и на продължаващите
усилия за подобряване на здравния статус на
населението на Република България.
Програмните бюджетни цели и резултатите в
програмния бюджет са обект на по-нататъшни
изменения, както е предвидено в условията за
сътрудничеството в ДСС.
Health status of population in 2010 and implementation of
national health strategy, Annual Report 2011.
3
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=22&a1=548&a2=549
&a3=550#cont
4
Alwan A., T. Armstrong, M. Cowan et al. Noncommunicable
diseases country profiles 2011, WHO Press, 2012, 207.
5
httn://ncpho.government.balfilesinczi/zdr.statistikaistatistica
13/health A 6.pdf
6
http://ncphp.government.bg /tilesinezi/zdr.statistika/
statistica 13/health A 3.pdf
2
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Категория 1: ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Програмна област: ХИВ/СПИН
Резултат: Подобрен достъп до ключови интервенции при хората, живеещи с ХИВ
№

Програмни бюджетни резултати

Подрезултати

Начин на
осъществяване
специмеждуфичен за държавен
държавата
(МД)
(СД)
1.1.2. Адаптиране и прилагане на най-новите Превен ц и я и кон т рол на
Х
норми и стандарти при превенцията и вирусния хепатит в България
лечението на деца и възрастни с ХИВ
инфекция, интегриране на болни с ХИВ и
други здравни програми и намаляване на
неравенствата

Програмна област: Туберкулоза
Резултат: Увеличен брой успешно излекувани пациенти с туберкулоза
№

Програмни бюджетни резултати

1.2.1. Интензифициране на изпълнението
на Стратегията „Спрете туберкулозата“
(Stop TB Strategy) за подобряване на грижите и контрола с фокус върху достигане до
уязвими групи от населението, засилване
на надзора и привеждане в съответствие
с плановете в здравния сектор
1.2.2. Актуализирани политически и технически
насоки за случаи на туберкулоза, свързани
с ХИВ – грижи за пациенти с мултирезистентната туберкулоза, подходи за диагностициране на туберкулоза, скрининг на
рискови групи и интегрирано управление
в общностите

Подрезултати

Регионален механизъм на
Комитет Зелена светлина
за подпомагане на държавите-членки в подобряване
на лечението на мултирезистентната туберкулоза
(MDR-TB)
Стратегическа и техническа
подкрепа на Регионалния
план за действие за превенция и контрол на мултирезистентна/свръхрезистентна
туберкулоза (M/XDR-TB) и
Националните планове за
контрол на мултирезистентна/свръхрезистентна туберкулоза (MDR-TB) в страни
с висока заболеваемост на
мултирезистентна туберкулоза

Начин на
осъществяване
специмеждуфичен за
държадържавата
вен
(СД)
(МД)
Х

Х

Програмна област: Ваксинопредотвратими заболявания
Резултат: Увеличен ваксинален обхват при труднодостъпни групи от населението и общности
№

1.5.2.

Програмни бюджетни резултати

Подрезултати

Засилване на изпълнението и мониторинга на елиминирането на морбили и
на рубеола и улесняване на стратегиите
за контрол на хепатит B

Техническа и материална
помощ на страните-членки за
поддържане на висококачествени системи за лабораторно
наблюдение на морбили и
рубеола

Начин на
осъществяване
специмеждуфичен за
държадържавата
вен
(СД)
(МД)
Х

Изпълнение чрез прилагане на подходите на „Здраве 2020“:
Неравнопоставеност: Съобщава се за два пъти повече мъже, отколкото жени сред всички
случаи на туберкулоза в региона. Тази разлика в пола най-вероятно отразява свръхпредставеност
на мъжете в различните рискови групи за туберкулоза, особено бездомни, затворници и HIV
инфектирани лица. Предизвикателство е да се отговори на нуждите на имигрантите, хората,
живеещи с ХИВ, бездомните хора, затворниците и употребяващите наркотици инжекционно.
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Диагностиката и лечението на деца са трудни, тъй като диагностичните инструменти са частично оптимални по отношение на пробите, които обикновено съдържат по-малко количество
микроби при децата и дозите за лечение трябва да бъдат адаптирани към тях.
Управление: Подобряването на ефективността на националните интервенции предполага нови
подходи за управление. Ресурсите трябва да бъдат разпределени за приоритетни области, като
отстраняване на диагностични и лечебни пропуски, ангажиране на общности и пациентски групи
в процеса на вземане на решения и увеличаване на включването на първичните здравни услуги
и всички доставчици на здравни услуги, които са от съществено значение. Пациентите, които
често са лишени от доходи поради безработица или са твърде болни, за да работят, се нуждаят от
социална закрила. Необходимо е да има по-силна връзка с програмите за социално подпомагане.
Подобряване на здравето през целия жизнен цикъл: За туберкулозата и мултирезистентната
туберкулоза са налице достатъчно документирани социални детерминанти, като лошите социално-икономически условия причиняват по-високо излагане на TB инфекции и уязвимост към
TB заболявания, по-слаби здравни резултати и по-негативни последици. TB често се предава в
рамките на семейните контакти, включително сред жени и деца. Социалната стигма, свързана с
туберкулозата, все още е силна в повечето от страните-членки. Тъй като TB засяга най-активните
групи от населението, икономическите последици от нея са значителни и често инициират един
порочен кръг на лишения и бедност.
Здравни системи и обществено здравеопазване: Всички функции на здравните системи
могат да представляват пречки за ефективната превенция и контрол на мултирезистентната
туберкулоза. Все още съществуват вертикални национални програми в много страни-членки с ограничена отчетност пред МЗ и силна зависимост от международните ресурси. Информацията за TB епидемиологията, свързана със социалните детерминанти, обикновено е
оскъдна. Мерките за социална закрила, когато са налични, са недостатъчни и пренебрегват
пациенти с туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза и техните семейства. Моделите на
грижа, обърната към пациентите, често липсват, както и адекватно отношение и поведение
на доставчиците на услуги и занемарените лечебни заведения и медицински съоръжения. Управлението на доставките на лекарствени продукти за туберкулоза, особено на продукти от
втора линия, следва да бъде подобрено. Оперативно съвместимите здравни информационни
системи, които произвеждат данните, въз основа на които се вземат решения, и подобряването
на изпълнението на програмата са от решаващо значение.
Категория 2: НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Програмна област: Незаразни болести
Резултат: Увеличен достъп до действия за превенция и управление на незаразните заболявания и техните рискови фактори
№

2.1.2.

Програмни бюджетни
резултати

Подрезултати

Начин на
осъществяване
специфичен междуза държа- държавен
вата
(МД)
(СД)
Висок приоритет на превенцията и Оценка на незаразните болести
Х
контрола на незаразните болести в
процесите на националното планиране
в областта на здравеопазването и програмите за развитие

Програмна област: Психично здраве
Резултат: Увеличен достъп до услуги в областта на психичното здраве и нарушения, свързани
с употребата на наркотични вещества
№

2.2.2.

Програмни бюджетни резултати

Промоция на психичното здраве, подобряване на услугите, свързани с превенцията, лечението и възстановяването
чрез информиране, по-добро ръководство и инструменти за интегрирани
психично-здравни услуги

Подрезултати

Техническа подкрепа за укрепване на междусекторното
сътрудничество с цел обръщане на внимание върху нуждите
на хора с интелектуални увреждания в България

Начин на
осъществяване
специфичен
за държавата
(СД)

междудържавен
(МД)

Х

Х
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Програмна област: Хранене
Резултат: Намалени хранителни рискови фактори
№

2.5.1.

Програмни бюджетни резултати

Страните имат капацитет да разработват, прилагат и извършват мониторинг
на плановете за действие, основани
на цялостния план за изпълнение във
връзка с храненето на майката, новороденото и малкото дете

Подрезултати

COSI 9 Инициатива за наблюдение на затлъстяването
при децата

Начин на
осъществяване
специфичен
за държавата
(СД)

междудържавен
(МД)

Х

Х

Изпълнение чрез прилагане на подходите на „Здраве 2020“:
Неравнопоставеност: Във всички държави повечето психични разстройства са много поразпространени сред тези, които са най-нуждаещи се (ярко доказателство за влиянието на
неравнопоставеността върху статуса на психичното здраве (MNH). Човешките права на хората
с психични проблеми се нуждаят от повече закрила, отколкото при другите. Необходимо е да
се подходи към стигмата и половата дискриминация. Пол – мъжете и жените имат различен
модел по отношение на поведението и нарушенията, който изисква специално отношение към
пола и възрастта при подхода.
Управление: Политиката в областта на психичното здраве изисква силно партньорство на
всички равнища (национално, регионално, местно) и сектори (здравеопазване, социална политика, образование, жилищно настаняване, заетост и други) и партньори (държавни, частни,
неправителствени организации), тъй като моделът на психично-здравни грижи, обърнати към
пациента, изградени на основата на общността, както и промоцията на психичното здраве и
превантивните мерки в областта на психичното здраве изискват: специфични умения в координацията на всички аспекти на дейностите по планиране и изпълнение (като финансиране,
човешки ресурси, информационни системи).
Здравни системи и обществено здравеопазване: Въпросът за пропуските в лечението, качеството и безопасността на интервенциите трябва да бъде сериозно разгледан, за да се гарантира,
че има правилна основа и се прилагат подходи, обърнати към пациентите.
Понастоящем услугите в областта на психичното здраве, ориентирани към болничното
лечение, в много от страните в региона изискват да бъде продължено развитието на услуги,
базирани на общността (всички аспекти на деинституционализацията: планиране, инвестиране,
човешки ресурси, информационни системи).
Ниският капацитет на човешките ресурси, които са ангажирани с психично-здравните
потребности, трябва да се увеличи (в рамките на и извън здравната система), с фокус върху
първичната здравна помощ.
Големият брой на съпътстващите заболявания изисква по-добра интеграция в рамките на
здравната система.
Подобряване на здравето през целия жизнен цикъл: Насърчаване и защита на здравето на
майките, новородените и кърмачетата чрез политики, основани на данни за храненето, които
покриват „прозорец на възможностите“, предоставен от подхода „първите 1000 дни“. Това е
отразено в новия проект на плана за действие „Храни и хранене“ (в процес на разработване),
където физическата активност, но най-вече правилното хранене са гарантирани от периода преди
бременността, по време на бременноста и до двегодишна възраст, включително кърменето и
допълващо хранене. Връзките между храненето в ранна възраст, включително през юношеството,
и впоследствие свързани с храненето незаразни болести, е проблем, който получава все по-голямо внимание от страна на научната общност и трябва да бъде адресиран от СЗО, както и е
необходимо СЗО да подкрепи преминаването на новите доказателства в политически решения.
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Категория 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ
Програмна област: Социални детерминанти на здравето
Резултат: Повишена координация в междусекторната политика за преодоляване на социалните детерминанти на здравето
№

Програмни бюджетни резултати

Подрезултати

3.4.1.

Увеличен национален капацитет за прилагане на подхода „здраве във всички
политики“, меж дусекторни действия и
социално участие за справяне със социалните детерминанти на здравето

Техническа помощ за
националните власти, за
подпомагане включването
на здравето на ромите в
съответните национа лни
пол и т ик и и п рог рам и и
цялостно консултиране на
страните-членки за здравните политики и програми
по въпроса за уязвимите
групи от населението (VGs)
Меж д у ведомс т вена и н ициатива за ускоряване на
на п ред ък а във вр ъ зк а с
постигането на свързаните със здравето Цели на
хилядолетието за развитие
(MDG)
Партньорства и действия за
изграждане на капацитет
за усъвършенствано ноухау и решения посредством
използването на подходите
„цялото правителство“ и
„цялото общество“ с цел
вк л юч в а не н а р а внопо ставеност та в здравни те
пол и т и к и и пол и т и к и т е
за развитие, плановете и
инвестициите

Начин на
осъществяване
специфичен междуза държавата държа(СД)
вен
(МД)
Х

Х

Х

Изпълнение чрез прилагане на подходите на „Здраве 2020“:
Неравнопоставеност: Здравните неравенства при роми, имигранти (също в кризисни ситуации)
и други етнически малцинства е социално определено и се влияе от многостранните процеси на
социално изключване и неравнопоставеност в здравния сектор, както и в други сектори, които
влияят на здравето. Продължаващата неспособност на здравните системи да осигурят справедливи услуги за ромите и имигрантите продължава да подкопава усилията за подобряване на
здравето на населението, живеещо в бедност и социално изключване. В много страни ромите,
имигрантите и други малцинствени етнически групи от населението все още се сблъскват с
пречки по отношение на достъпността, наличността, приемливостта и ефективния обхват на
здравните услуги. Условията, свързани с миграционния процес и в частност, когато миграцията е свързана с извънредни ситуации, може също да увеличи уязвимостта и влошаването на
здравето и да създаде пречки за достъпа до здравни и социални услуги. Тези бариери включват
следното: бедността; стигмата и ксенофобията; дискриминацията, социалното изключване;
езиковите и културните различия; отдалечаване от семейните и социално-културните норми;
административните препятствия и правния статус; липсата на социална сигурност и закрила
и експлоататорски условия на труд, включително сексуално насилие.
Управление: Политиките, които насърчават социалното приобщаване, включват мерки за
борба с дискриминацията, образователни политики, които обръщат специално внимание на
нуждите на ромите и имигрантите, политиките на заетост, насочени към премахване на бариерите на пазара на труда, политики за социална закрила, жилищни и екологични политики,
за да се подобри състоянието на живот, и здравни политики, които да гарантират равен дос-
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тъп до услугите. Важно е да се изградят платформи на партньорство в различните сектори и
заинтересовани страни, за да се постигне това (напр. на междусекторни и междуведомствени
работни групи).
Подобряване на здравето през целия жизнен цикъл: Данните от Източна Европа показват,
че 50 % от ромските деца са изправени пред рискове, свързани с храненето повече от два пъти
месечно, а при останалите деца – едва 6 %. Последиците от неравностойното социално положение се натрупват по време на жизнения цикъл – ранно детство, юношество, ранна, средна
и късна зряла възраст – като допринасят за увеличаване на здравните неравенства. Например
жените, които растат в бедност, по-често раждат бебета с ниско тегло и страдат по-често от
усложнения при раждане.
Здравни системи и обществено здравеопазване: Отзивчивост на здравната система към
здравните потребности на нелегалните имигранти чрез укрепване на подготвеността на общественото здравеопазване, подобряване на качеството на услугите, предоставяни на имигрантите,
увеличаване на доверието между здравните специалисти и пациентите и оптимизиране на използването на здравните структури в страната.
Участие на общността и устойчивост: Ромите и имигрантските общности често са разположени в отдалечени, изолирани райони с лоша инфраструктура, с рискове за здравето, свързани
с фактори на околната среда, и на голямо разстояние от услугите на общественото здравеопазване, включително здравните услуги. Тези условия, в които много роми и имигранти растат,
живеят, работят и остаряват (социални детерминанти на здравето), имат огромно влияние
върху тяхното здраве. При такива обстоятелства е изключително важно да се изгради и да се
засили устойчивостта на тези общности чрез мерки за овластяване на общността и съвместни
действия между секторите, за да се създаде по-здрава среда.
Категория 4: ЗДРАВНИ СИСТЕМИ
Програмна област: НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ
Резултат: Всички страни имат комплексни национални здравни политики, стратегии и планове, актуализирани в рамките на последните пет години
№

Програмни бюджетни резултати

Подрезултати

Начин на
осъществяване
специфичен междуза държава- държата (СД)
вен
(МД)

4.1.1.

Поддръжка и политически диалог в
подкрепа на страните за разработване
на комплексни национални здравни
политики, стратегии и планове

Привеждане в действие на пакета за прилагане на „Здраве
2020“ чрез подобряване на междусекторното сътрудничество
за намаляване на здравните
неравенства с ак цент върх у
незаразните болести

Х

Програмна област: ИНТЕГРИРАНИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ХОРАТА ЗДРАВНИ УСЛУГИ
Резултат: Политики, финансиране и човешки ресурси, които да увеличат достъпа до
интегрирани, ориентирани към хората здравни услуги
№

Програмни бюджетни резултати

Подрезултати

Начин на
осъществяване
специфичен
за държавата
(СД)

4.2.2.

Страните имат възможност да планират и прилагат стратегии, които са в
съответствие с Глобалната стратегия
на СЗО относно човешките ресурси в
здравния сектор и Глобалния кодекс
на СЗО за практики в международното
наемане на здравен персонал

Изграждане на капацитет по
отношение на човешките ресурси в здравеопазването (HRH)
и технически съвети

Х

междудържавен
(МД)
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Програмна област: ДОСТЪП ДО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ
И УКРЕПВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИЯ КАПАЦИТЕТ
Резултат: Подобрен достъп до и рационално използване на безопасни, ефективни и качествени лекарствени продукти и здравни технологии
№

Програмни бюджетни резултати

Подрезултати

Начин на
осъществяване
специфичен междуза държадържавата
вен
(СД)
(МД)

4.3.1.

Страните имат възможност да разработват или актуализират, да прилагат,
осъществяват мониторинг и оценяват
националните политики относно подобър достъп до здравните технологии,
както и да се подпомогне изборът, основан на доказателства и рационалното
използване на здравните технологии

Технически насоки за ценообразуване на лекарствените продук
ти, доставка и реимбурсиране на
разходите и политики за оценка
на здравните технологии

Х

Програмна област: ИНФОРМАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ ЗА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ
Резултат: Всички страни имат правилно функциониращи системи за гражданско състояние
и демографска статистика
№

Програмни бюджетни резултати

Подрезултати

Начин на
осъществяване
специфичен
за държавата
(СД)

4.4.1.

Комплексен мониторинг на глобалното, регионално и национално здравно
състояние, тенденции и детерминанти,
като се използват глобални стандарти,
лидерство в новото поколение данни
и анализи на здравните приоритети

Идентифициране на нуждите,
укрепващи капацитета, и подкрепа на страните в отговор
на тези нужди в области, като:
(i) използване на национална
информация и данни за анал изи ра не и мон и т ори н г на
състоянието и тенденциите при
националното здравеопазване и
финансиране и напредък към
универсално здравно покритие;
и (ii) приемане на международните системи за класификация,
като Международната класификация на болестите

междудържавен
(МД)
Х

Изпълнение чрез прилагане на подходите на „Здраве 2020“:
Здравни неравенства: Достъпът до качествени, основни лекарствени продукти и технологии
като част от правото на здравеопазване е от ключово значение за системата на здравеопазване
на всяка страна. Има големи различия в региона по отношение на достъпа, но финансовите
и икономическите въпроси на ниво страна са поставили някои страни в риск от отстъпление
от постигнатия напредък. Увеличаването на нерегламентираните доплащания прави неосигурените лица уязвими, което се отразява негативно на универсалното здравно покритие (UHC).
Управление: Политиките и стратегиите следва да бъдат насочени към постигането на баланс между собствения капитал и разходите за съхраняване и насърчаване на използването
на евтини генерични лекарствени продукти и технологии с гарантирано качество, когато това
е възможно. Осигуряването на основни лекарствени продукти и технологии с малко или без
никакви разходи за бедните чрез системата за обществено здравеопазване е предизвикателство
за някои страни. Рационалното използване трябва системно да бъде превръщано в политики и
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програми в здравните системи за подобряване на ефективността от използването на ограничените ресурси в здравеопазването. Специфично предизвикателство е неправилното използване на
антибиотици и антимикробната резистентност (AMR). Друго предизвикателство е, че целите на
индустрията (лекарствени продукти, медицински изделия и технологии) понякога се различават
от тези в сектора на общественото здравеопазване. Осигуряване на адекватни информационни
системи, използващи актуализираните стандарти за информация.
Подобряване на здравето през целия жизнен цикъл: Здравните услуги, ориентирани към
хората, ще бъдат насърчавани чрез преместване на услугите в близост до клиента и чрез подкрепа на предоставянето на права на пациенти и граждани.
Здравни системи и обществено здравеопазване: Подкрепа за по-доброто интегриране на
услугите с правилен баланс между превенцията, промоцията на здравето, лечението и рехабилитацията.
Участие на общността и устойчивост: СЗО ще използва платформите за здравеопазване и
развитие, за да мобилизира, улесни и катализира взаимодействието и координацията с организациите на гражданското общество, академичните среди, публично-частните партньорства и
други заинтересовани участници.
Категория 5: ПОДГОТВЕНОСТ, НАДЗОР И РЕАГИРАНЕ
Програмна област: ЕПИДЕМИЧНИ И ПАНДЕМИЧНИ БОЛЕСТИ
Резултат: Увеличен капацитет на страните за изграждане на устойчива и адекватна готовност
за бърза, предвидима и ефективна реакция при големи епидемии и пандемии
№

Програмни бюджетни
резултати

Подрезултати

Начин на
осъществяване
специфичен
за държавата
(СД)

5.2.2.

Експертни насоки и системи в подкрепа
на контрола, превенцията, лечението,
надзора на болестите, оценка на риска
и комуникации във връзка с рисковете

Подкрепа за страните в прилагането на международните
стандарти за епидемични заболявания; рутинен и в случай
на събитие надзор; ранно предупреждение и оценка на риска

междудържавен
(МД)
Х

Изпълнение чрез прилагане на подходите на „Здраве 2020“:
Мултирисковият подход, приет по силата на Международните здравни правила (IHR) (2005),
изисква непрекъсната комуникация и сътрудничество между редица здравни дисциплини, както и между много сектори на обществото. Постигането на многосекторно сътрудничество се
оказа предизвикателство в много страни, но то може да бъде постигнато в рамките на „Здраве
2020“. Един координиран подход с използването на нормите и стандартите на СЗО е необходимо ефективно да създаде системи за надзор и справяне с епидемии и пандемии, които засягат
предимно общностите в неравностойно положение. Необходим е междусекторен координационен
механизъм за координиране на дейностите (напр. надзор, подготвеност, реагиране) в съответните сектори и със съответните заинтересовани страни. Важни предизвикателства продължават
да бъдат капацитетът за надзор, лабораторният капацитет и наличието на бърза диагностика.
Предизвикателствата в тази категория ще бъдат разгледани чрез следващите общи действия,
предложени от СЗО:
• Улесняване на националните междусекторни координационни механизми
• Сподел яне на норми те и стан дар т и те на СЗО, най-добри те п рак т ик и и поу к и те
от опита на други страни-членки
• Улесняване на изграждането на лабораторен капацитет, изграждането на епидемиологичен
капацитет и превенция на инфекциите и изграждане на капацитет за контрол на управлението.
Горната програма за сътрудничество се основава на специфичните нужди на страната и на
регионалните и глобални инициативи на СЗО и на перспективата за улесняване на стратегическата ориентация на сътрудничеството и служи като основа за сътрудничество с акцент
върху определен брой приоритетни резултати и целите на Програмния бюджет (РВ) (усвояване
от страна на държавите-членки), считайки за възможно да бъде осъществена и бидейки от
съществено значение за подобряване на здравното състояние, за което СЗО може да направи
уникален принос.
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ЧАСТ 2. БЮДЖЕТ И АНГАЖИМЕНТИ
ЗА 2014 – 2015 Г.
2.1. Бюджет и финансиране
Общите планирани разходи за работния
план за страната възлизат на 138 000 щ. д.
В съответствие с Резолюция WHA66.2 на
Световната здравна асамблея, след диалога
във връзка с финансирането, Генералният
директор ще оповести разпределението на
наличното финансиране, след което Регионалният директор може да разгледа разпределението на Регионалния офис по Двугодишните
споразумения за сътрудничество.
Потенциално могат да се използват всички
източници на средства.
Приносът на СЗО надвишава посочените
суми в този документ, тъй като включва техническа помощ и друг принос от Централата
на СЗО, Регионалния офис, Географски разпръснатите офиси и също Офисите на СЗО в
съответните страни. Секретариатът на СЗО
като част от доклада си за изпълнението
на годишния си и двугодишния бюджет до
Регионалния комитет ще включва и оценка
на това, как са разпределени действителните
разходи по междудържавната програма на
ниво регион и страна.
2.2. Ангажименти
Правителството и Секретариатът на СЗО
съвместно се ангажират да работят заедно, за
да се мобилизират допълнителни средства, необходими за постигане на крайните резултати,
програмните бюджетни цели и подрезултатите,
определени в настоящото споразумение.
2.2.1. Ангажименти на Секретариата на СЗО
СЗО се съгласява да предостави, в зависимост от наличието на средства и в съответствие
с правилата и регламентите си, резултатите,
определени в това ДСС. Ще бъдат сключени
отделни споразумения за всяко местно субсидиране или пряко съвместно финансово
сътрудничество по време на изпълнението.
2.2.2. Ангажименти на Правителството
Правителството се ангажира с формулирането на политиката и стратегията и с
осъществяването на необходимите процеси,
както и с осигуряването на необходимия персонал, материали, консумативи, оборудване и
местни разходи, необходими за постигането на
резултатите и усвояването на приоритетните
програмни бюджетни цели, посочени в ДСС.
СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ
СЪКРАЩЕНИЯ
Общи съкращения
BCA – Двугодишно споразумение за сътрудничество
CO – Офис на СЗО в страната
GDO – Географски разпръснати офиси
HQ – Централа на СЗО
MOH – Министерство на здравеопазването
NGOs – Неправителствени организации
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HWCO – Ръководител на Офиса на СЗО
в страната
RО – Регионален офис
UNC – Универсално здравно покритие
Технически съкращения
AMR – Антимикробна резистентност
COSI – Инициатива за наблюдение на
затлъстяването при децата
CVDs – Сърдечносъдови болести
HRH – Човешки ресурси в здравеопазването
IHR – Международни здравни правила
MDR-TB – Мултирезистентна туберкулоза
M/XDR-TB – Мултирезистентна и свръхрезистентна туберкулоза
MDG – Цели на хилядолетието за развитие
MNH – Психично здраве
NCD – Незаразни болести
NFPs – Национални лица за контакт
PHC – Първична здравна помощ
VGs – Уязвими групи от населението
5094

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-344
от 25 юли 2014 г.

з а н а з н ач а в а не н а д ърж а вн а с л у жб а в
Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. специфичните изисквания за възраст,
образование, физическа годност и психологична пригодност за постъпване на държавна
служба в Министерството на вътрешните
работи (МВР);
2. условията и редът за провеждане на
конкурс за назначаване на държавна служба
в МВР.
Чл. 2. (1) Назначаването на държавна служба в МВР се предхожда от конкурс, обявен със
заповед на министъра на вътрешните работи
или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Конкурсите се организират и провеждат
за заемане на длъжности, за които се изисква
задължителна първоначална професионална
подготовка, или за заемане на длъжности, за
които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.
Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Чл. 3. (1) Специфичните изисквания към
кан ди датите за пост ъпване на държавна
служба в МВР са:
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1. да не са по-възрастни от 40 години към
датата на обявяване на конкурса – само за
длъжности, за които се изисква задължителна
първоначална професионална подготовка;
2. да притежават:
а) висше образование с минимална образоват ел но -к ва л ифи ка ц ион на с т епен на
висшето образование, определена в щатовете
на съответните структури – за изпълнителски
длъжности и за длъжности, по-високи от
изпълнителски;
б) средно образование – за младши изпълнителски длъжности;
3. да отговарят на минималните изисквания
за физическа годност, определени съгласно
специализираните методики за изследване
на физическата годност на кандидатите за
назначаване на държавна слу жба в МВР
(приложения № 1 и 2) – само за длъжности,
за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка;
4. да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за
психологично изследване на кандидатите
за назначаване на държавна служба в МВР
(приложение № 3).
(2) Специфичното изискване за възраст по
ал. 1, т. 1 не се прилага за кандидатите, които
са лица, работещи по трудово правоотношение
в МВР, и бивши служители на МВР.
(3) Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите
за назначаване на държавна служба в МВР
(приложение № 1) се прилага за кандидатите
за държавна служба във:
1. Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) – за длъжности по направление
на дейност специални операции;
2. специализираните звена за тактически
действия в структурите на МВР.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Раздел I
Обявяване на конкурс за назначаване на
държавна служба в МВР
Чл. 4. (1) Обявяването на конкурс за назначаване на държавна служба се предхожда
от проучване на потребностите от човешки
ресурси на структурите по чл. 37 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР).
(2) Структурите по чл. 37 ЗМВР анализират
потребностите от човешки ресурси въз основа
на оперативната обстановка и политиката за
управление на човешките ресурси и изпращат
мотивирани предложения до министъра на
вътрешните работи чрез дирекция „Човешки
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ресурси“ – МВР, относно наличния брой вакантни длъжности, за които да бъде обявен
конкурс.
(3) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
обобщава предложенията по ал. 2 и представя на министъра на вътрешните работи
или оправомощеното от него лице проект на
заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 5. (1) В заповедта за обявяване на
конкурс се определят:
1. видът на конкурса – конкурс за длъжности, за които се изисква задължителна
първоначална професионална подготовка, или
конкурс за длъжности, за които не се изисква
такава подготовка;
2. вакантните длъжности, разпределени по
видове и направление на дейност в структурите;
3. условията за участие в конкурса, както
и изискванията по чл. 155, ал. 1 ЗМВР към
кандидатите;
4. необходимите документи за участие в
конкурса и срокът за подаването им;
5. звената „Човешки ресурси“, в които се
подават документите за участие в конкурса;
6. конкурсните етапи и срокът за провеждане на конкурса;
7. съставът на конкурсната комисия и технически секретар(и);
8. членовете на конкурсната комисия – ръководители на експертни групи.
(2) В заповедта за обявяване на конкурс
се включват и нормативите за проверка на
физическата годност, когато конкурсът е за
длъжности, за които се изисква задължителна
първоначална професионална подготовка.
(3) Когато в длъжностната характеристика
за съответната длъжност са определени и други
изисквания за постъпване на държавна служба
съгласно чл. 155, ал. 2 ЗМВР, те се включват
в заповедта за обявяване на конкурс.
(4) При необходимост от установяване нивото на специфични знания и/или умения за
изпълнение на длъжността със заповедта за обявяване на конкурса се определя провеждането
на изпит с допуснатите до участие кандидати.
В заповедта се определят тематика, начин на
провеждане, оценяване и елиминаторен праг.
(5) Със заповедта за обявяване на конкурса
за назначаване на държавна служба в МВР
от вакантните длъжности за съответната
структура могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс за служители на МВР – лица, работещи по трудово
правоотношение.
Чл. 6. Обявлението за конкурса се публикува съгласно чл. 156, ал. 6 ЗМВР.
Раздел II
Конкурсна комисия
Чл. 7. (1) Съставът на конкурсната комисия
включва председател, заместник-председател
и членове.
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(2) Председател и заместник-председател
на конкурсната комисия могат да бъдат само
държавни служители, които заемат ръководна
или по-висока длъжност.
(3) В състава на конкурсната комисия се
включват служители от:
1. структурата, за която е обявен конкурсът;
2. дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
звената „Човешки ресурси“ на съответната
структура, за която е обявен конкурсът;
3. Института по психология – МВР.
(4) Когато конкурсът включва етап „Изследване на физическата годност“, в състава на
конкурсната комисия се включват и служители
от Академията на МВР и/или служители от
структура по чл. 37 ЗМВР, специалисти в областта на физическата култура и спорта.
(5) При провеждане на етапите на конкурса
комисията се подпомага от експертни групи от
специалисти в областта на психологията – служители на Института по психология – МВР, и
специалисти в областта на физическата култура
и спорта.
(6) При необходимост от провеждане на
изпити по чл. 3, ал. 3 и/или чл. 5, ал. 4 конкурсната комисия може да привлича специалисти от други структури на МВР и/или от
други ведомства и учреждения съгласувано със
съответните ръководители.
(7) Организационно-техническото обезпечаване на конкурсната процедура се осигурява
от технически секретар(и).
Чл. 8. (1) Заседанията на конкурсната комисия са редовни при присъствие на не по-малко
от 2/3 от състава є.
(2) Конкурсната комисия взема решения
с обикновено мнозинство от присъстващите
членове, като при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.
(3) За заседанията на конкурсната комисия
се води протокол, в който се отразяват дневният
ред и взетите решения. Протоколът се изготвя
от техническия(те) секретар(и) и се подписва
от присъстващите членове.
Чл. 9. Конкурсната комисия:
1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок
необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява на общодостъпно място списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати,
като посочва основанията за недопускането им;
3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса, както и на изпити
по чл. 3, ал. 3 и/или чл. 5, ал. 4;
4. обявява резултатите от всеки етап, извършва класиране и допуска до следващия етап на
конкурса класираните кандидати;
5. класира по бал кандидатите, успешно
преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв от
кандидати по чл. 28, ал. 4;
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6. разпределя спечелилите конкурса кандидати по реда на класирането.
Чл. 10. (1) Председателят на конкурсната
комисия:
1. организира, ръководи и контролира цялостната є дейност;
2. свиква и води заседанията на комисията.
(2) Заместник-председателят на конкурсната
комисия изпълнява функциите по ал. 1 при
отсъствие на председателя.
Чл. 11. Членовете на конкурсната комисия,
определени за ръководители на експертни групи:
1. организират и ръководят провеждането на
съответния конкурсен етап чрез прилагане на
специализираните методики при изследване на
физическата годност и психологично изследване;
2. докладват пред комисията за дейността
на експертната група и резултатите от конкурсния етап.
Чл. 12. Специалистите в експертните групи:
1. подпомагат дейността на конкурсната
комисия при провеждане на конкурсната процедура;
2. извършват изследвания на кандидатите и
измерване на техните постижения;
3. по покана на председателя присъстват на
заседанията на комисията без право на глас.
Раздел III
Подаване на документи и допускане до участие
в конкурса
Чл. 13. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват
анкетна карта и представят следните документи:
1. копие на личната карта;
2. нотариално заверено копие на диплома
за завършено средно или висше образование
(при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато
образование);
3. декларация, че кандидатът има само
българско гражданство;
4. свидетелство за съдимост за работа в МВР;
5. удостоверяващи документи, че не е
привлечен като обвиняем и не е подсъдим за
умишлено престъпление от общ характер;
6. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона
за защита на личните данни (ЗЗЛД);
7. документ, удостоверяващ разрешения
достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за
проучване по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) – ако е необходимо
за заемане на длъжността;
8. други документи съобразно обявените
изисквания на конкурса.
(2) При подаването на документи личната
карта се представя за сверяване.
(3) Не се приемат документи, подадени след
определения срок.
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Чл. 14. В заявлението по чл. 13, ал. 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за
която кандидатства, като в един конкурс се
допуска участие само за една длъжност.
Чл. 15. (1) Звената „Човешки ресурси“, в
които се подават документите за участие в
конкурса:
1. предоставят на кандидата образци на
заявление, анкетна карта и документи по
чл. 13, ал. 1, т. 3, 6 и 7;
2. приемат, проверяват редовността и регистрират документите по чл. 13, ал. 1, след
което ги комплектуват и съхраняват в дело
на кандидата;
3. издават писмо-направление за изпращане
на кандидата за медицинско освидетелстване;
4. откриват процедура за проучване на
кандидата;
5. изпращат до дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, обобщена справка за набраните
кандидати;
6. извършват изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки
в информационните фондове на МВР и по
местоживеене и предоставят информацията
на конкурсната комисия преди началото на
етапа „Заключително интервю“;
7. представят на комисията делата по т. 2;
8. приключват делата по т. 2 при прекратяване на конкурсната процедура за съответния
кандидат.
(2) Обобщената справка по ал. 1, т. 5 включва номер на заявление, поименно изброяване на
кандидатите, информация за комплектността
на подадените документи и заключение от
медицинското освидетелстване.
Чл. 16. (1) В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатът се
явява пред експертната лекарска комисия за
медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.
(2) В същия срок експертната лекарска
комисия изпраща по служебен път до звеното
„Човешки ресурси“ по чл. 15, ал. 1 медицинското свидетелство на кандидата.
Чл. 17. (1) Конкурсната комисия допуска до
участие в конкурс за назначаване на държавна
служба в МВР кандидатите, които са подали
в срок необходимите документи и отговарят
на условията и изискванията за участие в
конкурса. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по реда на
чл. 157, ал. 2 ЗМВР.
(2) Кандидатите за държавна служба в
МВР могат да обжалват недопускането си до
участие в конкурса в сроковете и по реда,
определени в чл. 157, ал. 3 ЗМВР. Дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, изготвя становище по жалбата и уведомява жалбоподателя
за решението на министъра на вътрешните
работи.
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Раздел IV
Етапи на конкурса
Чл. 18. (1) Конкурсът за назначаване на
държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност;
2. психологично изследване;
3. заключително интервю.
(2) Когато в заповедта за обявяване на
конкурса е определено провеждането на изпит
по чл. 5, ал. 4, до етапите по ал. 1 се допускат
кандидатите, преминали елиминаторния праг.
(3) Кандидатите за заемане на длъжности, за
които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, не преминават
етапа „Изследване на физическата годност“.
(4) Етапите „Психологично изследване“
и „Зак лючително интервю“ се провеж дат
с кандидатите за държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма
(СОБТ) – за длъжности по направление на
дейност специални операции, както и в специализираните звена за тактически действия
в структурите на МВР, след успешно положен
изпит за установяване на физическа годност по
специализираната методика (приложение № 1).
(5) Етапите на конкурса имат елиминаторен
характер и се провеждат по специализираните
методики (приложения № 1 – 4).
(6) Всеки етап приключва с обявяване на
резултатите от него.
Чл. 19. (1) Прилагането на специализираните методики (приложения № 1 – 4) включва
дейности за:
1. изследване на кандидатите или измерване
на техните постижения;
2. оценяване на резултатите от изследването
или измерване по точкова система.
(2) Точковите системи за оценка на резултатите от всеки конкурсен етап са с еднакви
скали и равни максимални нива.
Чл. 20. След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните
резултати и допуснатите до следващия етап.
Чл. 21. (1) Кандидатите, нарушили реда
или възпрепятствали провеждането на етап от
конкурса, се отстраняват и участието им в конкурса се прекратява от конкурсната комисия.
(2) За установяване на обстоятелствата по
ал. 1 ръководителят на експертната група изготвя констативен протокол, който се предоставя на председателя на конкурсната комисия.
Чл. 22. (1) На етапа „Изследване на физическата годност“ се оценява и установява
физическата годност на кандидата за назначаване на държавна служба в МВР по специализираната методика (приложение № 2).
(2) Кандидатът се явява по график на
предварително оборудвано за целта място
пред експертната група за оценка на физическата годност.
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(3) Експертната група оценява физическата
годност на кандидата и вписва резултатите в
протокол по образец, определен в специализираната методика (приложение № 2).
(4) Ръководителят на експертната група
за оценка на физическата годност представя
резултатите пред конкурсната комисия.
(5) Комисията обявява резултатите от етапа
„Изследване на физическата годност“ и допуска до участие в следващия конкурсен етап
кандидатите, преминали елиминаторния праг.
Чл. 23. (1) На етап „Психологично изследване“ кандидатите се явяват на психологично
изследване за диагностициране на актуалното
им психично състояние, изготвяне на психологичен профил и оценяване степента на съответствие (съвместимост) на профила спрямо
професионалните и длъжностните изисквания.
(2) Психологичното изследване се организира и провежда по специализираната методика
за психологично изследване на кандидатите
за назначаване на държавна служба в МВР
(приложение № 3).
Чл. 24. (1) Психологичното изследване се
провежда в две части:
1. тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други
психодиагностични методи;
2. психодиагностично интервю.
(2) Кандидатите, покрили психологичните
критерии за съответствие с изискванията за
длъжността, установени чрез изследването по
ал. 1, т. 1, се явяват на психодиагностично
интервю.
(3) Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в
изследването по ал. 1, т. 1, не преминават
елиминаторния праг на етапа и не се явяват
на психодиагностично интервю.
Чл. 25. (1) Експертната група за психологично изследване:
1. провежда изследвания на кандидатите;
2. обобщава резултатите в протоколи по
образец, определен в специализираната методика (приложение № 3).
(2) Ръководителят на експертната група
п редставя резул тат и т е п ред конк у рсната
комисия.
Чл. 26. (1) Комисията обявява резултатите, класира по бал кандидатите, преминали
елиминаторния праг, и ги допуска до участие
в следващия конкурсен етап.
(2) Балът се образува като математически
сбор от оценката от етапа „Изследване на
физическата годност“ и оценката от етапа
„Психологично изследване“.
(3) Броят на допуснатите до следващия
конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по
коефициент 2.
Чл. 27. (1) На етапа „Заключително интервю“ кандидатът се явява по график пред
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конкурсната комисия за оценка на професионалната мотивация и професионалните
познания, способности и умения.
(2) Заключителното интервю се организира
и провежда по специализираната методика
за провеж дане на заключително интервю
с кандидатите за назначаване на държавна
служба в МВР (приложение № 4), в която се
определя елиминаторен праг.
(3) Членовете на конкурсната комисия
отразяват резултатите на кандидата в карта
за оценка по образец, определен в специализираната методика (приложение № 4), като
вписват мотивите си за оценяването по всяка
една от областите.
(4) Кандидатите, които не са преминали
елиминаторния праг на етапа „Заключително
интервю“, отпадат от участие в конкурса.
Чл. 28. (1) Конкурсната комисия обявява
резултатите от етапа „Заключително интервю“ и извършва крайно класиране по бал на
кандидатите, преминали елиминаторния праг.
(2) Балът се образува като математически
сбор от бала по чл. 26, ал. 2 и оценката на
резултатите от етапа „Заключително интервю“.
(3) Конкурсната процедура приключва с
обявяване на крайно класиране.
(4) При крайното класиране се формира
резерв от кандидати, който включва класираните по бал след последното място. Резервът от
кандидати може да се използва от ръководителя
на структурата, за която е обявен конкурсът,
само за целите на конкретния конкурс, при
незаемане на длъжност от класиран кандидат,
включително и като стажант.
Чл. 29. Кандидатите за държавна служба
в МВР могат да обжалват крайното класиране в сроковете и по реда на чл. 157, ал. 5
ЗМВР. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
изготвя становище по жалбата и уведомява
жалбоподателя за решението на министъра
на вътрешните работи.
Раздел V
Разпределяне на кандидатите
Чл. 30. (1) Кандидатът се явява пред конкурсната комисия по график по реда на крайното класиране и избира конкретна длъжност
в структурата, за която е класиран.
(2) Изборът е окончателен и за резултатите
от него се съставя протокол, който се подписва
от кандидата и от комисията.
(3) Процедурата по разпределяне на кандидатите по структури приключва след изчерпването на всички длъжности, обявени
за съответния конкурс, или разпределянето
на всички класирани кандидати.
(4) По реда на ал. 1 на останалите незаети
длъжности може да се разпределят кандидатите от резерва по чл. 28, ал. 4.
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НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
Чл. 31. (1) Спечелилите конкурса кандидати за длъжности, за които се изисква
задължителна първоначална професионална
подготовка, се назначават от съответни я
орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР за
стажанти за периода на обучението за сметка
на вакантни щатни длъжности от щатовете
на структурите, за които е обявен конкурсът,
и се изпращат на курс за първоначално професионално обучение. При назначаването им
те подават необходимия набор от документи
за проучване за надеждност по ЗЗКИ и Правилника за прилагане на Закона за защита
на класифицираната информация, ако е необходимо за заемане на длъжността.
(2) Успешно завършилите курса за първоначално професионално обучение стажанти
по ал. 1 се назначават на длъжности в МВР.
(3) Спечелилите конкурса кандидати за
длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,
се назначават от съответния орган по чл. 158
или чл. 159, ал. 1 ЗМВР на длъжности в МВР.
(4) В случаите по ал. 1 – 3, при които орган
по назначаване е министърът на вътрешните
работи, се изготвя предложение от ръководителя на структурата, за която е обявен
конкурсът. Към предложението се прилага
протоколът по чл. 30, ал. 2.
(5) Проучването за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация на
стажантите приключва до първия практически модул от базовия етап на първоначалното
професионално обучение.
(6) Назначаването в случаите по ал. 3
се извършва след издаване на съответното
разрешение за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ.
Чл. 32. (1) При отказ да положат клетва
по чл. 146, ал. 1 ЗМВР назначените държавни
служители не встъпват в длъжност, а издадената заповед се отменя.
(2) Заповедта за назначаване се отменя и
при отказ на държавните служители да подпишат декларациите по чл. 160, ал. 1 ЗМВР.
Г л а в а

п е т а

НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
Чл. 33. (1) Курсантите, завършили висшето си образование в Академията на МВР в
редовна форма на обучение, се разпределят
централизирано от комисия, определена със
заповед на главния секретар на МВР по предложение на директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
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(2) Централизираното разпределение се
извършва според резултатите от обучението
и вакантните длъжности от щатовете на
структурите на МВР.
(3) Съставът на комисията включва:
1. председател – служител на МВР, заемащ
ръководна или по-висока длъжност;
2. членове – служители от:
а) Академията на МВР;
б) дирекция „Човешки ресурси“ – МВР;
в) други структури на МВР.
(4) Ректорът на Академията на МВР предоставя на комисията списък на завършилите
висшето си образование курсанти, класирани в
низходящ ред по резултатите от обучението им.
(5) Директорът на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, предоставя на комисията
списък на вакантните длъжности от щата
на структурите на МВР, за които е извършен
приемът в Академията на МВР.
(6) Курсантите се явяват пред комисията
по реда на класирането по резултатите от
обучението им и избират длъжност за назначаване на държавна служба в МВР.
(7) Изборът е окончателен и за резултатите
от него се съставя протокол, който се подписва
от курсантите и от комисията.
(8) По предложение на директора на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, министърът на
вътрешните работи назначава на длъжности
курсантите, завършили Академията на МВР.
Чл. 34. (1) Дипломираните курсанти от
висши военни училища, обучавани за нуждите на МВР, както и държавни служители в
службите за сигурност или за обществен ред, в
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
и Главна дирекция „Охрана“ към министъра
на правосъдието, могат да бъдат назначени на
държавна служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
(2) За назначаването по ал. 1 кандидатът подава заявление в звеното „Човешки
ресурси“ на структурата по чл. 37 ЗМВР, за
която кандидатства, адресирано до органа по
назначаване.
(3) Към заявлението кандидатът представя
документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 7, а при
необходимост – и други документи съобразно
изискванията за заемане на длъжността. При
подаването на документи личната карта се
представя за сверяване.
(4) Звеното „Човешки ресурси“ по ал. 2:
1. предоставя на кандидата образци на
заявление, анкетна карта и документи по
чл. 13, ал. 1, т. 3, 6 и 7;
2. приема, проверява редовността и регистрира документите по ал. 3, след което ги
комплектува и съхранява в дело на кандидата;
3. издава писма-направления за изпращане
на кандидата за медицинско освидетелстване
и за психологично изследване, а когато за
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длъжността се изисква задължителна първоначална професионална подготовка – и за
изследване на физическата годност;
4. извършва изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки
в информационните фондове на МВР и по
местоживеене;
5. приключва делата по т. 2 при прекратяване на процедурата по назначаване.
(5) Медицинското свидетелство, картата за
оценка на физическата годност и психологичното заключение се изпращат по служебен ред
на звеното „Човешки ресурси“ към структурата
по чл. 37 ЗМВР, за която се кандидатства.
(6) Ръководителят на структурата по чл. 37
ЗМВР назначава на младши изпълнителска
длъжност кандидата, отговарящ на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
(7) По предложение на ръководителя на
структурата по чл. 37 ЗМВР министърът на
вътрешните работи назначава на изпълнителска или по-висока длъжност кандидата,
отговарящ на изискванията за постъпване
на държавна служба в МВР. Предложението
се изпраща чрез директора на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР. Към предложението
се прилага делото на кандидата.

задължително се извършва предварителна
проверка за установяване на принадлежност
към органите по чл. 1 от същия закон.
§ 6. След назначаването на държавна
служба цялата документация за кандидата се
съхранява в личното кадрово дело.
§ 7. Всички дейности по тази наредба се
регистрират в автоматизирана информационна
система за управление на човешките ресурси
в МВР. До въвеждането в експлоатация на
системата дейностите по наредбата се регистрират по действащия ред във вид, позволяващ
електронна обработка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В щатовете на структурите на МВР се
определят длъжностите, за които се изисква
задължителна първоначална професионална
подготовка.
§ 2. По предложение на ръководителите на
структури по чл. 37 ЗМВР дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, изготвя и актуализира списък
на служителите – специалисти в областта на
физическата култура и спорта, за включване
в експертните групи. Списъкът се утвърждава
от министъра на вътрешните работи.
§ 3. Допускането до участие в конкурса,
резултатите от отделните етапи и крайното
класиране се обявяват на подходящи общодостъпни места в съответната структура и в
електронната страница на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, в интернет и интранет. При
обявяването се спазват изискванията на ЗЗЛД.
§ 4. Кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР на академични длъжности,
успешно преминали конкурсните етапи по
заповедта за обявяване на конкурса, продължават участието си в конкурсната процедура
по Закона за развитието на академичния
състав в Република България.
§ 5. При назначаване на длъжности в МВР,
изброени в чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1,
т. 3 и ал. 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 8. Наредбата се издава на основание
чл. 155, ал. 1, т. 4 и чл. 156, ал. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 9. С тази наредба се отменя Наредба
№ Iз-1809 от 2012 г. за условията и реда за
постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 73
от 2012 г.).
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в
СОБТ – за длъжности по направление на дейност
специални операции, и в специализираните звена
за тактически действия в структурите на МВР
1. Физическата годност на кандидатите за
назначаване на държавна служба в СОБТ – за
длъжности по направление на дейност специални операции, и в специализираните звена за
тактически действия в структурите на МВР се
установява чрез полагане на изпит.
2. Изпитът се провежда в две части, като
кандидатите се оценяват с оценка „изпълнил“
или „неизпълнил“:
2.1. първа част – изпълнение на тест или тестове за демонстриране на приложни спортни
умения;
2.2. втора част – изпълнение на тестове за
установяване на нивото на физически качества
(приложение № 1.1).
3. Тестът за демонстриране на приложни спортни умения оценява способности на кандидатите,
необходими за изпълнението на професионалните
задължения:
3.1. тестът се разработва за всеки отделен
конкурс, като кандидатите се оценяват с „изпълнил“ или „неизпълнил“;
3.2. до втората част на изпита се допускат
кандидати с оценка „изпълнил“ на първата част.
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4. Тестовете за установяване на нивото на
физическите качества са групирани в тестови
батерии (приложение № 1.2):
4.1. резултатите на кандидатите се оценяват
с „отличен“ или „добър“;
4.2. за „изпълнил“ се счита кандидат, получил оценки „отличен“ и най-много една оценка
„добър“ от всичките тестове;
4.3. за „неизпълнил“ се счита кандидат, който не е покрил Тест № 7 – „Гладко бягане за
12 минути“ с оценка „отличен“, независимо от
получените резултати на останалите тестове.
5. Изследването на физическата годност се
извършва при унифицирани условия за:
5.1. еднаква организация на провеждане;
5.2. еднаква технология на измерване;
5.3. пълна размерност на отчитането и записването на постиженията.
6. Кандидатът се явява за изследване на физическата годност след представяне на лична
карта и документ от здравно заведение или личен
лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни преди
датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че
лицето няма медицински противопоказания за
участие в дейности с физическо натоварване.
Кандидатът се явява с подходящ спортен екип.
7. Изследването на физическата годност се
извършва в два дни по график, определен от
конкурсната комисия.
8. Неявяването на кандидат за изследване
на физическата годност се счита за доброволен
отказ от участие в конкурсната процедура.
9. Не се допуска повторно явяване на кандидат
за изследване на физическата годност в рамките
на обявения конкурс.
10. В случай че важна причина възпрепятства
явяването му на определената дата, най-късно
до началото на изпита кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната
комисия за определяне на друга дата или час в
рамките на изготвения график, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
11. Ред за провеждане на изпита:
11.1. информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане;
11.2. демонстрация на тестовете от тестовите
батерии;
11.3. разгряване на кандидатите (предоставя
се възможност за подготовка на организма и
избягване на риск от травми);
11.4. изпълнение на тестовете (подреждането
на тестовете да е съобразено с предшестващото
натоварване, както и времето за отдих между
тях, като тестът, измерващ качеството „издръжливост“, се изпълнява последен).
12. Индивидуалните резултати от всеки проведен тест се вписват в картата за оценка на
физическата годност (приложения № 1.3 и № 1.5),
с която кандидатите за назначаване на държавна
служба в МВР се запознават срещу подпис.
13. Измерените резултати са окончателни и
в тях не могат да бъдат правени поправки освен
такива, които са необходими за отстраняване на
явни фактически грешки. Поправките се заверяват от председателя на конкурсната комисия.
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14. Структурата, в която е обявен конкурсът,
осигурява спортните съоръжения, необходимото
материално оборудване и организира медицинския надзор.
15. Конкурсната комисия определя:
15.1. мястото и периода на провеждане на
изпита за установяване на физическата годност;
15.2. одобрява спортните съоръжения и пособия;
15.3. не допуска провеждането на тестирането
без медицински надзор;
15.4. дава указания за реда на провеждане
на тестовете и за попълване картата за оценка
на кандидата;
15.5. инструктира кандидатите чрез демонстрация на тестовете, обяснява критериите за
оценка, мерките за безопасност и начина за
информиране на резултатите;
15.6. обработва резултатите и ги отразява в
протокол (приложения № 1.4 и № 1.6).
Приложение № 1.1
Описание на тестове за изследване на физическата годност
Тест № 1 – „Катерене по върлина“
Тестът се изпълнява на вертикална върлина
(метална тръба) с дължина 6 метра със свободен
долен край.
Изходно положение: Хват с едната ръка за
върлината.
Изпълнение: Разрешено е катерене с ръце
и крака. При достигане на върха кандидатът
докосва напречната греда с длан.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 0,1 сек.
Тест № 2 – „Коремно възлизане“
Тестът се изпълнява на висилка с височина,
съобразена с ръста на кандидата.
Изходно положение: Тялото е във вис, а ръцете
са обтегнати и са разтворени на ширината на
раменете. По избор ръцете са в подхват, надхват
или смесен хват.
Изпълнение: Упражнението започва с набиране и излизане на брадата над висилката.
След лека чупка на тялото краката се повдигат
по посока на лоста до достигане на вертикално
положение. Следва сгъване на трупа и поставяне
на корема върху лоста, повдигане на гърба с
обръщане на хвата до опора с положение обтегнати ръце и тяло.
Допуска се и друго техническо изпълнение
на упражнението.
Постижението се брои в цели числа.
Тест № 3 – „Гладко бягане 60 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да пробяга
разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 0,1 сек.
Тест № 4 – „Набиране от вис“
Тестът се изпълнява на висилка с височина,
съобразена с ръста на кандидата.
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Изходно положение: Тялото е във вис с изпънати ръце. По избор ръцете са в подхват, надхват
или смесен хват.
Изпълнение: За правилни се приемат набирания, започнати с изпънати ръце и завършени
с брада над лоста.
Постижението се брои в цели числа.
Тест № 5 – „Скок на дължина от място с мах
на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени
на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от начертаната линия, без предварително подскачане. Разрешава се извършването на махови
движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см
от последния оставен белег.
Тест № 6 – „Сгъване и разгъване на ръцете от
опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
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Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изправено (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една
линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред
или да са свити в юмрук.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тест № 7 – „Гладко бягане за 12 минути“
Упражнението се провежда на лекоатлетическата писта или на друго равно, хоризонтално
място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине възможно по-дълго разстояние за указаното
време.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 1 сек. Пробегът на разстоянието
се записва в метри.
Тестът се изпълнява еднократно.
Приложение № 1.2

Тестови батерии и нормативи за оценка на физическата годност
1. Кандидатите за Специализирания отряд за борба с тероризма за длъжности по направление на
дейност специални операции покриват тестове по таблица 1.

Таблица 1
Тест

Направление на дейност
специални операции
отличен

добър

Катерене по върлина (сек)

6

7

Коремно възлизане (бр.)

12

10

Гладко бягане 60 м (сек)

7.8

8

Набиране от вис (бр.)

16

14

Скок дължина от място (см)

260

255

Сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.)

45

40

3000

–

Гладко бягане за 12 мин (м)

2. Кандидатите за специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР покриват
тестове по таблица 2.
Таблица 2
Оценка

Тестова батерия
скок дължина
от място (см)

бягане в осморка
(сек)

гладко бягане
800 м (мин)

сгъване и разгъване на ръцете от опора
(бр.)

изправяне на трупа от тилен лег до
седеж
(бр.)

Отличен

245

15.8

2.35

55

70

Добър

235

16.0

2.45

50

60
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Приложение № 1.3
Карта за оценка на физическата годност на кандидат за назначаване на държавна служба в СОБТ
за длъжности по направление на дейност специални операции
Кандидат: ....................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
Тест за приложни
спортни умения

Постижение

Тест

Постижение

Забележка

Подпис
експерт

1

2

Забележка

3

Катерене по върлина

сек

Коремно възлизане

бр.

Гладко бягане 60 м

сек

Набиране от вис

бр.

Скок дължина от място

см

Сгъване и разгъване на
ръцете от опора

бр.

Гладко бягане за 12 мин.

м

кандидат

Подпис
експерт

кандидат

4

5

Резултат
(изпълнил/
неизпълнил)
Резултат
(отличен/
добър)
6

РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)
КРАЕН РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)
Дата: ..........................

Конкурсна комисия:
Председател:. …………………
Членове:
1. ………………….......
2. ………………….......
3. ………………….......

Приложение № 1.4
Протокол от проведен изпит за установяване на физическата годност на кандидати за назначаване
на държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма
Вид на конкурса: ………………………............................
Дата на провеждане на изпита …………………………
№

Кандидат
(трите имена)

Резултат
(изпълнил/неизпълнил)

1.
2.
3.

Приложения: 1. Брой карти за оценка ...............
2. ......................................................
Конкурсна комисия:
Председател:. …………………
Членове:
1. ………………….......
2. ………………….......
3. ………………….......

Забележка
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Приложение № 1.5
Карта за оценка на физическата годност на кандидат за назначаване на държавна служба в специализирано звено за тактически действия в структурите на МВР
Кандидат: ........................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
За длъжност в ...................................................................................................................
(структура на МВР)
Тестове за приложни
спортни умения
(наименование)
Тест
(наименование)

Подпис
Постижение

Забележка

Постижение

Забележка

1
2
Сгъване и разгъване на
бр.
ръцете от опора
Скок дължина от място
см
Бягане в осморка
сек
Изправяне на трупа от
бр.
тилен лег до седеж
Гладко бягане 800 м
мин
РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)
КРАЕН РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)

3

експерт

кандидат

Подпис
експерт

кандидат

4

5

Резултат
(изпълнил/
неизпълнил)
Резултат
(отличен/
добър)
6

Дата: ..........................

Конкурсна комисия:
Председател:. …………………
Членове:
1. ………………….......
2. ………………….......
3. ………………….......
Приложение № 1.6
Протокол от проведен изпит за установяване на физическата годност на кандидати
за назначаване на държавна служба в специализирано звено за тактически действия в
………………………………………………….
(структура на МВР)
Вид на конкурса:……………………….............................
Дата на провеждане на изпита …………………………
№

Кандидат
(трите имена)

Резултат

Забележка

1.
2.
3.
Приложения: 1. Брой карти за оценка ............
2. ......................................................
Конкурсна комисия:
Председател: .………………...............…
Членове
1. ………………..........…
(
)			
(
)
			
2. ………………..........…
				
(
)
			
3. ………………..........…
				
(
)
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Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 3
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба
в МВР
1. Изследването на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява
моментното състояние на физическите качества
на кандидатите за държавна служба в МВР.
2. Тестовете са групирани в тестови батерии
спрямо изискванията към кандидатите за назначаване на държавна служба за длъжности по
направленията на дейност.
3. Тестовите батерии са диференцирани по
полов признак.
4. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
• полученият резултат се трансформира в
точки по скала с фиксирано максимално ниво;
• максималният сбор за всяка една тестова
батерия е 30 точки.
5. Класиране:
• балът за класиране се образува от сумата
от точките на отделните тестове;
• до следващия етап „Психологично изследване“ не се допускат кандидати:
– с бал 6 и по-малко точки;
– получили 0 точки на повече от един тест.
6. Изследването на физическата годност на
кандидатите се извършва по график, определен
от конкурсната комисия.
7. Не се допуска повторно явяване на кандидата за изследване на физическата годност в
рамките на обявения конкурс.
8. В случай че важна причина възпрепятства
явяването му на определената дата, най-късно
до началото на изпита кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната
комисия за определяне на друга дата или час в
рамките на изготвения график, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
9. Кандидатът се явява за изследване на физическата годност след представяне на лична
карта и документ от здравно заведение или личен
лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни преди
датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че
лицето няма медицински противопоказания за
участие в дейности с физическо натоварване.
10. За участие в изследването кандидатът се
явява в подходящ спортен екип.
11. Неявяването за изследване на физическата
годност се счита за доброволен отказ от участие
в конкурсната процедура.
12. Ръководителят на експертната група за
изследване на физическата годност на кандидатите за държавна служба в МВР:
• одобрява спортните съоръжения и пособия;
• не допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;
• определя реда на провеждане на тестовете;
• дава указания за попълване на картата за
оценка на кандидата;
• инструктира кандидатите чрез демонстрация
на тестовете, излагане на критериите за оценка,
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мерките за безопасност и начина за информиране
на резултатите;
• обработва резултатите и ги отразява в изпитния протокол.
13. Изследването на физическата годност се
извършва при унифицирани условия:
• еднаква организация на провеждане;
• еднаква технология на измерване;
• пълна размерност на отчитането и записването.
14. Структурата, в която е обявен конкурсът,
осигурява спортните съоръжения и организира
медицинския надзор.
15. На всяка тестова база има брояч и рег ист ратор, а за бегови те тестове – стартер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.
16. Ред на провеждане:
• информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на конкурсния етап;
• разпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
• демонстрация на тестовете;
• разгряване (предоставя се възможност за
подготовка на организма и избягване на риск
от травми);
• последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото натоварване, както и времето за отдих
между тях, като тестът, измерващ качеството
„издръжливост“, се изпълнява последен).
17. И н д и ви д уа л н и т е резул тат и о т вс ек и
проведен тест се вписват в картата за оценка
на физическата годност, с която кандидатите
за назначаване на държавна служба в МВР се
запознават срещу подпис.
18. Измерените резултати и изчислените точки
са окончателни и в тях не могат да бъдат правени
поправки, освен такива, които са необходими
за отстраняване на явни фактически грешки.
Поправките се заверяват от председателя на
конкурсната комисия.
Тестове за изследване на физическата годност
I. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях
№

Тест

Изследвани
качества

1.

Скок на дължина от сила на долни краймясто с мах на ръцете ници

2.

Сгъване и разгъване сила на горни крайна ръцете в опора
ници

3.

Повдигане на т ру па сила, гъвкавост
от тилен лег до седеж

4.

Бягане в осморка

б ързи на, коорд инация
издръжливост

5.

Гладко бягане 800 м

6.

П р е о д о л я в а н е н а комплексни
60-метрова пътека с
препятствия

7.

Изкачване по пожар- комплексни
никарска стълба 7 м

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

II. Описание на тестовете
Тест № 1 – „Скок на дължина от място с мах
на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени
на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от маркера (начертаната линия), без предварително подскачане. Разрешава се извършването
на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се подоброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 – „Сгъване и разгъване на ръцете от
опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред
или да са свити в юмрук. Краката са събрани
един до друг.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 – „Повдигане на трупа от тилен лег
до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор
му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно
положение – седеж на 90° спрямо земята. При
връщане в изходно положение (тилен лег) гърбът
трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане и връщане
в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 – „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място. Маркира се старт/финал линия. Поставя
се стойка, чийто център лежи върху линията.
Втората стойка се поставя на разстояние 4 м от
първата. Височината на двете стойки е в границите от 140 см до 150 см.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
минава от дясната/лявата страна на първата
стойка, заобикаля втората от лявата/дясната
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страна и пресича старт/финалната линия от
лявата/дясната страна на първата стойка. Това
е един цикъл. Отчита се времето, за което се
правят 4 пълни цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0,1 сек. При бутане на стойка
кандидатът я поставя на мястото є, след което
продължава изпълнението. За грешката се начислява наказателно време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 5 – „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине
разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на
разстоянието се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 6 – „Преодоляване на 60-метрова пътека
с препятствия“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.
Тестът включва:
• пробягване на 20-метрово разстояние;
• преодоляване на дървена стена с височина и
ширина 2 м (за мъже) или дървена стена – стълба
с 4 стъпала, висока 2 м и широка 1,20 м (за жени);
• пробягване на 15-метрово разстояние;
• качване и придвижване по греда с дължина
11,60 м; гредата се състои от три части:
– хоризонтална част, отстояща на 1,20 м от
земята, с дължина 8 м и повърхност за ходене
0,18 м;
– две части, които се поставят под наклон от
двете страни на хоризонталната част (дължина
2 м и повърхност за ходене 0,25 м);
• пренасяне на разстояние от 10,40 м на тежести с тегло от 10 кг за всяка ръка; тежестите
се намират на 3 м от края на наклонената част
на гредата.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър
с точност до 0,1 сек. Времето за преодоляване
се записва в секунди.

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Неправилното или лошото изпълнение на елемент от теста води до налагане на санкции и добавяне на наказателно време към времето за преодоляване:
Неправилно или лошо изпълнение

Санкционни действия

Наказателно
време

Падане при изкачването на гредата или връщане изпълнение на елемента отв хоризонталната є част
начало

–

Повторно падане при изкачването на гре- не се предприемат, кандидатът продълдата или в хоризонталната є част
жава по трасето

5 сек

Непреминаване по низходящата част от не се предприемат, кандидатът продългредата или падане от нея
жава по трасето

2 сек

Заобикаляне на стената – препятствие при
мъжете или стълбата при жените
Невъзможност да вдигне и започне препрекратяване на участието в теста
насянето на тежестите по трасето

–

Пускане на тежестите от ръце преди финалната линия
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 7 – „Изкачване по пожарникарска стълба 7 м“
Стълбата се поставя под наклон. Кандидатите получават каска и се обезопасяват с осигурително
въже.
Изкачването става последователно с двата крака до маркираното стъпало на височина 7 м. Кандидатът поглежда към изпитващия и след негов сигнал слиза. Не се дава право на почивка.
Време за изпълнение не се отчита. Оценява се способността за запазване на равновесие и адаптация към височина. При неизпълнение или проявени колебание и страх на кандидата се налагат
наказателни точки.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тестови батерии, нормативи и точкова система за оценка на физическата годност
1. Кандидатите за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Криминална полиция“,
Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, дирекция „Специална
куриерска служба“, областни дирекции на МВР и СОБТ (за длъжности по направление на дейност,
различно от посоченото в чл. 3, ал. 3, т. 1) покриват тестовете по таблица 1.
Таблица 1
Точкова
система
за
оценка

Тестова батерия
скок дължина от място
(см)

бягане осморка
4 цикъла (сек)

мъже

жени

мъже

8

≥ 240

≥ 205

-

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

-

-

-

7

235

200

t ≤ 16.2 t ≤ 16.6

3.11 – 3.15

3.21 – 3.25

≥ 55

-

-

≥ 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 – 3.20

3.26 – 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25

3.31 – 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30

3.36 – 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35

3.41 – 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40

3.46 – 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45

3.51 – 3.55

30

-

-

30

жени
-

гладко бягане 800 м
(мин)

мъже

сгъване и разгъване на ръцете
от опора
(бр.)

жени

мъже

изправяне на
трупа от тилен
лег до седеж
(бр.)

жени

мъже

жени
-

2. Кандидатите за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ покриват тестовете по таблица 2.
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Таблица 2

Точкова
система
за оценка

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Тестова батерия
скок на дългладко бягане 800м
преодоляване на
жина от мяс(мин)
60-метрова пътека
то (см)
с препятствия (сек)
мъже жени
мъже
жени
мъже
жени
≥ 245 ≥ 210 t ≤ 3.10
t ≤ 3.20
t ≤ 16.0
t ≤ 20.0
240
205
3.11 – 3.15 3.21 – 3.25 16.01 – 17.0 20.1 – 21.0
235
200
3.16 – 3.20 3.26 – 3.30 17.1 – 18.0 21.1 – 22.0
230
195
3.21 – 3.25 3.31 – 3.35 18.1 – 19.0 22.1 – 23.0
225
190
3.26 – 3.30 3.36 – 3.40 19.1 – 20.0 23.1 – 24.0
220
185
3.31 – 3.35 3.41 – 3.45 20.1 – 21.0 24.1 – 25.0
215
180
3.36 – 3.40 3.46 – 3.50 21.1 – 22.0 25.1 – 26.0
210
175
3.41 – 3.45 3.51 – 3.55 22.1 – 23.0 26.1 – 27.0
205
170
3.46 – 3.50 3.56 – 4.00 23.1 – 24.0 27.1 – 28.0
200
165
3.51 – 3.55 4.01 – 4.05 24.1 – 25.0 28.1 – 29.0

изкачване по пожарникарска стълба 7 м
При неизпълнение или проявени колебание и страх
на кан ди дата се на лага
наказание с отнемане на
10 точки от набрания сбор
от другите три теста.

Карта за оценка на физическата годност на кандидат за назначаване на държавна служба в МВР
Кандидат: ............................................................................................................
(трите имена)
ЕГН [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
За длъжност в ...................................................................................................................
(структура на МВР)
№

Тест

Резултат в
мерни единици

Забележка

№

Тест

Резултат в
мерни единици

Забележка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скок на дължина от място с мах на ръцете
Сгъване и разгъване на ръцете в опора
Повдигане на трупа от тилен лег до седеж
Бягане в осморка
Гладко бягане 800 м
Преодоляване на 60 м пътека с препятствия
Изкачване по 7-метрова пожарникарска
стълба

7.

Подпис на
експерта
кандидата
Подпис на
експерта
кандидата

Резултат
в точки
Резултат
в точки

см
бр.
бр.
сек
мин
сек
да/не

КРАЕН РЕЗУЛТАТ В ТОЧКИ:
Дата: .................................. Ръководител на експертната група:
(.............................)
Протокол от проведени изследвания на физическата годност на кандидатите за назначаване на
държавна служба в МВР
Вид на конкурса: …………………...............................................................................................
Дата на провеждане на изследванията: .....…………………………….......................................
№

Кандидат
трите имена

Резултат
(в точки)

Забележки

1.
2.
3.
4.
5.
Приложения: 1. Брой карти за оценка ............
2. ......................................................
Експертна група:
Ръководител: .………………...............…
Членове
1. ………………..........…
(
)			
(
)
			
2. ………………..........…
				
(
)
			
3. ………………..........…
				
(
)
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Приложение № 3
към чл. 3, ал. 1, т. 4
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за психологично изследване на кандидатите за
назначаване на държавна служба в МВР
1. Психологичното изследване на кандидатите
се провежда чрез:
– тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
– психодиагностично интервю.
1.1. Психологичното изследване се провежда
в две части:
– групово попълване на тестове и въпросници;
– индивидуално психодиагностично интервю.
1.2. Двете части се провеждат в различни дни
съобразно изготвен график.
2. Чрез психологичното изследване се оценява степента на съответствие (съвместимост) на
актуалните психологични профили на кандидатите спрямо професионалните и длъжностните
изисквания, за което се изготвя психологично
заключение (приложение № 3.5).
3. Психологичната пригодност съобразно
професионалните и длъжностните изисквания се
определя в три степени, отразяващи нивото на
съответствие на личностните качества спрямо
изискванията за успешна адаптация и ефективна
реализация, както следва:
• „не покрива минималните изисквания за
длъжността“ 0 – 6 т.
• „пок ри ва м и н и ма л н и т е изиск ва н и я за
длъжността“ 7 – 15 т.
• „покрива основните изисквания за длъжността“ 16 – 30 т.
4. Първа степен от 0 до 6 т. и заключение
„не покрива минималните изисквания за длъжността“ отразява несъответствие на актуалния
личностен профил на кандидата с емпирично
установените психологични критерии за успешна
адаптация и ефективна реализация на длъжност
със съответни функционални задължения. За
кандидатите, получили от 0 до 6 т., конкурсната
процедура се прекратява след провеждане на
тестовото изследване и не се провежда втората
част на психологичното изследване – психодиагностично интервю.
5. Втора степен от 7 до 15 т. и заключение „покрива минималните изисквания за длъжността“
отразява минимално съответствие на актуалния
личностен профил с емпирично установените
психологични критерии за успешна адаптация
и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения.
6. Трета степен от 16 до 30 т. и заключение
„покрива основните изисквания за длъжността“
отразява съответствие на актуалния личностен
профил на кандидата с емпирично установените
психологични критерии за успешна адаптация и
ефективна реализация на длъжност със съответни
функционални задължения.
7. Степента на психологичната пригодност
се определя чрез съпоставка на актуалния личностен профил на кандидата (установен чрез
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резултатите от тестовото изследване и данните
от психодиагностичното интервю) с емпирично
изведени психологични критерии за успешна
адаптация и ефективна реализация на длъжност
със съответни функционални задължения.
7.1. Личностният профил е комплексна оценка
от: нивото на интелектуални способности, психологичните качества, ценностната ориентация
и нагласите, имащи отношение към специфичните професионални изисквания за съответните
длъжности.
7.2. Личностният профил се изготвя чрез
прилагане на стандартизирани тестове за интелигентност, личностни въпросници, полуструктурирано интервю и други психологични методи
за оценка на личността и поведението.
7.3. В случаите по т. 5 и 6 се изготвя разгърнато психологично заключение.
8. Психологичното изследване се извършва
по график, изготвен от Института по психология – МВР.
9. След проведеното тестово изследване се
изготвя протокол, съдържащ данни за кандидатите по т. 4 и график за провеждане на втората
част на психологичното изследване (психодиагностично интервю) за кандидатите по т. 5 и 6.
10. След провеждането на втората част на
психологичното изследване (психодиагностично
интервю) се изготвя протокол с резултатите на
кандидатите по т. 5 и 6.
11. В случай че важна причина възпрепятства
явяването му на определените дати (за първа и
втора част на психологичното изследване), найкъсно до началото на психологичното изследване
кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната комисия за определяне
на друга дата или час в рамките на изготвения
график, като задължително прилага официален
документ, удостоверяващ възпрепятстващите
обстоятелства.
12. Не се допуска повторно явяване на кандидат на психологично изследване в рамките на
обявения конкурс.
13. При явяването си на психологично изследване всеки кандидат трябва да носи със себе си
лична карта и две химикалки.
14. По преценка, може да бъде създадена
организация за провеждане на психологичното
изследване в помещения на МВР, извън структурните звена на Института по психология – МВР.
15. Ръководителят на експертна група инс т р у к т и р а у ч а с т н и ц и т е в п с и хо ло г и ч н о т о
изследване за реда и организацията за провеждането му.
16. Преди началото на психологичното изследване кандидатите попълват декларация за доброволно участие и сътрудничество в изследването.
17. Ръководителят на експертната група предоставя на конкурсната комисия протоколите и
психологичните заключения.
18. Психологичното изследване се извършва
в съответствие с вътрешните правила за организацията на работата в Института по психология – МВР.
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Приложение № 3.1

Приложение № 3.3

Протокол от първа част на психологичното
изследване – тестово изследване
Вид на конкурса:...............................................
Заповед рег. №...................................................
Структура:..........................................................
Дата на провеждане на първа част на психологичното изследване: .........................................
І. Списък на кандидатите, чиито тестови резултати не покриват минималните изисквания за
длъжността, съгласно т. 4 от специализираната
методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР:
1. .........................................................................
2. ........................................................................
ІІ. Списък на кандидатите, с които ще се
проведе психодиагностично интервю, и график
за провеждането му:
1. .........................................................................
(име, ЕГН, дата, час и място на провеждане)
2. ........................................................................
Особености при провеждане на тестовото
изследване:

Психологично заключение
Ид. № …………..
Име ………………………………... ЕГН: ......................
Вид на конкурса:...............................................
Заповед рег. №...................................................
Структура:..........................................................
.............................................................................
(обосновка на заключението)
Тестовите резултати отразяват несъответствие
на актуалния личностен профил на кандидата с
емпирично установените психологични критерии
за успешна адаптация и ефективна реализация
на длъжност със съответни функционални задължения съгласно т. 4 от специализираната
методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в
МВР (приложение № 3).

ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА:
РЪКОВОДИТЕЛ:. …………
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……....
( )
( )
		
2. ........
( )
НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: . …................
( )
Дата:

Приложение № 3.2
Протокол от втора част на психологичното
изследване
Вид на конкурса: .............................................
Заповед рег. № .................................................
Структура: .........................................................
Дата на провеждане на втора част на психологичното изследване: .........................................
КАНДИДАТ

Забележки
Резултат

№

Имена

ЕГН

1.
2.
3.

Особености при провеждане на тестовото
изследване: ...............
ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА:
РЪКОВОДИТЕЛ:. …………
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……....
( )
( )
		
2. ........
( )
НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: . …................
( )
Дата:

РЕЗУЛТАТ:
ЗА К ЛЮЧЕНИЕ: НЕ ПОК РИВА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ЕКСПЕРТ: …………………...........
( )
НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: .…................
( )
Дата:

Приложение № 3.4

Психологично заключение
Ид. № …………..
Име …………………………………... ЕГН: ………………..
Вид на конкурса:...............................................
Заповед рег. №...................................................
Структура:..........................................................
.............................................................................
.............................................................................
(обосновка на заключението)

РЕЗУЛТАТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОКРИВА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ЕКСПЕРТ: …………………...........
НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: .…..................
( )
Дата:

Приложение № 3.5
Психологично заключение
Ид. № …………..
Име …………………………………... ЕГН: ………………
Вид на конкурса:...............................................
Заповед рег. №...................................................
Структура:..........................................................
.............................................................................
(обосновка на заключението)

РЕЗУЛТАТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОКРИВА ОСНОВНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ЕКСПЕРТ: …………………...........
( )
НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: .…..................
( )
Дата:
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Приложение № 4
към чл. 27, ал. 2
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за провеждане на заключително интервю с кандидатите за назначаване на държавна служба
в МВР
1. Със заключителното интервю се проверяват
професионалната мотивация и професионалните
познания, способности и умения на кандидатите
за държавни служители в МВР.
2. Заключителното интервю се провежда от
конкурсната комисия.
3. Конкурсната комисия оценява кандидатите
чрез въпроси, свързани с техния минал професионален и житейски опит, задаване на проблемни
ситуации (казуси) и проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания.
4. Оценяването на кандидатите се извършва
в следните две области:
4.1. оценка на професиона лната мотивация – от 0 до 15 точки;
4.2. оценка на професионалните познания,
способности и умения – от 0 до 15 точки.
5. При оценяването на професионалната мотивация на кандидата се отчитат дългосрочността
на плановете за професионална реализация в
МВР, реализмът на мотивацията и степента на
нейната свързаност със съдържателните аспекти
на конкретната професионална дейност, отношението на кандидата към принципите на работата
и обществените функции на МВР.
6. При оцен яването на професионалните
познания, способности и умения се проверяват
уменията на кандидатите за разрешаване на
проблемни ситуации, подобни на възникващите
в реалната професионална дейност, уменията и
способностите на кандидатите да разрешават
междуличностни конфликти, да участват активно в групови дейности и екипи, тяхната обща
култура и социална зрялост.
7. В случай че уважителна причина възпрепятства явяването му на определената в графика
дата, най-късно до началото на провеждане на
интервюто кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната комисия за
определяне на друга дата или час в рамките на
изготвения график за етапа, като задължително
прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
8. Конкурсната комисия разглежда заявленията по т. 7 и при основателност определя друга
дата за явяване на кандидата за интервю, като
отразява това в изпитния протокол.
9. Всеки член на конкурсната комисия оценява
самостоятелно всеки един кандидат по всяка от
областите по т. 4, използвайки „Карта за оценка“
(приложение № 4.1).
10. Резултатът на кандидата от заключителното интервю е средна аритметична стойност от
оценките на членовете на комисията, закръглени
до втория знак след десетичната запетая.
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11. Средна аритметична оценка, по-малка
от 1,00 по една от областите, върху които се
провежда интервюто, води до елиминиране на
кандидата от класирането за съответния конкурс.
12. Резултатите от заключителното интервю
се нанасят в „Протокол от проведени заключителни интервюта с кандидати за назначаване на
държавна служба в МВР“ (приложение № 4.2).
13. Резултатите от заключителното интервю
важат само за конкретния конкурс.

Приложение № 4.1
КАРТА ЗА ОЦЕНКА
Кандидат: ..........................................................
(трите имена)
ЕГН ...................................................................
Конкурс: ............................................................
(№ на заповед за обявяване)
I. Професионална мотивация Оценка [_ _ _ _ _]
Бележки: ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
II. Професионални познания, способности и
умения Оценка [_ _ _ _ _]
Бележки: ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
Общ резултат [_ _ _ _ _]
Член на конкурсната комисия: ………….............
...................................................
(три имена, подпис)
Дата: …………………………….

Приложение № 4.2
ПРОТОКОЛ
от проведени заключителни интервюта с кандидати за назначаване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: .............................................
Дата на провеждане на заключителните интервюта: ..................................................................
№

Кандидат
трите
имена

ЕГН

1.
2.
3.
4.
5.
Председател на
конкурсната комисия:
............…………………
( )
Технически секретар:
...........…………………
( )
Дата: ……………..
5214

Резултат

Забележки
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за
развитие и покриване на текущите разходи
на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2011 г.,
бр. 25 от 2012 г. и бр. 84 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 24 ал. 2 и 3 изменят така:
„(2) Бюджетът на една местна стратегия за
развитие към датата на подписване на договора
по чл. 34, ал. 1 не може да надвишава левовата
равностойност на 3 600 000 евро, от които 75
на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от
държавния бюджет на Република България.
(3) Бюджетът по ал. 2 на одобрена местна
стратегия за развитие може да бъде променен
само в следните случаи:
1. в одобрените от ИАРА местни стратегии за развитие не е заложен първоначално
одобреният бюджет от 3 600 000 евро;
2. признати са по-малко от шест МИРГ;
3. при договаряне на целия бюджет на
местната стратегия за развитие е допустимо
допълнително финансиране по реда и при
условията на чл. 35а;
4. бюджетът по ал. 2 може да бъде намален
по инициатива на Управляващия орган след
30.06.2014 г. по реда на чл. 35а след извършен
анализ за изпълнение на местната стратегия
за развитие.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Крайният срок за приемане на проектни
предложения от МИРГ по местната стратегия
за развитие е 30.06.2014 г.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Крайният срок за приемане на проектни
предложения от ИАРА по местните стратегии
за развитие е 11.07.2014 г. Срокът за сключване
на договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проекти по местната
стратегия за развитие е 30 септември 2014 г.“
§ 3. В чл. 28 т. 7 се отменя.
§ 4. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ в случай, че кандидатът
или негов законен представител са нарушили
изискванията на Регламент (ЕО, Евратом)
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№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности
(ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.) или
изискванията на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 на Европейск и я парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в
процедура по възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен
проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистинск и или подправени
документи при осигуряване на информация,
поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят
тази информация.
(3) Липсата на обстоятелствата по чл. 28 и
по ал. 1 и 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок 15 работни дни от датата на
получаване на уведомително писмо от ИАРА
за представянето им.“
§ 5. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Управляващият орган има право да намали бюджета на местната стратегия
за развитие след 30.06.2014 г. след извършен
анализ за изпълнение на местната стратегия
за развитие и анализ за усвояване на бюджета
на местната стратегия за развитие.
(2) Анализът по ал. 1 включва следните
обстоятелства:
1. договорени и изпълнени (изплатени)
проектни предложения по местната стратегия
за развитие;
2. планираните, договорените и усвоените
финансови средства по местната стратегия
за развитие;
3. наличие на неусвоен бюджет на местната
стратегия за развитие.
(3) След 30.06.2014 г. Управляващият орган
на ОПРСР може да увеличи бюджета на местната стратегия за развитие, като анализира
следните обстоятелства:
1. подадени, договорени и изпълнени (изплатени) проектни предложения по местната
стратегия за развитие;
2. анализ на планираните, договорените
и усвоените финансови средства по местната
стратегия за развитие.
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(4) Финансовият ресурс по ал. 3 се осигурява от неусвоения бюджет по мярката и/или
от намаленията по договорените средства в
процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти по мярката.
(5) За промяната в бюджета на местната
стратегия за развитие по ал. 1 или по ал. 3
ИАРА и МИРГ подписват анекс към договора
по чл. 34.“
§ 6. В чл. 36 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Допустимо е извършването на всички
разходи, за които се кандидатства съгласно
заявлението за кандидатстване, след извършена проверка на място от служители на
ИАРА, с изключение на:
1. разходите за закупуване на ноу-хау,
патентни права и лицензи, необходими за
изготвяне и/или изпълнение на проекта;
2. разходите за подготовка на проекта,
инженерни проучвания, оценки и анализи и
изготвяне на технически и/или технологичен
проект, които са на стойност до 5 на сто от
общата стойност на допустимите разходи по
проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.
(8) Разходите по ал. 7, т. 1 – 2 могат да бъдат извършени преди подаване на заявлението
за кандидатстване в МИРГ или ИАРА. При
получаване на отказ от страна на ИАРА на
заявлението за кандидатстване или на даден
актив извършените разходи остават за сметка
на кандидата.“
§ 7. Създават се чл. 36а и 36б:
„Чл. 36а. При установяване на недопустимост на кандидата или проекта с целите,
дейностите и изискванията на местната стратегия за развитие и/или целите, дейностите и
изискванията на тази наредба изпълнителният директор на ИАРА отхвърля проектното
предложение с мотивирана писмена заповед,
подлежаща на обжалване по реда на Админист рат ивноп роцесуа лни я кодекс (А ПК),
която се съобщава на МИРГ и на кандидата
по реда на АПК.
Чл. 36б. (1) Заявлението за кандидатстване
получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посоче-
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ните факти, установени при извършване на
проверките по чл. 36, ал. 6, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 3 и 4 и/
или с целите на местната стратегия за развитие;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 36, ал. 6, т. 4;
4. след извършена оценка на икономическата жизнеспособност на проекта (в случаите,
в които е приложимо) се установява, че икономическият ефект от инвестицията, измерен
към началния момент на инвестиционния
период, е по-малък от нула;
5. проектът не се изпълнява на територията
на рибарската област на МИРГ;
6. в случаите, когато стойността на исканата безвъзмездна помощ по проекта надвишава максималния размер съгласно местната
стратегия за развитие, Управляващият орган
има право служебно да намалява размера на
помощта до достигане на прага, определен в
местната стратегия за развитие;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 28 и чл. 29, ал. 1 и 2;
8. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по предходните алинеи кандидатът има право да кандидатства
отново за същата инвестиция.“
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 12 след думите „помежду си“ се
добавя „и с кандидата“.
2. Създава се т. 22:
„22. „Икономическа жизнеспособност“ е
определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично
изражение към началния момент на инвестиционния период.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За проектните предложения, подадени
до влизане в сила на тази наредба, административните проверки от МИРГ или от ИАРА,
които още не са приключили, се довършват
по реда на тази наредба.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
5170
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-112
от 23 юли 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
безопасността на движението на път ІІ-53, част
от републиканската пътна мрежа, и допълнително изложени фактически мотиви, описани в
обяснителните записки към парцеларния план,
на основание § 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във
връзка с чл. 129, ал. 4 (в редакцията им преди
ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ); заявление с изх. № 04-16-978
от 13.06.2014 г. и писмо с изх. № 04-16-1049 от
1.07.2014 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“;
писмо на Министерството на регионалното развитие с изх. № АУ-10-44 от 15.12.2011 г. за разрешаване изработването на проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 5 от 2012 г.; протокол от 18.09.2012 г.
за проведено обществено обсъждане; писмо с
изх. № 2801-43361 от 20.08.2013 г. от общинската
администрация – Ямбол, с приложено преписизвлечение от 24-тото заседание на Общинския
съвет – гр. Ямбол, от 30.07.2013 г. за съгласуване
на ПП; препис-извлечение по т. 13 от ХХХІІІ
заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, от
26.03.2014 г. относно предварително съгласие за
изработване на ПП през имоти – публична общинска собственост; препис-извлечение по т. 6
от ХХХVІ заседание на Общинския съвет – гр.
Ямбол, от 28.05.2014 г. относно промяна на решение по т. 13 от предварително съгласие за
изработване на ПП през имоти – публична общинска собственост; Решение № 43-ПР/2011 за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ); писмо с изх. № ОВОС-1344 и ОВОС1377 от 28.02.2012 г. на МОСВ за влязло в сила
решение; писмо с изх. № 04-00-1709 от 22.07.2014 г.
на МОСВ; Решение № КЗЗ-25 от 6.12.2012 г. и
Решение № КЗЗ-11 от 18.06.2014 г. на Комисията
за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране на обекти в земеделски земи;
писмо № 0406-268 от 10.07.2014 г. на заместникминистъра на земеделието и храните; становище
№ ЗЗ-НН-198 от 20.09.2012 г. от Министерството
на културата; писмо с изх. № ДС-939, екз. № 1
от 8.01.2013 г. от Министерството на вътрешните
работи, дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; становище с рег. № 945

от 29.09.2012 г. на Министерството на вътрешните работи – Областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Ямбол;
становище с рег. № 05-00-47 от 8.10.2012 г. на Министерството на отбраната; здравно заключение
с изх. № КД-04-2014 от 14.09.2012 г. на Министерството на здравеопазването – Регионална здравна
инспекция – гр. Ямбол; писмо с изх. № ВК-01-102
от 14.09.2012 г. на МОСВ – Басейнова дирекция за
управление на водите Източнобеломорски район
с център Пловдив; писмо с изх. № РД-02-533 от
21.09.2012 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Средна Тунджа; съгласувателно писмо с рег.
№ 04-25-728 от 26.11.2012 г. на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията; писмо № ЖИ-20101 от 16.10.2012 г.
от НК „Железопътна инфраструктура“; писмо с
изх. № 12-04-17 от 31.05.2012 г. на „Национална
електрическа компания“ – ЕАД; писмо с изх.
№ БТГ-24-00-1315 от 8.05.2012 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо с изх. № ОИ-3-711 от
13.09.2012 г. на „Овергаз Изток“ – АД; становище
с изх. № 2356 от 21.09.2012 г. на „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, гр. Ямбол; писмо с
изх. № 2196 от 9.05.2013 г. с приложен протокол
за съгласуване на проекти от „ЕВН България“
Електроразпределение“ – ЕАД, пореден № 12
от 11.04.2013 г. от КЕЦ – Ямбол; становище с
рег. индекс № 95-П-107 от 26.09.2012 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД;
писмо с изх. № NID/ID-040 от 14.09.2012 г. на
„Космо България Мобайл“ – ЕАД; писмо с изх.
№ 5166 от 3.10.2012 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, и
Протокол № УПНЕИПГ-01-02-23 от 10.07.2014 г.
от Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при МРР
за разглеждане на проекта одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“ Обходен път Ямбол
юг – ново в участъка от км 147+369,70 до км
147+543,02, засягащ поземлени имоти селскостопански фонд, в землището на гр. Ямбол, област
Ямбол, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

5257

За министър:
М. Мазнев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3336-П
от 28 юли 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
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ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1567 от 21.02.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 20 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3076 от 28.07.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Българската агенция по безопасност на храните, представляващ: имот № 283023 с
обща площ 1095 кв. м, намиращ се в землището
на с. Долна Вереница, област Монтана, община
Монтана, ведно с построената в него сграда – ветеринарна лечебница, състояща се от: първи етаж
със застроена площ 156 кв. м, състоящ се от преддверие, зала, манипулационна, склад, санитарен
възел, коридор и два броя кабинети; втори етаж
със застроена площ 78 кв. м, състоящ се от три
броя стаи, коридор и санитарен възел; подземен
етаж със застроена площ 78 кв. м, състоящ се от
коридор и три броя мазета (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 35 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
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считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

5249

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1008
от 30 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 889 от
12.03.2014 г. за откриване на процедура за приватизация (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
обект в сграда, включващ:
магазин „Здраве 1“ (обособена част „А“ по
техническа документация) с обща площ 106,40
кв. м и прилежащите части от общите части на
сградата и правото на строеж, състоящ се от:
търговска зала и санитарен възел, при граници:
североизток – стълбище и обособена част „Г“,
югоизток – междублоково пространство, югозапад – част „Б“, и северозапад – бул. Розова
долина, и
магазин „Здраве 2“ (обособена част „Б“ по техническа документация) с обща площ 24,67 кв. м и
прилежащите части от общите части на сградата
и правото на строеж, при граници: изток – част
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„А“, югозапад – част „В“, и северозапад – бул.
Розова долина, разположени на партерния етаж
на масивна сграда – имот № 831 в УПИ I, в кв.
206, административен адрес: бул. Розова долина 14, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен
със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г. и Заповед
№ 621 от 2002 г.;
обект – магазин „Здраве 3“, с обща площ
46,56 кв. м, разположен на партерен етаж на
сграда – четириетажен жилищен блок – имот
№ 831 в УПИ I в кв. 206, гр. Казанлък (реално
определена част „В“ по документация, одобрена
на 24.03.2004 г. от главния архитект) със застроена площ 42,20 кв. м и принадлежащите 4,36
кв. м от общи части на сградата и правото на
строеж ведно с прилежащата към магазина изба
(склад за напитки по строителна документация),
с полезна площ 16,06 кв. м, разположена под
него, при граници: североизток – част „А“ и част
„Б“, югоизток – междублоково пространство,
югозапад – стълбищна клетка (вход Г), северозапад – бул. Розова долина; за избата: север и
запад – коридори, изток – външна стена юг – изба
№ 5 (към ап. № 29), административен адрес: бул.
Розова долина 16, съгласно ПУП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г. и
Заповед № 621 от 2002 г., при следните условия:
1. Начална тръжна цена:
1.1. Обект в сграда: магазин „Здраве 1“ и магазин „Здраве 2“: 108 900 лв. без ДДС.
1.2. Обект в сграда: магазин „Здраве 3“:
40 000 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в левове до деня на подписване
на договора за продажба по сметка, посочена в
проектодоговора към тръжната документация.
ДДС не се дължи.
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. Получаване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) за всеки търг в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до
изтичане 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
ТЗ – заверено 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
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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. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търговете ще се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. (за имота по т. 1.1) и от 10,40 ч.
(за имота по т. 1.2) в стая 21 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът ще се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

5202

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 857
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Главен уличен водопровод ПЕВП ∅ 315 от съществуваща ШСК DN 500 на ПЕВП ∅ 500 до
СВО-2Ф 225 ПЕВП в гр. Свети Влас“.
Трасе т о на водоп ровода за поч ва о т ПИ
11538.15.153 (местен НТП), продължава в ПИ
11538.9.154 (местен път) и ПИ 11538.13.155 (местен
път). Приложена е сервитутна ивица по 3 м от
двете страни на съоръжението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

5203

Председател:
Бл. Филипов

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 178
от 17 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на външен водопровод с дължина
L=820 м, преминаващо през имоти – общинска
собственост, и напоителен канал – собственост
на „Напоителни системи“ – ЕАД, за водоснабдяване на обект: „Предприятие за производство
на мебели“ за нуждите на „Ретро – М“ – ООД,
в землището на с. Царацово, местността Клиси
пара, имоти № 78080.106.25 и № 78080.106.24,
община „Марица“, област Пловдив, по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
ПУП – ПП и регистър на засегнатите от трасето
имоти.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

4919

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 179
от 17 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на външен водопровод с дължина
L=1280 м, засягащо земеделска земя и преминаващо през имоти – държавна собственост и
общинска собственост, за водоснабдяване на
обект: „Предприятие за производство на подправки и добавки за хранително-вкусовата промишленост“, за нуждите на „Пи Ай – 1“ – ЕООД,
в землището на с. Труд, местността Ралчовица,
имот № 73242.51.119, община „Марица“, област
Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

4920

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА РАДНЕВО
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РЕШЕНИЕ № 742
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 028003 в землището на с. Тополяне,
местност Герена, община Раднево, област Стара
Загора.

4961

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 743
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 017011 и ПИ № 017012, местност Парцели,
в землището на с. Ковачево, община Раднево,
област Стара Загора.

4962

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 744
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 000128 в землището на с. Даскал Атанасово, местност Юрта, община Раднево, област
Стара Загора.

4963

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 745
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 035008 в землището на с. Маца, местност
Маценски гробища, община Раднево, област
Стара Загора.

4964

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 741
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване на ПИ № 097023 в землището на с.
Коларово, местност Гробища, община Раднево,
област Стара Загора.

РЕШЕНИЕ № 746
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 046003 в землището на с. Знаменосец,
местност Корийката, община Раднево, област
Стара Загора.

Председател:
Д. Желев

Председател:
Д. Желев

4960
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РЕШЕНИЕ № 747
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 034008 в землището на с. Землен, местност
Гробища, община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев

4966

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 92
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге, реши:
Одобрява проекта за ЧИ на ПУП – ПЗ за ПИ
№ 046033 и 046032, местност Долни Желен, по
КВС за землище на с. Церово, община Своге,
горски територии – частна държавна собственост,
с начин на трайно ползване „Дървопроизводителна
площ“, с цел промяна предназначението им „За
рекултивация на депо“ (бившето общинско сметище за ТБО в ПИ № 000379 в местност Усадо по
КВС за землище на с. Церово, с начин на трайно
ползване „Сметище“) и установяване за тях на
свързано и свободно застрояване и устройствена
зона – Чисто производствена (Пч), със застроителни показатели: Пзастр.≤80 %; К инт.≤2,5;
Позел.≥20 %, съгласно червените ограничителни
и задължителни линии на застрояване и другите
данни от проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да се обжалва пред Административния
съд – София област, чрез Общинския съвет – гр.
Своге, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

5010

Председател:
Ал. Манолов

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 712
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Смолян, след като се запозна с докладната записка
на кмета на община Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка с път ІІ – 86
„Асеновград – Смолян“ при км 86+110 вдясно
по растящия километраж за обект: „Почивна
база в УПИ-29 в землището на с. Соколовци,
община Смолян“, с трасе, преминаващо през
част от поземлен имот с № 5172 в землището на
с. Соколовци, община Смолян.

5217

Председател:
Ф. Топов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 729
от 25 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Път ІІ-53
„Ямбол – Средец“, у частък: Границата ОПУ
Ямбол – ОПУ Бургас – Средец от км 212+600
до км 212+956,44, парцеларен план – селскостопански фонд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.

5011

Председател:
Г. Георгиев

14. – Министърът на регионалното развитие на основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява,
че е издал Заповед № РС-42 от 21.07.2014 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-10 от
27.03.2014 г., издадено на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ при Министерството на т ранспорта, информационните
технологии и съобщенията за обект: „Сграда за
брегови център за управление и информационно
обслужване на корабоплаването Бургас, външно
ел. захранване н.н., оптичен кабел и външни В
и К връзки“, по проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните
съдове – Фаза 3“ с местонахождение гр. Бургас,
Пристанище Бургас-Изток, поземлени имоти
07079.618.1019 и 07079.618.1021. За обекта е допуснато предварително изпълнение. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му чрез Министерството
на регионалното развитие.
5258
1. – Министърът на регионалното развитие на
основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № PC-44 от 21.07.2014 г. за допълване на
Разрешение за строеж № PC-15 от 15.03.2014 г.,
издадено на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ за
строеж: „Реконструкция и електрификация на
железопътна линия Димитровград – Свиленград“.
Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на
железопътна отсечка Димитровград – Харманли
(от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях, с приблизителна дължина
на железния път 36 км, с допълване на участък
Димитровград – Симеоновград от км 234+290 до
км 253+560 – с участък № 2А „Междугарие Димитровград – Симеоновград“ от км 253+650 до км
254+240, намиращ се на територията на община
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Симеоновград, област Хасково. За обекта е допуснато предварително изпълнение. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му чрез Министерството
на регионалното развитие.
5259
19. – Министърът на регионалното развитие
обявява, че на основание § 52, ал. 5 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 148, ал. 3 и 4 (в редакцията преди изм. и доп.
на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), във връзка с чл. 143,
чл. 144, ал. 1 – 3 и чл. 145, ал. 2 (в редакцията им
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
чл. 152, ал. 2 ЗУТ, при условията на чл. 60, ал. 1
АПК е издал Разрешение за строеж № РС-43 от
21.07.2014 г. за строеж: „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от
трансевропейската железопътна мрежа. Позиция
3: „Модернизация на железопътна отсечка Стамболийски – Пловдив в границите край стрелка
№ 3 (км 138+755) по път № 1 и начало на стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западната
гърловина на гара Стамболийски до началото
на стрелка № 2 (км 154+564) по път № 1 и край
стрелка № 4 (км 154+606) по път № 2 на западната гърловина на гара Пловдив, включително
гара Тодор Каблешков“, по етапи, както следва:
Етап VI – Мостове от км 138+755 до км 154+606,
гара Стамболийски – гара Пловдив – Път 1; Етап
VII – Мостове от км 138+755 до км 154+606, гара
Стамболийски – гара Пловдив – Път 2; Етап
VIII – Тягова подстанция Прослав. За обекта е
допуснато предварително изпълнение. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му чрез Министерството
на регионалното развитие.
5260
36. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52, ал. 5
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 148, ал. 3
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) и ал.4, чл. 145, ал. 2 (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с чл. 143, ал. 1 и 2 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-49
от 31.07.2014 г. на „Южен поток България“ – АД,
за: обект: „Преносен газопровод „Южен поток“
на територията на Република България“, подобект
І: „Приемен терминал „Паша дере“ и компресорна станция (КС) „Варна“, подобект ІІ: „Път
към приемен терминал и КС“, Част 1: „Път към
приемен терминал и КС в горска територия от
ПК 0+000,000 (изход – запад) до ПК 1+204,050 и
от ПК 0+000,000 = ПК 0+498,247 (НК1) до ПК
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1+793,594 (след вход ПТ)“, с местонахождение:
землището на гр. Варна, имоти с идентификатори по кадастралната карта № 10135.5103.459,
10135.5103.466, 10135.5103.481, 10135.5103.470,
10135.5103.460, 10135.5103.461, 10135.5103.468,
10135.5103.483, 10135.5103.464, 10135.5103.478, община Варна, област Варна. На основание чл. 60,
ал. 1 АПК за защита на особено важни държавни
и обществени интереси е допуснато предварително
изпълнение на разрешението за строеж. Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРР. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
5281
80. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 11/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Андриана Валентинова Димитрова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от една година.
5201
87. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 40, ал. 4, чл. 39, ал. 2 и 4, чл. 132,
т. 10 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 31/2014 г. на
Висшия дисциплинарен съд Ивайло Тодоров Пенов – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 12 месеца.
5124
17. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конку рси за: професори
по: 2.1. Филологи я (истори я на българск и я
език) – един; 4.1. Физически науки (електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един; 1.2. Педагогика (социално – правно и гражданско образование) – един;
1.2. Педагогика (социална педагогика) – един;
доценти по: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (книгознание, библиотекознание, библиография – история на книгите,
библиотеките и библиографията) – един; 2.3.
Философия (естетика) – един; 2.1. Филология
(история на славянските литератури, история
на чешката литература) – един; 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (европейска
етнология) – един; 2.1. Филология (британска
култура и литература) – един; главни асистенти
по: 3.2. Психология (възрастова и педагогическа
психология – педагогическа психология) – един;
4.3. Биологически науки (вирусология) – един,
4.3. Биологически науки (обща и геологична
микробиология) – един; 2.1. Филология (латински
език) – един; главен асистент по чл. 68, ал. 1,
т. 3 КТ по 4.3. Биологически науки (клетъчна
биология) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с
необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в
СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи – в ректората,
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стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 987-36-34; 02/986-11-83. Приемно време – от
15 ч. до 17,30 ч.
5209
15. – Нов български университет, София,
обявява следните конкурси за: главни асистенти:
в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3 Политически науки – един; област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (устойчив дизайн в интериора и мебелите) – един;
доцент в област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (рисуване и живопис), всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел
„Персонал“, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
5248
61. – Медицинският университет, Факултет
по дентална медицина, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. „Стоматология“ по Терапевтична
стоматология – двама, за нуждите на катедра
„Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в деканата на Факултета по дентална
медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
5134
4. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
доценти по: 3.8. Икономика (Маркетинг/маркетинг в предприемаческата дейност) – един;
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3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка (банково дело) – един; 4.3.
Биологически науки (Приложна неврофизиология) – един; 4.4. Науки за земята (Икономическа и
социална география) – един; 4.4. Науки за земята
(Екология и опазване на околната среда) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ет. 1, стая 106, тел.: (073) 588 566.
5137
5. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2014/2015 г. в съответствие с
Решение № 293 от 13.05.2014 г. на Министерския
съвет съгласно приложението. От 1.09.2014 г.
до 31.10.2014 г. кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора за участие
в конкурса (свободен текст); 2. автобиография
(европейски образец); 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. мотивационно писмо за участие в
конкурса; 6. медицинско свидетелство; 7. други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8.
документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс – 50 лв. – плащането се
извършва в Първа инвестиционна банка в първи
учебен корпус. Всички документи се представят
приложени в папка. Документите се приемат в
стая 106, ректорат, тел. 073/588-566.

Приложение
Предложение за обявяване на конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за учебната 2014 – 2015 г., утвърдени с Решение № 293 от
13.05.2014 г. на Министерския съвет
Шифър
1
1.
1.1.
1.2.

1.3.

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми
2
Педагогически науки
Теория и управление на образованието
Теория и управление на образованието (Управление на образованието)
Педагогика
История на педагогиката и българското образование
Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)
Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически технологии за
овладяване на математически дейности в детската градина)
Специална педагогика
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
(вкл. методика на лечебната физкултура)
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
(вкл. методика на лечебната физкултура) (кинезитерапия)
Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началното училище
Методика на обучението по техника и технологии
Методика на обучението по математика
Методика на обучението по музика

Форма на
обучение
Редовна Задочна
3
4

1
2
1
1

1

1
5

2

1

1

1
1
1
3

1
1
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
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2
Хуманитарни науки
Филология
Български език
История на българската литература (Съвременна българска литература
(От втората половина на ХХ век до началото на ХХІ век)
История на българската литература (Нова българска литература (От
Освобождението до средата на ХХ век)
Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература)
Славянски езици (Руски език)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Френска литература)
Общо и сравнително езикознание (Френски език)
Английски език
Немски език
История и археология
До к у м е н т а л и с т и к а , а рх и в и с т и к а , п а л е о г р афи к а , и с т о р и о г р афи я ,
източникознание (Историография)
История на България (Нова българска история)
История на България (Най-нова българска история)
Нова и най-нова обща история
Средновековна обща история
Нова и най-нова обща история (Балканска история)
Стара история и тракология
Философия
История на философията
Социална философия
Социални, стопански и правни науки
Социология, антропология и науки за културата
Социология
Теория и история на културата
Психология
Педагогическа и възрастова психология
Политически науки
Политология
Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности
Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността
Право
Гражданско и семейно право
Трудово право и обществено осигуряване
Административно право и административен процес
Наказателно право
Наказателен процес
Международно право и международни отношения
Администрация и управление
Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление)
Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(социално-културната сфера)
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3

4

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1

1
1

3
4

1

3
1

1

3
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1

1
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7.4.
8.
8.4.
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3

Туризъм
Икономика и управление по отрасли (туризъм)
Природни науки, математика и информатика
Химически науки
Неорганична химия
Органична химия
Науки за земята
Икономическа и социална география
Картография и тематично картографиране
Екология и опазване на околната среда
Природна география
Математика
Изследване на операциите
Информатика и компютърни науки
Информатика
Технически науки
Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Здравеопазване и спорт
Обществено здраве
Логопедия
Изкуства
Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия
ОБЩО

4

2

1
2
2
1
2
3
1
1

2

1

2

4
92

12

5136
15. – Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане
на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.6. Право (данъчно право
и финансово право) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая
206, тел. 056/900-486.
5222
702. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина по научна специалност „лъчелечение“ – един за Факултет по медицина, Катедра по
образна диагностика и лъчелечение и Отделение
по лъчелечение към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина по научна специалност „епидемиология“ – един за Факултет по дентална медицина,
Катедра по клинични медицински науки, УНС
по детски и инфекциозни болести; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
научна специалност „обща медицина“ – един за
Медицински колеж – Варна; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-

сионално направление 7.1. Медицина по научна
специалност „физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един за Медицински колеж – Варна,
УНС „Рехабилитатор и медицински козметик“ и
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
по научна специалност „обща хирургия“ – един
за Катедра по обща и оперативна хирургия и
Първа клиника по хирургия към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
по научна специалност „педиатрия“ – един за
Факултет по медицина, Катедра по педиатрия и
медицинска генетика и Първа детска клиника
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология
по научна специалност „ортодонтия“ – един за
Факултет по дентална медицина, Катедра по
протетична дентална медицина и ортодонтия; в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация
по научна специалност „биофармация и фармакокинетика“ – един за Факултет по фармация,
Катедра по предклинични и клинични науки,
УНС по фармакология и токсикология; в област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
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4.2. Химически науки по научна специалност
„биоорганична химия, химия на природните
физиологично-активните вещества“ – един за Факултет по фармация, Катедра по фармацевтични
науки и фармацевтичен мениджмънт; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
научна специалност „детска психиатрия“ – един
за Факултет по медицина, Катедра по психиатрия
и медицинска психология и Клиника по психиатрия към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и документи –
Медицински университет – Варна, ул. Марин
Дринов 55, Отдел „Човешки ресурси“, ет. 4, стая
416, тел. 052/677-033 и 052/677-034.
5212
77. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: главни асистенти по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Социални дейности“ (Основи на социалната работа) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, специалност „Организация и управление на производството“ – един,
със срок 3 месеца; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ – един, със срок 2
месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроизмервателна техника“ – един,
със срок 3 месеца; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание, специалност
„Процеси и оборудване за електрофизични и
електрохимични методи за обработка“ – двама,
със срок 3 месеца; доценти по: област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Управление
на риска, финанси и застраховане“ – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електроснабдяване и обзавеждане“
(Електроснабдяване) – един, със срок 3 месеца;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ (Компютърни
мрежи) – един, със срок 3 месеца; професор по
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, специалност „Материалознание
и технология на машиностроителните материали“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи: в
ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, ректорат,
„Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.
5097
4. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за доценти по: 03.01.18 Ревматология – един, в сектор „Кардиология“ за
н у ж дите на Отделение по ревматологи я на
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„УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; 03.01.13 Вътрешни болести – един, в сектор „Пулмология“ за нуждите
на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на
„УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; главен асистент по
05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура) – един, в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“ за
нуждите на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5223
18. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 288 от 10 май 2013 г. на
Министерския съвет на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2014/2015 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№
по
ред
1.

Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми

Редовно

7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина

1.1. Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

1

1.2. Дерматология и венерология

1

2.

7. Здравеопазване и спорт,
7.2. Стоматология

2.1. Терапевтична стоматология
(към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“)

1

2.2.

Ортопедична стоматология (към
катедра „Протетична дентална
медицина“)

1

2.3. Хирургична стоматология (към
катедра „Лицево-челюстна хирургия“)

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
2010 г.:
1. Заявление до ръководителя на научната
организация.
2. Автобиография.
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея.
4. Други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област.
5. Квитанция за внесена такса за явяване на
конкурсен изпит – за изпита по специалността и
изпита по чужд език – 100 лв. Таксите се внасят в
клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Пловдив.
Кандидатите за докторанти следва да имат
предвид, че докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от
кандидата чужд език (английски, немски, френски
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и испански). Докторантите заплащат еднократна
такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за справки,
контакти и подаване на документи: Пловдив, бул.
В. Априлов 15А, Научен отдел: Ем. Месробович,
Ю. Маринова, тел. 602 224, 644 001.
5211
12. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Аграрния факултет
за: професор в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, по
Генетика; доценти в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство,
по: Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата
с нея) – един; Почвознание – един; Педагогическия факултет за главен асистент в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, по
Художествено наследство на България, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: за АФ – във факултета,
Студентски град, тел. 042/699-466, за ПФ – във
факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613-758.
5221
73. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
главни асистенти по: област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика) – един; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика
на обучението по техника и технологии) – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, кабинет 107, за информация: тел.
054/830-495, в. 121, GSM 0899-901-943.
5021
80. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ преобявява следните
докторантури за учебната 2013/2014 г. със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:
№

1.

Докторантури

Форма
на обучение

докторска програма Ме- редовна
тодика на обучението по
български език от професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението
по…, област на висше образование 1. Педагогически
науки

Брой

2

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус
1, кабинет 107; за информация: тел.: 054/830 495,
вътр. 121; GSM: 0899 901943.
5077
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 4.3. Биологични науки,
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научна специалност „Генетика“ за нуждите на
секция „Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на риска“ на отдел „Екосистемни
изследвания, екологичен риск и консервационна
биология“ – един; научна специалност „Хидробиология“ за нуждите на секция „Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми“
на отдел „Водни екосистеми“ – един; научна
специалност „Ботаника“ за нуждите на секция
„Флора и растителност“ на отдел „Растително
и гъбно разнообразие и ресурси“ – един; главни
асистенти по научна специалност „Хидробиология“ за нуждите на секция „Биоразнообразие и
процеси в сладководни екосистеми“ на отдел
„Водни екоситеми“ – двама, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите
по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния
секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail:
Snejana.Grozeva@iber.bas.bg). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ – база 2, бул.
Цар Освободител 1.
5135
96. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ при БАН – София, обявява конкурси
за двама главни асистенти по професионално
направление 4.3. Биологически науки (01.06.23
Имунология за нуждите на Департамент „Имунология“ – един, и 01.06.12 Микробиология за
нуждите на Департамент „Приложна микробиология“ – един) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 02
979 31 24.
5114
60. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София, на основание Решение № 293 на МС
от 13.05.2014 г. и решение на Научния съвет на
„СБАЛХЗ“ – ЕАД, с протокол № 13 от 17.07.2014 г.
и чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ обявява конкурс за двама
докторанти – редовна форма на обучение, в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Хематология и преливане
на кръв“, както следва: 1. в Клиниката по хематология с диплома за придобита образователноквалификационна степен „Магистър по медицина“
с приложение или уверение за успешно положени
държавни изпити и академична справка; продължителността на докторантурата е 3 години; 2. в
Консултативно-диагностичен блок с диплома за
придобита образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина“ или „Магистър по
биология“ с приложението или уверение за успешно
положени държавни изпити и академична справка;
продължителността на докторантурата е 3 години.
Документи се подават съгласно изискванията в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в „СБАЛХЗ“ – ЕАД, София, в отдел
„Човешки ресурси“ на „СБАЛХЗ“ – ЕАД, София
1756, ул. Пловдивско поле 6, ет. 6. За контакти: тел.
02/9701-170. Срок за подаване на документите – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
5210
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35. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти на землищата на с. Гълъбово, с. Златарица,
с. Кузьово, с. Палатик и с. Черешово, община
Белица, област Благоевград, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересoваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
4977
35. – Община Добричка, област Добрич, 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: „Захранващ водопровод за
стопанска база в ПИ № 000087 в землището на
с. Самуилово, през ПИ № 48088.000.364, полски
път в землището на с. Миладиновци, община
Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в община Добричка, стая
229 в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5207
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Николай Иванов
Нешев от София против разпоредбата на чл. 21,
ал. 1 от Наредба № І-45 от 24.03.2014 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране
от движение на моторните превозни средства и
ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни
средства, издадена от министъра на вътрешните
работи, в частта „само за ПС, чиято регистрация
е прекратена на основание чл. 18, т. 1, поради
изнасяне от страната, съхраняване в частен имот,
обявяване за издирване или регистрационни
табели, които не отговарят на изискванията на
действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591“, по което
е образувано адм. д. № 9107/2014 г. по описа на
Върховния административен съд, шесто отделение.
5198
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обвява, че е постъпило
оспорване от областния управител на област
Бургас на решение, прието по т. 1 от дневния ред
на заседание на Общинския съвет – гр. Бургас,
проведено на 22.04.2014 г., отразено в протокол
№ 35, внесен в Областна администрация – Бургас,
с вх. № 61-00-74 от 29.04.2014 г., с което е приета
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски
и други обслужващи дейности и елементите на
градско обзавеждане на територията на община
Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното
на 9 и 14.12.2010 г. заседание на общинския съвет,
изм. и доп. с решения по т. 11, протокол № 8
от 27 и 29.03.2012 г.; решение по т. 16, протокол
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№ 26 от 23.07.2013 г., и по т. 10, протокол № 28
от 29.10.2013 г., в частта му със следния текст:
„§ 1. В чл. 4, ал. 2, изречение първо: „Едно лице
има право да получи разрешение за поставяне
за не повече от един преместваем обект върху
имотите – общинска собственост, с изключение
на обектите за търговия с обектите по чл. 2,
ал. 3, т. 2, елементите на градското обзавеждане,
обектите, разположени в територии, отдадени на
концесия от общината“ се отменя. § 2. В чл. 5,
ал. 1, т. 10 „Декларация, че лицето не експлоатира друг обект по чл. 56 на територията на
общината с изключение на обектите по чл. 4,
ал. 2“ се отменя.“ По оспорването е образувано адм.д. № 1049/2014 г., което е насрочено за
30.10.2014 г. в 10 ч.
5129
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Иринка Манолова Павлова с предмет законосъобразността на одобрения
с Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на ОбС – гр.
Варна, ПУП – ПУР на СО „Ментеше“ в частта
на плана, засягаща собствения на жалбоподателката Иринка Манолова Павлова поземлен имот,
означен по ПУР като ПИ 1563. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм.д. № 1950/2014 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
5127
Административният съд – Варна, ХХХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 1935/2014 г. по оспорване,
предявено от Севдалин Димов Иванов, Светла
Антонова Стоилова и Марийка Стефанова Стоилова, действащи чрез пълномощник – адв. Юлия
Кръстева, срещу Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г.
на ОбС – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с. о. „Ментеше“ в частта на поземлен имот
№ 1809 в кв. 10 по този план. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Севдалин Димов Иванов, Светла Антонова Стоилова
и Марийка Стефанова Стоилова.
5128
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Административният съд – Варна, VІІ с-в,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Тодор Георгиев Буров
от Варна на Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. по
протокол № 28 от 12.02.2014 г. на ОбС – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на с. о. „Ментеше“, в т.ч. и схеми за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за
водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване,
за вертикално планиране, транспортно-комуникационна схема в частта за УПИ ІІ-1197 – за
обществено обслужване. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 1993/2014 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
5126
Административният съд – Варна, ХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУ Т обявява, че предмет на оспорването по адм. дело
№ 1999/2014 г. е Решение № 1357-4 по протокол
№ 28 от 12.02.2014 г. на ОбС – гр. Варна, с което
е одобрен ПУП – ПУР на улици и поземлени
имоти – публична собственост, на СО „Ментеше“,
в т. ч. и схеми: за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за
водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване, за вертикално планиране и транспортнокомуникационна схема, в частта на ПИ № 1564.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление до АС – Варна, за конституирането им
като ответници по адм. дело № 1999/2014 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
5199
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Фатма Реджеб Фандък
от с. Медени поляни против Заповед № 454 от
10.04.2014 г. на кмета на община Велинград. С
оспорената заповед е одобрен ПУП – план за
регулация и план за застояване за изменение на
регулацията и отреждането на УПИ № ІХ-76, 78 и
№ VІІІ-66, 70 и образуване на нови УПИ № ІХ-76
и Х-78 – „търговия и услуги“, така че вътрешните
регулационни граници на нов УПИ № Х-78 – „търговия и услуги“, да бъдат поставени в съответствие
с имотната граница на п.и. 78 (без промяна на
уличната регулация от юг) в кв. 15 по плана на
с. Медени поляни, община Велинград. За новообразувания УПИ № Х-78 – „търговия и услуги“,
се предвижда ново строителство на сграда, до два
етажа, с височина на стрехата до 7 м, при отстояния: 3 м от западната и северозападната и 1 м от
североизточната вътрешна регулационна граница
и на самата южна улична регулационна граница.
По жалбата е образувано адм. д. № 474/2014 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик,
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 3.09.2014 г.
от 14 ч. Заинтересуваните лица имат право да
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се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
5085
Горнооряховският районен съд, 3 състав, призовава Такуан Мохамед Танна, сирийски гражданин,
роден на 7.06.1974 г., да се яви в съда на 18.09.2014 г.
в 13,50 ч. като ответник по гр.д. № 1064/2014, заведено от Севда Огнянова Статева, по предявен
иск за развод с правно основание чл. 49, ал. 1 СК,
за получаване на препис от искова молба и приложените към нея доказателства. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4994
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Василиос Козмидис, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 1.10.2014 г. в 13,30 ч. като
ответник по гр. д. № 3477/14, заведено от Гергана Цонева Козмиду от Пловдив, за развод. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът ще му назначи особен представител.
4967
Софийският градски съд, администиративно
отделение, IIIв състав, призовава Венцислав Рачев Симеонов с последен адрес София, кв. Овча
купел, ул. Иван Радоев (Уляна Громова) 23, ет. 3,
ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
1.10.2014 г. в 15,30 ч. като заинтересована страна
по адм.д. № 254/2002 г., заведено от Вера В. Мирчева и др. срещу кмета на СО – район „Банкя“.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще бъде гледано при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5082
Софийският градски съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Бруно Пичианти, гражданин на Италия, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Софийския градски съд,
гражданско отделение, III брачен състав, София,
бул. Витоша 2, ет. 1, стая 71, за да получи препис
от искова молба заедно с всички приложения към
нея, подадена от Мария Руменова Паскова, за иск с
правно основание чл. 62, ал. 2 СК (за оспорване и
установяване на произход) и по която е образувано
гр.д. № 12584/2013 г. по описа на СГС, ГО, III брачен състав, срещу него. В случай че ответникът не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5200
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра по парт. № 422,
т. 13, рег. Х, стр. 55, по ф.д. № 474/2014 г. политическа партия „АБВ (Алтернатива за българско
възраждане)“ със седалище и адрес на управление София, СО, район „Триадица“, пл. България
1, НДК – основна сграда, вх. А.3, кабинет 1.6.
Уставът на политическата партия е приет на
учредително събрание, проведено на 28.06.2014 г.,
и представлява неразделна част от решението.
Вписва ръководни органи на партията: Национален съвет в състав: Албена Асенова Вълчева,
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Ангел Стоянов Ризов, Андрей Викторов Бунджулов, Андрей Иванов Андреев, Антон Боянов
Коджабашев, Бойко Кирилов Радоев, Борислав
Михайлов Борисов, Боян Симеонов Димитров,
Валентин Вълчев Енев, Васил Запрянов Циров,
Васил Кирилов Станимиров, Велко Георгиев Михайлов, Венцислав Симеонов Великов, Веселин
Стефанов Радков, Веселка Кузманова Вачева,
Владимир Цветанов Димитров, Георги Паскалев Сафев, Георги Седефчов Първанов, Гергана
Александрова Анева, Дилян Ангелов Енкин,
Димитър Радославов Димитров, Дора Симеонова
Щерева, Драгош Богданов Методиев, Евгений
Желев Желев, Емил Аврамов Кало, Емил Константинов Георгиев, Ивайло Георгиев Калфин,
Иван Дачев Дачев, Иван Йорданов Цеков, Иван
Пенков Иванов, Иван Славов Иванов, Ивелин
Пенчев Петров, Ивета Георгиева Станкова-Пенкова, Иво Петров Сеферов, Йорданка Стефанова
Георгиева, Красимир Петков Руев, Красимира
Василева Радева-Делева, Лидия Цветкова Борисова-Цуцуманска, Лъчезар Кирилов Симеонов,
Мариана Георгиева Тодорова, Мартин Райчев
Райков, Миглена Петрова Темелкова-Бакалова,
Минко Велчев А нгелов, Николина Иванова
Чакърдъкова, Нина Найденова Найденова, Павлина Велчева Попова, Петко Ангелов Иванов,
Петя Господинова Тошкова, Росица Йорданова
Янакиева-Костадинова, Румен Йорданов Петков,
Светослав Димитров Белемезов, Тихомир Бонев
Димитров, Тодор Николов Цанев, Трендафил
Ангелов Величков, Цветан Методиев Антов,
Контролен съвет в състав: Владимир Димов
Калчев – председател, Ру мен Василев Еленски – зам.-председател, членове: Антон Методиев
Проданов, Атанас Цеков Петков, Борислав Павлов
Здравков, Венелина Петкова Милушева, Венко
Стоянов Вълчев, Венцислав Димитров Конов,
Володя Борисов Карамитев, Георги Венциславов
Стоянов, Димитър Карамфилов Трендафилов,
Емил Цветанов Атанасов, Иван Косев Жерков,
Ирена Йорданова Иванова, Красимир Иванов
Демиров, Любомир Владимиров Пеев, Марин
Станчев Черкезов, Петър Винченцов Гецков,
Росица Димитрова Станковска, Христо Стоянов Христов, Цвета Младенова Кирова. Вписва
Георги Седефчов Първанов като председател на
политическа партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“. Партията се представлява
от председателя Георги Седефчов Първанов.
5261
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 3, 4 и 5 ЗПП вписва в регистъра на Софийския градски съд по партидата на политическа партия „Нова зора“, регистрирана по ф.д.
№ 15936/93 г. на СГС, партиден № 103, том 3, стр.
57, следните промени: вписва промени в устава
на партията, взети от Втория редовен конгрес
на политическа партия „Нова зора“, състоял се
на 22.03.2014 г.; вписва Минчо Мънчев Минчев
като председател на ПП „Нова зора“. Централен
политически съвет (ЦПС): Вписва имената на
членовете на ръководните и контролните органи
на политическата партия: Антонина Иванова
Димитрова, Венелин Иванов Стоянов, Владимир
Григоров Григоров, Георги Спасов Георгиев,
Динчо Иванов Иванов, Добра Димитрова Стоянова, Евгений Пенков Еков, Евгения Иванова
Иванова, Иван Димитров Титеряков, Йовка Милева Вацева, Минчо Мънчев Минчев, Красимир
Димитров Димитров, Любен Цветанов Виденов,
Младен Борисов Михайлов, Николай Стефанов
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Атанасов, Огнян Стефанов Сапарев, Райко Дедев
Пенков, Розалина Димитрова Димитрова, Румен
Илиев Воденичаров, Румен Йорданов Йорданов,
Станчо Светославов Джумалиев, Стоян Митрошинов Каменов, Таньо Стоянов Клисуров, Тодор
Георгиев Предов, Тодор Илиев Мишев. Централно
изпълнително бюро (ЦИБ): председател Минчо
Мънчев Минчев; зам.-председатели: Румен Илиев
Воденичаров, Тодор Георгиев Предов; секретари:
Тодор Илиев Мишев, Динчо Иванов Иванов, Стоян
Митрошинов Каменов; членове: Владимир Григоров Григоров, Евгения Иванова Иванова, Йовка
Милева Вацева, Красимир Димитров Димитров,
Любен Цветанов Виденов; Централна контролна
комисия (ЦКК): председател: Евгений Георгиев
Гиндев; зам.-председател: Никола Иванов Копанаров, членове: Рени Атанасова Меретева, Богдан
Александров Иванов, Лилия Николова Кръстева.
Политическа партия „Нова зора“ се представлява
от председателя Минчо Мънчев Минчев.
5290

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение „Българско дружество по сравнително образование“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10 от
устава свиква общо събрание на членовете на
15.09.2014 г. в 15 ч. в сградата на управление на
сдружението в София, бул. Шипченски проход 69А,
ет. 3, стая 318, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за мандата
му; 2. избор на нови членове на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет и председател.
5226
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„НИОП“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.09.2014 г. в 13 ч. в
София, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на НИОП за периода януари – декември 2013 г.; 2. приемане на финансовия отчет
за приходите и разходите на НИОП за периода
януари – декември 2013 г.; 3. приемане на проектобюджета на НИОП за периода януари – декември
2014 г.; 4. промяна на устава на сдружението; 5.
избор на нов управителен съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание. Членовете на сдружението, които не могат
да участват в събранието, на основание чл. 14,
ал. 6 от устава на НИОП могат да упълномощят
член на сдружението, който да ги представлява.
5233
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска астрологична асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.10.2014 г. в 17 ч. в офиса
на БАА – София, бул. Княгиня Мария-Луиза 38,
при следния дневен ред на събранието: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на БАА през
2013 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2013 г.; 3. предложения от УС на БАА
за учебната програма за периода 2014/2015 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
5161
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24. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Ален мак“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 26.09.2014 г. в 17,30 ч. в т.с. Сарафово
в кв. Сарафово при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружество „Ален мак“; 2. приемане
отчета на бюджета за деветмесечието на 2014 г. и
приемане проектобюджета за 2015 г.; 3. промяна
в ръководството на ТД „Ален мак“; 4. промяна
в устава на ТД „Ален мак“; 5. организационни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място с един час по-късно при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
5230
3. – Управителният съвет на Българската
асоциация за къмпинг и караванинг, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 11.10.2014 г. в 10,30 ч. в Националния учебен
център на Българския Червен кръст, намиращ
се на ул. Половраг 31, с. Долни Лозен, област
София, при следния дневен ред: 1. предложения
за промяна и избор на състава на управителния
съвет; 2. предложения за промяна и избор на
състава на контролния съвет; 3. предложения за
промени в устава; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
5232
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25. – Съветът на настоятелите на СОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, Видин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното настоятелство на 25.09.2014 г. в 17 ч. в
сградата на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ във
Видин при следния дневен ред: 1. отчет на училищното настоятелство през 2014 г.; 2. финансов
отчет на училищното настоятелство за 2014 г.;
3. освобождаване на членовете на училищното
настоятелство и приемане на нови членове на
училищното настоятелство; 4. избор на нов съвет на настоятелите съгласно чл. 30 от устава на
училищното настоятелство за срок 4 години; 5.
промяна в чл. 21, ал. 3 от устава на училищното
настоятелство; 6. разни. Приканват се да участват
всички родители и граждани, които биха искали да станат членове на настоятелството, за да
подкрепим усилията на педагогическото ръководство на училището за подобряване условията за
провеждане на учебния процес на нашите деца.
5229
Димитрийка Христова Христова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Екосвят 2004“,
Хасково, в ликвидация по ф.д. № 63/2004 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
5227

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
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