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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на консултантски услуги
за у крепване на конку рентоспособност та
на се лско т о с т опа нс т во и изг о т вя не на
проектостратегии за устойчиво управление
в хидромелиоративния сектор и опазване
от вредното въздействие на водите между
Министерството на земеделието и храните
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. – ДВ, бр. 59
от 2014 г. В сила от 18 юли 2014 г.)
Споразумение, сключено на 20.03.2014 г.,
меж ду Министерството на земеделието и
храните на Република България (наричано
по-долу „Клиента“ или „МЗХ“) и Международната банка за възстановяване и развитие
(наричана по-долу „Банката“)
Като взеха предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 22 януари 2012 г. и
изменен на 8 март 2013 г. между Световната
банка и правителството на Република България
за партньорство и съдействие при прилагането
на Структурните инструменти на ЕС;
Като взеха предвид отправената от Клиента
молба към Банката за предоставяне на аналитични или консултантски услуги, описани
в Приложение 1 към това Споразумение, чрез
които да подпомогне Клиента при разработването и изпълнението на нови стратегии
за сектор „Хидромелиорации“ – напояване
и отводняване и опазване от вредното въздействие на водите, както и да спомогне за
изпълнението и насърчаването на дейности,
които целят повишаване на ефективността и
устойчивостта на хидромелиоративния сектор,
които Банката е приела да предостави при
сроковете и условията, залегнали в настоящото Споразумение („Консултантски услуги“);
Като взеха предвид, че аналитичните и
консултантските услу ги, предоставени от
Банката, ще бъдат финансирани със средства
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, отпуснати на Република
България;
И с оглед на горното страните по това
Споразумение се договориха за следното:
1. Назначение. Клиентът възлага, а Банката
приема да извърши консултантските услуги
по начина, определен в това Споразумение,
и със същата грижа и старание, с каквито се

отнася към останалите свои аналитични и
консултантски дейности. Назначаването на
Банката за съветник на Клиента по силата
на това Споразумение е неексклузивно и не
ограничава Клиента при наемането на други
съветници по същите или свързани въпроси.
2. Персонал на Банката. Банката определя
по собствена преценка състава на персонала
(включително служителите на консултантски
длъжности) („Банковия персонал“), който
да извърши консултантските услуги. Приложение 1 към това Споразумение съдържа
индикативен списък на Банковия персонал,
който вероятно ще участва в реализацията
на консултантските услуги; Банката обаче си
запазва правото по всяко време да назначава
подходящо лице/лица, с равностойна експертиза, в допълнение към или на мястото на
някое от назначените лица, когато Банката
счете това за необходимо или уместно с оглед
на изпълнението на поетите от нея задължения
по това Споразумение. Когато Клиентът има
основателна причина за неудовлетвореност от
работата на някой от членовете на Банковия
персонал, той има право да поиска от Банката смяната на това лице/лица. Клиентът е
длъжен да предостави на целия Персонал статута, имунитета и привилегиите, предвидени
в Учредителния договор на Банката є други
приложими международноправни норми. За
избягване на всяко съмнение между страните
е постигнато разбиране и съгласие, че това
Споразумение не поражда трудови или каквито є да било сходни правоотношения между
Клиента и Банковия персонал.
3. Информация за контакт. В изпълнение
на Консултантските услуги Банката ще работи
в тясно взаимодействие с определените от
Клиента за тази цел длъжностни лица. Клиентът ще предостави на Банката имената и
данните за контакт на персонала на Клиента,
определен за работа по Проекта. Клиентът ще
работи в тясно взаимодействие с определените за тази цел длъжностни лица на Банката.
Банката ще предостави на Клиента имената
и данните за контакт на персонала, определен
за работа по Проекта.
4. Принос на Клиента. Клиентът осъществява дейностите и осигурява материалната база,
предвидени в Приложение 1 към това Споразумение. Постигнато е изрично разбиране
и съгласие, че Банката не носи отговорност
при забавяне на изпълнението поради неспособност на Клиента да осигури своя принос
съгласно този параграф.
5. Срокове. Банката поема задължението да
мобилизира всички разумни средства, които са
достъпни в съответствие с най-добрите практики, за навременно предоставяне на консултантски услуги, като същевременно работната
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програма и график, залегнали в Приложение
1 към това Споразумение, са изготвени в дух
на добра воля и на базата на информацията,
с която Банката разполага към момента, и
при допускането, че: (i) Клиентът и неговият персонал изпълняват своите задължения
навременно и по удовлетворителен начин; и
че (ii) Клиентът през цялото време действа
своевременно за предоставянето на информация, вземането на решения и осигуряването на
нужната подкрепа съгласно условията на това
Споразумение и в отговор на периодически
отправяните от Банката искания.
6. Документация. Банката ще съхранява
с ъо т ве т ната док у мен та ц и я о т носно консултантските услуги съобразно обичайните
си практики за съхраняване на документи
и ще предоставя на Клиента информация
и документация относно консултантските
услуги при отправено от него основателно
искане. Световната банка ще съхранява архив
на тази документация за срок от 7 години
след приключване на финансовата година
на Банката, към която тази документация
се отнася, в съответствие с приложимите в
момента политики на Световната банка за
съхраняване на документи. За да може да
отговори на изискванията по отношение на
съхранението на документи за проектите,
получаващи финансиране от Европейските
фондове, Постоянното представителство на
Световната банка в България ще съхранява
копия от съответната документация 7 години
след приключване на съответните проекти.
Заедно с окончателната фактура Банката ще
представи писмено потвърждение, заверено от надлежно упълномощен служител от
Контролното звено на Банката към екипа на
съответния вицепрезидент, че въз основа на
установените мерки за контрол изработеното
време и категорията на експертите съгласно
представените до момента фактури, отговарят
на счетоводната документация и данните на
звеното по човешки ресурси на Банката.
7. Интелектуална собственост. Правата на
интелектуална собственост на страните върху
всички налични доклади, изследвания, анализи
и други документи, използвани от Банката във
връзка с предоставянето на Консултантските
услуги, се запазват от съответната страна.
Правото на интелектуална собственост върху
новите материали, изготвени от Банката във
връзка с Консултантските услуги, принадлежи
на Клиента. Правото да се използват, копират, показват, разпространяват, публикуват и
създават производни от всички или част от
тези материали и да се включва информация
от тях в изследвания, доклади, публикации,
уебсайтове и други медии ще е обект на
предварително писмено съгласие от страна
на Клиента при спазване на ограниченията
за разкриване на поверителна информация и
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права на трети страни. Предвид горното и тъй
като признава правото на достъп до информация, Клиентът възнамерява да предостави
достъп до резултатите от консултантските
услуги, доколкото е възможно, при спазване
на ограниченията за поверителност съгласно
раздел 9 по-долу.
8. Представяне на позиции на Банката и
използване на нейното име, знаци и емблема
а) Клиентът се задължава да не представя
или да не допуска да бъдат представяни позициите на Банката без нейното предварително
писмено съгласие, получено чрез размяна на
електронни писма, факсове или друга официална кореспонденция.
б) К лиент ът освен това се задъл жава
да не използва и да не позволява да бъдат
използвани името, знаците или емблемата
на Банката във всякакъв вид реклами, осведомителна литература или информация без
предварително писмено съгласие на Банката,
а в случаите, когато такова съгласие бъде дадено, името, знаците и емблемата на Банката
да бъдат използвани в строго съответствие с
полученото разрешение и при вземане предвид и включване на обичайните за Банката
обяснения и уточнения.
в) Двете страни се договарят в новите материали, изготвяни във връзка с консултантските
услуги, да бъдат включени съответните обяснения и уточнения, че изразените от автора/
авторите възгледи не отразяват непременно
позициите на Световната банка, Съвета на
изпълнителните директори или правителствата, които те представляват.
9. Поверителност. Всяка от страните по
Споразумението упълномощава другата страна
да разпределя, публикува или разпространява
по друг начин всички доклади, изследвания,
анализи или други документи или информация, предоставени или изготвени във връзка с
това Споразумение; но при условие, че всяка
от двете страни, по своя разумна преценка,
има право писмено да определи всяка предоставяна или изготвяна от нея информация
като своя собствена или като поверителна.
Информацията, определена като такава, не
може да бъде разпределяна, публикувана,
разпространявана или разкривана по друг
начин, преди предоставящата страна да е дала
своето предварително писмено съгласие чрез
размяна ца електронни писма, факсове или
друга официална кореспонденция.
10. Влизане в сила. Това Споразумение влиза
в сила, след като е подписано надлежно от
страните по него, на датата и годината, на
която Банката получи правно становище от
оторизирано лице, че са изпълнени всички
вътрешноправни процедури по влизането на
споразумението в сила. Освен ако не е договорено друго от страните, това Споразумение
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се прекратява, ако то не е влязло в сила в
срок от сто и двадесет (120) дни от момента
на подписването му от страните.
11. Плащане
а) Клиентът ще изплати на Банката сума
не по-голяма от три милиона четиридесет и
две хиляди лева (3 042 000 лв.) за одобрените
резултати, отразени в описанието на резултатите съгласно чл. 1 на Приложение 1 към
това Споразумение.
б) Всеки резултат ще бъде предмет на процес на Одобряване от Клиента след неговото
предоставяне от Банката. Клиентът ще има
на разположение 25 работни дни за преглед
на резултата, след което той ще се счита за
одобрен, освен ако не са поискани корекции
или Клиентът официално е информирал Банката за неодобрение на съответния резултат. В
случай че са поискани корекции, Банката ще
разполага с 10 работни дни да предостави коригирания резултат. В този случай Клиентът
ще разполага с 10 работни дни за одобрение
на коригирания резултат, след което той ще
се счита за одобрен.
в) Цената на всеки резултат е отразена в
чл. 1 на Приложение 1 към това Споразумение.
г) Всички плащания се извършват срещу
фактури, представени от Банката въз основа
на резултатите, одобрени от Клиента в съответствие с чл. 11 (б) по-горе. Плащането се
извършва от Клиента в рамките на 30 работни
дни от получаване на фактурата. Банката
фактурира плащанията в левове, а Клиентът
извършва съответните плащания в левове.
Фактурите се основават на сумите, посочени в
чл. 1 на Приложение 1 към това Споразумение
за всеки одобрен резултат. При необходимост
фактурите се превеждат на български език.
12. Отчетност и публичност
а) Банката представя проект на встъпителен доклад не по-късно от шест седмици след
старта на Услугите, след което се представят
тримесечни доклади не по-късно от 5 работни
дни преди края на всяко календарно тримесечие. Тримесечните доклади за напредъка
трябва да включват: (а) списък на видовете
дейности и конкретния принос към момента;
и (б) кратко описание на констатациите и изводите към момента. Докладът за напредъка
трябва да бъде изготвен във формата, описана
в Приложение 2 към това Споразумение. Форматът на доклада може да бъде променян по
взаимно съгласие между Банката и Клиента
чрез размяна на писма, електронна поща или
факсимилета. След като Банката представи
своя доклад за напредъка, Клиентът разполага с 10 работни дни за отговор, след което
докладът се счита за приет. Банката приема
да отговори в рамките на 5 работни дни на
всички получени от Клиента коментари относно доклада за напредъка.
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б) Всички доклади за напредъка, както и
резултатите, отразени в описанието на резултатите в Приложение 1 към това Споразумение, се представят на английски и български
език и носят графичните знаци на българското правителство, Европейския съюз и на
Програмата за развитие на селските райони,
както и надпис „Проектът е финансиран от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г.“
13. Срок на действие и прекратяване
а) Срокът на действие на това Споразумение изтича на 30 юни 2015 г., освен ако не
бъде подновено преди тази дата по взаимно
съгласие на Клиента и Банката.
б) Клиентът или Банката могат да прекратят това Споразумение преди изтичане
на неговия срок с 90-дневно предизвестие до
другата страна. При получаване на такова
предизвестие страните трябва да предприемат
всички необходими мерки за надлежно преустановяване на дейностите, извършвани към
този момент в рамките на консултантските
услуги, и да уредят незабавно всички неуредени въпроси. Възстановяването на разходите
за консултантските услуги, извършени преди
прекратяване на Споразумението, включва
всички разходи за труд на персонала на Банката, включително разходи, извършени във
връзка с договорените резултати, които обаче
не са финализирани към датата на предсрочно
прекратяване на Споразумението.
в) Независимо от прекратяването или
изтичането на срока на това Споразумение
разпоредбите в него, отнасящи се до (i) задълженията за поверителност и обезщетение по силата съответно на чл. 9 и. чл. 14
от Споразумението, и (ii) задължението на
Клиента да заплати на Банката възнаграждение за консултантските услуги, извършени
преди датата на прекратяване или изтичане
на срока на Споразумението, включително
разходи, извършени във връзка с договорените резултати, които обаче не са приключени
към датата на предсрочно прекратяване на
Споразумението, остават в пълна сила и
действие. Параграф (ii) е неприложим в случаите, когато Споразумението се прекратява
от Клиента поради груба небрежност или
умишлено неправомерно поведение от страна
на Банката или нейния персонал, довели до
невъзможност за изпълнение на определените
консултантски услуги.
14. Отговорност, задължения и обезщетения
а) Банката не дава изрични или косвени
уверения или гаранции за точността, пълнотата или достатъчността на който и да е от
докладите, документите, анализите, меморандумите или друга информация, включително
на съдържащите се в тях прогнози или оцен-
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ки, изготвени от или с помощта на Банковия
персонал, нито що се отнася до степента на
успех, който може да бъде постигнат при изпълнение на препоръките, съдържащи се в тях.
б) Без ог рани чение к ъм им у ни тета и
привилегиите на Банката съгласно нейния
Учредителен договор и други приложими
международноправни норми Банката не носи
отговорност пред Клиента или трети страни
за всички загуби, разходи, щети или задължения, възникнали за Клиента в резултат на
Консултантските услуги.
в) Клиентът е длъжен да обезщети и да
предпази Банката и Банковия персонал от евентуални загуби, разходи, щети и задължения,
включително без ограничение и от такива,
които са следствие от искове, съдебни дела
или предприети срещу тях действия от трети
страни (свързани или несвързани с Клиента),
независимо на какви основания, във връзка с
изпълнението от Банката на консултантските
услуги съгласно това Споразумение или позоваването от дадено лице на нещо, направено
или ненаправено от Банката, с изключение на
тези, възникнали в резултат на груба небрежност или съзнателно неправомерно поведение
от страна на Банката или Банковия персонал.
г) Стрините разбират и се съгласяват, че
това Споразумение няма за цел създаване на
партньорство, съвместно предприятие или
подобно отношение, чрез което страните биха
могли да носят солидарна отговорност пред
трети страни, или с каквато и да било друга
цел. Никоя от разпоредбите в това Споразумение не предвижда ангажимент за Банката да
осигури финансиране на Клиента във връзка
с Проекта или за други нужди.
15. Приложимост. Правата и задълженията
на Банката и Клиента по това Споразумение
остават в сила и са приложими съгласно неговите разпоредби, дори когато законовите
разпоредби на дадена държавна или политическа структура или нейно подразделение
постановят противното.
16. Уреждане на спорове. Страните по това
Споразумение ще се стремят към добросъвестно разрешаване на всички различия
и спорове относно или във връзка с това
Споразумение по извънсъдебен път. Всички
спорове, произтичащи от или във връзка с
това Споразумение, останали неуредени чрез
приятелско извънсъдебно споразумение между
страните, ще бъдат окончателно разрешавани
чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на Комисията на ООН по международно
търговско право UNCITRAL в сила към датата
на подписване на това Споразумение. В случай на противоречие между Арбитражните
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правила на UNCITR AL и условията на това
Споразумение предимство ще имат разпоредбите на това Споразумение.
17. Изменения. Всяко изменение или изключение от Споразумението и всяко съгласие,
дадено по силата на някоя от разпоредбите на
това Споразумение, трябва да бъде в писмена
форма, а в случай на изменение, то следва да
бъде подписано и от страните по Споразумението. Измененията в приложенията към
това Споразумение няма да бъдат обект на
ратификация съгласно чл. 85 от Конституцията
на Република България.
18. Запазване на права. Нито обичайната
практика, нито неспособността или забавянето на страните по това Споразумение да
изпълнят някое от правомощията, мерките,
решени я та, п ъ лномощ и я та и остана ли те
права по силата на това Споразумение могат
да накърнят или да бъдат тълкувани като
отмяна или мълчаливо съгласие за това, на
правното или всяко друго правомощие, мярка,
решение, пълномощие или право съгласно
това Споразумение, нито могат да изключат
по друг начин тяхното повторно или бъдещо
упражняване.
19. Правоприемници и пълномощници; забрана за преотстъпване без съгласие. Това
Споразумение е обвързващо и носи ползи на
съответните правоприемници и пълномощници на страните при условие, че нито една
от тях не е преотстъпила това Споразумение
изцяло или частично без предварителното
съгласие на другата страна.
20. Неделимост на Споразумението и екземпляри
а) Това споразумение заедно с Приложенията към него представлява цялостна договореност между страните по Споразумението
и отменя всички предходни споразумения,
договорености и уговорки между тях, устни
или писмени, отнасящи се до предмета на
това Споразумение.
б) В случай на противоречие между условията в Приложенията към това Споразумение
и тези, залегнали в самото Споразумение,
предимство имат условията в Споразумението.
в) Това Споразумение може да бъде подписано в няколко екземпляра, всеки от които
е оригинал, но всички представляват едно и
също споразумение.
21. Език. Споразумението се подписва на
български и английски език. В случай на спор
водещ е английският език.
22. Уведомления и адреси
а) Всички уведомления, които се изискват
или е разрешено да се отправят по силата на
това Споразумение, трябва да бъдат в писмена
форма и ще се считат за надлежно дадени или
отправени, когато са доставени на ръка или
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са изпратени по пощата, или чрез факсимиле
до страните по това Споразумение на техните адреси, както са посочени по-долу, или
на други адреси, за които всяка от страните
периодично може да уведоми другата страна.
Уведомления, изпратени по пощата с обратна
разписка, се считат за получени при тяхното
доставяне на получателя.
Уведомления, дадени чрез изпращане на
факсимиле, трябва да бъдат потвърдени и по
пощата, като действителната им дата е датата
на първоначалното им изпращане.
б) Следните адреси са потвърдени за целите
на това Споразумение:
На Клиента:
Министерство на земеделието и храните
бул. Христо Ботев 55
София 1040 България
Телефони: +359 (02) 985 11 858; +359 (02)
985 11 384
Факс: +359 (02) 981 79 55.
На Банката:
Тhе World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
USA
Рhonе: (202) 477-1234
Fах: (202) 477-6391.
В уверение на което страните по това Споразумение, действайки чрез техните надлежно
упълномощени представители, подписаха това
Споразумение със съответните им имена на
посочените по-долу дата и година.
За Министерство- За Международната банка
то на земеделието
за възстановяване и рази храните:
витие:
Димитър Греков,
Маркус Репник,
министър на земеПостоянен представител
делието и храните
на Световната банка за
България, Чешката
република и Словакия
20 март 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Описание на Консултантските услуги
1. Консултантски услуги. Освен ако К лиентът и Банката не се споразумеят за друго,
Консултантските услуги ще имат следната
це л и ще вк л юч ват с лед н и т е дей но с т и,
резултати и предвидена времева рамка на
дейностите:
Целта на Консултантските услуги е да окажат подкрепа на Клиента в разработването на
работещ и жизнеспособен хидромелиоративен
сектор в България, който дава възможност
за по-устойчиво и продуктивно използване
на водата и напояваната земя. По-специално
целта на стратегическата подкрепа е да съдейства за изготвянето на по-успешно планиране за програмния цикъл на ЕС за периода
2014 – 2020 г. в областта на развитието на
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селските райони и оттам за мобилизирането
на достатъчно финансиране и подкрепа за
интелигентни и жизнеспособни инвестиции
в сектора.
Програмата на консултантските услуги ще
бъде изградена около четири основни задачи
и резултати, съгласно които ще бъдат организирани дейностите:
1 Компонент I: Подкрепа за изготвяне
на проект на Обща стратегия за развитие
и управление на хидромелиоративния сектор (напояване, отводняване и защита на
земеделските земи от вредното въздействие
на водите)
Този компонент предвижда предоставяне на подкрепа за изготвяне на проект за
Обща стратегия за развитие и управление на
хидромелиоративния сектор, което включва
формулиране на цели за развитие на сектора,
както и идентифициране и определяне на
стратегическите опции, които отговарят на
ключовите приоритетни проблеми на сектора.
В рамките на изготвянето на предложението
за проект на Стратегия особено внимание ще
бъде отделено на сценарии за изменението на
климата и възможните последици за устойчивото развитие на сектора. Предложението
за проект на Стратегия ще включва и ръководните принципи за нейното изпълнение,
подчертавайки предложените приоритетни
инвестиции и съответните договорености за
управление на напояването по отношение на
участие на потребителите на вода, ниво на
предоставяне на услугата и начин на определяне на тарифите за напояване. Като част
от изготвянето на предложение за проект на
Стратегия ще бъде предложен набор от добре
дефинирани показатели за наблюдение.
По Ком понен т 1 ще б ъдат изг о т вен и
следните продукти и ще бъдат реализирани
следните свързани с тях дейности:
1.1. Изчерпателен доклад за базовите оценки
на настоящото състояние на хидромелиоративните системи, подкрепени от таблични данни
и карти и съществуващите технически/структурни, управленски и екологични условия.
Специфични дейности:
1.1.1. Събиране на геореферентни данни и
информация за стратегически анализ и планиране на хидромелиоративните системи в
България, включително топографски данни
и информация за климата, използването на
земите, почвите, водните ресурси, водните
обекти и риска от наводнения.
1.1.2. Извършване на базови оценки, които дават цялостна представа за настоящото
състояние на системите по отношение на
техните технически/структурни, управленски
и екологични условия, в т. ч.:
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а. С
 ъставяне на опис на хидромелиоративните системи, в който са посочени
ключови проектни, експлоатационни и
управленски характеристики и разработване на типология на системата.
б. О бщ преглед на хидромелиоративната
система и структурна оценка за определяне и категоризиране на нуждите
от техническа рехабилитация и модернизация.
в. П ровеждане на представително изследване на системата за поливно земеделие,
осигуряващо ключови агроикономически
данни и информация за анализ на предприятия, занимаващи се със събиране на
реколтата, маркетингови възможности
и ефективно използване на ресурсите.
г. И звършване на сравнителен анализ на
конкурентоспособността на поливните/
неполивните системи спрямо условията
на вътрешния и експортните пазари.
д. О ценка на използването на водите от
типичните съществуващи напоителни
системи като изходна основа за оценка
на потенциалните икономии на вода,
произтичащи от предложените подобрения на системата.
е. О ценка на търсенето и предлагането на
вода при настоящи и бъдещи варианти
за отглеждане на култури въз основа на
конкретни съвременни изисквания за
посеви и напояване, както и най-новите
данни за наличните количества вода и
информация на ниво речни басейни и
региони в България.
ж. И звършване на анализ и оценка на
нуждите от защита на земеделската
земя от вредните въздействия на водите и картографиране на конкретни
проблемни области и идентифицирани
нужди, при отчитане на информацията
за риска от наводнения, която трябва да
бъде предоставена от Министерството
на околната среда и водите.
1.2. Предложение за проект на Обща национална стратегия за хидромелиоративния
сектор, включително: (i) отрасли напояване
и отводняване и (ii) опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите;
подкрепен от преглед на политиката и доклад
за оценка на заинтересованите страни.
Специфични дейности:
1.2.1. Подготовка и изпълнение на план
за определяне и консултации със заинтересованите страни на национално, регионално
и общинско ниво включително, но не само
членове на селските общности, регионални/
национални служители, структури на гражданското общество, академичните среди и
частния сектор, чрез поредица от семинари
и консултативни срещи със заинтересованите
страни.
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1.2.2. Провеж дане на серия от прегледи на политиките с цел да се подчертаят
възможностит е и ограниченията в конкретни
тематични области, свързани с хидромелиоративния сектор, включително политиката за
развитие на селското стопанство; политиката
за устойчиво използване на земята; политиката
за развитие на селските райони; политиката
на басейново управление и политиката на
адаптиране към изменението на климата.
1.2.3. Извършване на цялостен анализ на
проблемите на институционалните механизми
в хидромелиоративния сектор, включително
доставчиците на водни услуги и сдруженията
за напояване, с фокус върху структурата на
управление, финансовото състояние и устойчивост.
1.2.4. Подкрепа за изготвяне на интегрирана
стратегическа рамка за развитие на хидромелиоративния сектор, включително формулиране
на общи и специфични секторни цели. Тази
дейност ще стъпва върху националната стратегическа рамка за устойчиво използване на
земята или еквивалентен документ. Особено
внимание ще бъде отделено на сценарии за
изменението на климата и възможните им
последици за устойчивото развитие на сектора.
По-конкретно:
а. И дентифициране на различни възможности и сценарии за развитие при дадените рамкови условия и обсъждането им
със съответните заинтересовани страни;
избиране на предпочитаната опция, така
че да може да бъде разработена подробна
стратегия за развитие.
б. Подкрепа за формулиране на целите
и задачите за развитие на хидромелиоративни я сектор, отговарящи на
идентифицираните ключови проблеми
и възможности на сектора и в пълно
съответствие с националната политика
и стратегия за развитие на селското
стопанство.
в. И звършване на проверка на съответствието на целите с екологичните цели и
стандарти, залегнали в законодателството на ЕС в областта на околната среда,
по-специално в Рамковата директива
за водите, Директивата за нитратите и
Директивата за защита от наводнения.
Специално внимание ще бъде обърнато
на: (i) концепцията за ефективност на
водоползването и количественото определяне на потенциалните икономии на
вода, които са резултат от подобрения
на съществуващите хидромелиоративни
системи; (ii) сценариите за изменението
на климата и съответните мерки за адаптация и (iii) специфичните правила за
сертифициране на „зелено производство“.
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1.2.5. Подкрепа за формулиране на Стратегически план за финансиране, насърчаващ
използването на наличните източници на
финансиране за устойчиво развитие на сектора; предлагане на тарифна структура за
хидромелиоративния сектор, базирана на
договорено ценообразуване и възстановяване
на разходите и други свързани принципи на
ЕС. По-конкретно:
а. П реглед на критериите и процедурите
за определяне на тарифите и оценка
на тяхното въздействие върху заинтересованите страни и получателите на
усл у ги при от читане на капацитета
за плащане на потребителите на вода,
който да допринесе за възстановяването
на разходите за предоставяне на водни
и напоителни услуги.
б. И зготвяне на предложение за методология за определяне на водната тарифа
за напояване и отводняване, която се
основава на най-добрите практики в
страните – членки на ЕС, и е в съответствие с изискванията, предварителните
условия (по-специално възстановяването на разходите за водни услуги и
принципите на ценообразуване, както
е предвидено в Рамковата директива
за водите на ЕС (РДВ) и ръководните
документи, посочени в Приложение III
на това Споразумение.
в. П редложение за разпределяне на други
източници за финансиране за развитието
на сектора.
1.2.6. Подкрепа за изготвяне на проект за
План за действие за изпълнение, включително
дефиниране на ролите и отговорностите на
ключовите участници на национално и местно
равнище. По-конкретно:
а. Дефиниране на ролите, отговорностите
и мисията на институциите, участващи
в развитието и управлението на сектора.
б. Дефиниране на ключови действия, които трябва да бъдат предприети, за да
се гарантира бързото изпълнение на
Стратегията.
в. Предложение на проект за Стратегическа
рамка за мониторинг на развитието на
сектора, включително набор от подходящи индикатори за мониторинг.
2 Компонент II. Подобрени нормативна
рамка и институционален капацитет
По Ком понен т 2 ще б ъдат изг о т вен и
следните продукти и ще бъдат реализирани
следните свързани с тях дейности: .
2.1. Подкрепа за изготвянето на препоръки
за проектоизменения в законодателството и
регулаторните рамки, проекти на подзаконови
нормативни актове и административни про-

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

цедури за устойчиво използване на земята,
сдружения за напояване/групи на земеделските
производители.
Специфични дейности:
2.1.1. Преглед на действащото законодателство и регулаторни рамки от значение за
развитието и управлението на хидромелиоративния сектор с особен акцент върху водните
права и статута на сдруженията за напояване,
включително:
а. З акона за водите, Закона за сдруженията
за напояване, Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи и
Закона за опазване на земеделските земи.
Специално внимание ще бъде отделено на
последиците от реституцията на земята.
б. С ъстояние на транспонирането на съответните директиви на ЕС в националното
законодателство, като Рамковата директива за водите, Директивата на ЕС за
защита от наводнения, Нитратната директива на ЕС, както и директиви, които
се занимават с дифузното замърсяване
и хидро-морфологичните промени; и
в. И зготвяне на препоръки за изменения в
Закона за сдруженията за напояване и
свързаните с него разпоредби въз основа
на оценка на силните и слабите страни
на настоящата рамка.
2.2. Подкрепа за изготвяне на планове за
действие за развитие на капацитета.
Специфични дейности:
2.2.1. Предлагане на проект на план за
действие за развитие на капацитета на сдруженията за напояване за подобряване на административното и оперативното управление
и капацитета за вземане на решения на ниво
сдружения на земеделски производители – напоители, местна админист раци я и дру ги
доставчици на услуги, въз основа на оценка
на приоритетните нужди.
2.2.2. Предлагане на проект на план за
действие за развитие на капацитета на общините в селските райони с цел повишаване
капацитета на общините за подготовка на
проектни предложения и искания за финансиране в рамките на Националната програма
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
3 Компонент III: Рамка за програмиране и
приоритизиране за финансиране по Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР)/Националната програма за
развитие на селските райони (НПРСР)
По Ком понен т 3 ще б ъдат изг о т вен и
следните продукти и ще бъдат реализирани
следните свързани с тях дейности:
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3.1. Предложение на проект за Рамка за програмиране и приоритизиране за финансиране
по линия на Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Националната
програма за развитие на селските райони:
Специфични дейности:
3.1.1. Предлагане на подобрена рамка за
програмиране и приоритизиране, включително набор от ясно определени критерии за
допустимост, както и критерии и условия за
подбор на приоритети:
а. Преглед на изискванията за допустимост
и критериите за подбор на инвестициите
за мерки, подкрепени от НПРСР, които
се определят като важни елементи за
ефективно насочване на средства от
ЕЗФРСР.
б. И звършване на кръстосана проверка
за съгласуваност на следните мерки,
изготвени от бенефициента, за да се
избегнат противоречия, припокриване
и/или дублиране на усилията, включително: (i) мерки за подпомагане на
хидромелиоративната система, (ii) мерки
за възстановяване на потенциалната
загуба на производителност в резултат
на природни бедствия и катастрофи, и
(iii) превантивни действия за опазване на
земеделските земи от вредното въздействие на водите, както и (iv) други свързани с тях инструменти, като например
„Подкрепа за групите производители“,
„Инвестиции в рамките на стопанството“, Агроекологични мерки и т.н.
в. П реглед и подкрепа за финализиране
на мерките по НПРСР, изготвени от
Клиента, наред с другото, в областта
на хидромелиорациите и опазването на
земеделските земи от вредното въздействие на водите.
г. П реглед и подкрепа за финализиране на
предложен списък от приоритетни проекти за финансиране по залегналите в
НПРСР мерки, наред с другото, в областта
на хидромелиорациите и опазването на
земеделските земи от вредното въздействие на водите, свързвайки проектите със
стратегическите цели и целевите области
и възприемайки реалистични разходни
оценки и график за тяхното изпълнение.
3.1.2. Подкрепа за изготвянето на насоки за
бенефициентите за подготовка на съответните
формуляри за кандидатстване за подкрепа
по НПРСР в съответствие с приложимите
европейски и национални разпоредби и административни правила.
4 Компонент IV: Проекти за интегрирани
инвестиционни планове, програми и водещи
проекти
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По Ком понен т 4 ще б ъдат изг о т вен и
следните продукти и ще бъдат реализирани
следните свързани с тях дейности:
4.1. Доклад за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи
проекти, включително инвестиционни проектопланове, план за агроекологични мерки
и доклади за оценка на два водещи проекта
на предпроектно ниво.
Специфични дейности:
4.1.1. Подкрепа за изготвяне на проекти
на Инвестиционни планове за управление на
водите в селските райони за идентифицираните приоритетни области, които ще бъдат
формулирани на концептуално ниво и въз
основа на договорената рамка на приоритетите. По-специално:
а. Подкрепа за идентификация, категоризация и приоритизиране на подходящи
водещи области и проекти на базата на
ясно определени критерии.
б. И дентифициране на пакет от комплектувани и планирани приоритетни инвестиции за програмния цикъл 2014 – 2020 г.,
групирани по категории и водосборни
райони в избраните приоритетни области.
в. Извършване на стратегическа екологична
оценка с цел да бъдат оценени кумулативните въздействия върху околната
среда, произтичащи от предложените
инвестиции в управление на водите в
селските райони.
г. И дентифициране на потенциални бенефициенти за всяка проектна област
и определяне на график и разчет на
разходите.
4.1.2. Подкрепа за изготвяне на проект на
Агроекологичен план от мерки за избрани
инвестиционни хидромелиоративни проекти
във водещите области, в т. ч.:
а. И дентифициране на аг роекологични
мерки, които да допълват плановете
за управление на водите в селските
райони, за да отговарят на съответните
екологични цели и задачи, определени
в плановете за управление на речните
басейни, изготвени от Министерството
на околната среда и водите.
б. И дентифициране и предлагане на мерки
за адаптиране към изменението на климата и конкретни сценарии, отразяващи
специфичните условия на страната.
4.1.3. Изготвяне на доклади за оценка на
предпроектно ниво на два избрани водещи
приоритетни проекта (по един в представителен район съответно в Северна и Южна
България, както е договорен с Клиента, въз
основа на специфични критерии за подбор),
включително извлечените поуки и препоръки относно тяхната техническа, оперативна
и финансова жизнеспособност и екологична
устойчивост.
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2. Времева рамка. Банката ще положи усилия да изпълни Консултантските услуги в
съответствие с изложеното по-горе разписание, освен ако К лиентът и Банката не се споразумеят за друго.
Пореден
номер

Резултати/Продукти

Предполагаема дата на
доставка

Встъпителен доклад (включително подробна Четири седмици след датата
работна програма)
на влизане в сила

Разбивка на
цената (ВGN)
152,080

1.

Компонент I

1.1.

Обстоен базов доклад за оценка на хидроме- Шест месеца след датата на
лиоративните системи, подкрепен от таблични влизане в сила
данни и карти

434,456

Проектодоклад за Обща национална стратегия Девет месеца след датата
за хидромелиоративния сектор включително: (i) на влизане в сила
отрасли напояване є отводняване и (ii) опазване
на земеделските земи от вредното въздействие
на водите; подкрепен от преглед на политиката и
доклади за оценка на заинтересованите страни.

868,912

1.2.

2.

Компонент II

2.1.

Подк репа за изгот вянето на п репорък и за Д ва на десе т месеца след
проектоизменения в законодателството и ре- датата на влизане в сила
гулаторните рамки, проекти на подзаконови
нормативни актове и административни процедури за устойчиво използване на земята,
сдружения за напояване/групи на земеделските
производители.

141,501

Доклад за План за действие за изграждане на Д ва на десе т месеца след
капацитет, в т. ч.:
датата на влизане в сила
- План за действие за изграждане на капацитета
на сдружения за напояване;
- План за действие за изграждане на капацитета
на общини в селските райони.

283,001

2.2.

3.

Компонент III

3.1.

Предложени я за Рамка за прог рамиране и Д ва на десе т месеца след
приоритизиране на инвестиции за финансиране датата на влизане в сила
чрез Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Националната програма
за развитие на селските райони.

4 .

Компонент IV

4.1.

Док лад за интегрирани хидромелиоративни Четиринадесет месеца след
инвестиционни планове и водещи проекти, в т.ч. датата на влизане в сила
- Проектоинвестиционен план за управление
на водите в селските райони;
- Проектоплан за агроекологични мерки;
- Два доклада за оценка на предпроектно ниво
на два избрани водещи приоритетни проекта.
Общо цена (BGN)

555,596

606,454
3,042,000
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Датите във втората колона на таблицата се
отнасят до предаването на проектодокладите/
резултатите. Предаването на окончателните
доклади ще зависи от момента на получаване
на коментарите от Клиента съгласно чл. 11
на това Споразумение.
3. Банков персонал. Банката отговаря за определянето на подходящия състав на екипите,
необходими за изпълнението на Консултантските услуги.
Следният индикативен списък от категории ключов персонал ще участват в работата:
координатор на проекта, специалист по политиките в напояването/плановик, агроикономист, специалист в областта на развитието
на селските райони/социолог, специалист по
институционално развитие, инженер – водни
ресурси/напоителни системи, специалист по
управление на водните ресурси, специалист по
хидромелиорация, специалист по управление
на наводненията, правен експерт, строителен
инженер, специалист по ГИС, експерт по маркетинг, агро-икономист, еколог и технически
персонал.
4. Партньори и обезпечаване
а) К лиентът ще посочи заместник-министъра, както и директорите на дирекции
„Хидромелиорации“ и „Развитие на селските райони“ като длъжностни лица на
Клиента, отговарящи за сътрудничеството с персонала на Банката относно
Консултантските услуги.
б) К лиентът може да осигури условия за
провеж дането на семинари, както е
описано в това Споразумение. За всеки семинар и обучение, провеждани
съгласно това Споразумение, Клиентът
ще осигури логистична подкрепа и персонал в помощ на Банковия персонал
при организирането на мероприятията.
Семинари и срещи с не повече от 25
у частници ще се провеж дат в сградата на Клиента, без начисляване на
допълнителни разходи. Разходите за
други мероприятия и семинари ще бъдат покрити от Банката в рамките на
сумата съгласно Раздел 11 (а) на това
Споразумение, но с изключение на пътните и дневните разходи на участници
извън персонала на Банката. В рамките
на своите възможности Клиентът ще
предостави офис в своята сграда на
старши(те) експерта(и) от Персонала с
цел улесняване на дискусиите и срещите
със служители на Клиента.
в) К лиентът ще поеме задължението да
съдейства за оказване на сътрудничество
от страна на съответните институции и
за получаване на своевременен отговор
на отправени от Банката искания в
контекста на Консултантските услуги.
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г) К лиентът се задължава по всяко време
да предоставя на Банката своевременно
всякакви данни и пълна информация,
необходима за изпълнението на Консултантските услуги, и да информира
Банката за всички събития, свързани с
Консултантските услуги. Постигнато е
изрично съгласие и разбиране, че Банката не носи отговорност при забавяне
на изпълнението поради неспособност
на К лиента да осигури своя принос,
както е указано в Раздел 4 (б) или (в)
по-горе, или да сътрудничи по друг начин на Банката съобразно изискванията,
залегнали в това Споразумение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА
Обхват на период от време: ........................
I. Резюме
а. Състояние на работата
б. Констатации и заключения
в. Въпроси и следващи стъпки
II. Напредък по резултати (на база на
чл. 1 от Графика, който ще бъде представен
в табличен формат)
а. Резултат 1
•
Дейности и извършени анализи
б. Резултат 2
•
Дейности и извършени анализи
в. Резултат 3
•
Дейности и извършени анализи
Приложения към докладите
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСЪК
на основните документи, които да бъдат взети
под внимание в контекста на изготвянето
на проект на стратегия за хидромелиорации
и на проект на стратегия за опазване на
земеделските земи от вредното въздействие
на водите
1. Окончателен доклад „Оценка на състоянието на напоителната инфраструктура и
сдруженията за напояване в пилотни области“,
МЗХ, декември 2004 г., Световна банка.
2. Проект „Развитие на селските райони“ – Световна банка и Министерството на
земеделието и горите „Проучване на тарифите
и субсидиите за напояване“, декември 2004 г.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НАРЕДБА № 5
от 31 юли 2014 г.

за строителството в горските територии без
промяна на предназначението им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за строителството на
обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите
(ЗГ) без промяна на предназначението на
горските територии;
2. условията и редът за изграждането на
сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 ЗГ;
3. класификацията на горските пътища и
нормативите за проектирането, изграждането
и въвеждането им в експлоатация.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички
горски територии по смисъла на ЗГ независимо от тяхната собственост.
(2) Наредбата не се отнася за изграждане
на обектите по реда на чл. 61, ал. 1 ЗГ.
Чл. 3. (1) Строителството на обекти по
чл. 54, ал. 1 ЗГ и изграждането на сградите и
съоръженията по чл. 153, ал. 1 ЗГ в защитени
територии и защитени зони се извършва в съответствие с режима на дейностите, установен
по реда на Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), със заповедта за обявяване и с плана
за управление на защитените територии и
защитените зони, устройствените и техническите планове и проекти.
(2) За строителство в горски територии,
попадащи в обхвата на зона „А“ и зона „Б“
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, се спазват правилата и нормативите за съответната зона.
(3) Когато една и съща горска територия
попада под няколко ограничителни режима,
се прилага по-строгият режим съгласно действащата нормативна уредба.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА
ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ЗГ БЕЗ ПРОМЯНА
НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ
Чл. 4. (1) Строителството на обектите по
чл. 54, ал. 1 ЗГ се разрешава и извършва при
условията и по реда на Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и ЗГ при спазване на
действащите технически, здравни, екологични
и противопожарни изисквания, нормативи и
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стандарти за съответните обекти и съоръжения, както и съобразно възможностите за
осигуряване на транспортен достъп, водоснабдяване, отвеждане и заустване на отпадъчни
води, електроснабдяване и др., когато това е
необходимо за нормалното функциониране
на обектите.
(2) За строителството на обектите по ал. 1
се учредява право на строеж при условията
и по реда на раздел IV от глава трета на ЗГ
освен в случаите по чл. 58 и чл. 59, ал. 2 ЗГ.
Чл. 5. (1) Строителството на обекти по
чл. 54, ал. 1, т. 3, букви „б“ – „е“ се допуска,
когато е предвидено в приетите за съответната територи я горскостопанск и планове
и програми или планове за управление на
защитени територии.
(2) Строителството на обекти по ал. 1
може да бъде възложено от собственика или
от физически или юридически лица, които
имат сключен договор за изпълнението на
част от предвидените за съответната територия горскостопански планове и програми за
изграждане на сгради и съоръжения, свързани с
управлението, възпроизводството, ползването
и опазването на горите и дивеча.
(3) В случаите на ал. 2 се учредява право
на строеж по реда на чл. 56 ЗГ за срока на
договора за изпълнение. След изтичане срока
на учреденото право на строеж изграденият
обект преминава в собственост на собственика
на земята, ако друго не е уговорено в акта
за учредяването.
Чл. 6. (1) Строителството на обектите по
чл. 54, ал. 1 ЗГ се допуска въз основа на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване или парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура, изработен,
одобрен и влязъл в сила при условията и по
реда на ЗУТ. За горски и защитени територии могат да се разработват специализирани
подробни устройствени планове по чл. 111
ЗУТ, които решават отделни устройствени
проблеми и обхващат структурни части от
горската територия.
(2) Подробният устройствен план по ал. 1 се
изработва съгласно изискванията на Наредба
№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове (ДВ, бр. 57
от 2001 г.) въз основа на задание, съгласувано
по реда на чл. 125 ЗУТ.
(3) Подробният устройствен план се одобрява след предварително съгласуване по
чл. 55 ЗГ освен в случаите по чл. 55, ал. 6 и
чл. 59, ал. 2 ЗГ.
(4) Подробният устройствен план за обектите по чл. 54, ал. 1, т. 3, букви „б“ – „е“ се
одобрява след представяне на писмено становище на директора на съответната регионална
дирекция по горите, с което се удостоверява
спазването на условията по чл. 54, ал. 3 ЗГ и
изискванията на тази наредба.
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Чл. 7. (1) С ПУП – план за застрояване по
чл. 6, се определят:
1. двор за застрояване – частта от поземления имот, в която могат да се изграждат
сгради, постройки и съоръжения;
2. характер и начин на застрояване;
3. показатели за застрояване – плътност на
застрояване и интензивност на застрояване;
4. линии на застрояване;
5. предназначението на строежите.
(2) За осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване, водоснабдяване и
отвеждане на отпадните води, необходими
за нормалното функциониране на обектите,
освен план за застрояване се изработва и
одобрява и парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура.
(3) Изискванията за определяне на двора
за застрояване и за характера на застрояване,
както и допустимите максимални стойности
на показателите за застрояване на обектите
по чл. 54, ал. 1, т. 3, букви „б“ – „ж“, са определени в приложение № 1.
(4) Дворът за застрояване на фермите за
отглеждане на дивеч не може да отстои на
по-малко от 500 м от населени места, живот
новъдни стопанства и пътища от републиканската пътна мрежа.
(5) Дворът за застрояване може да се
огражда с леки огради съобразно характера
на района, теренните особености и съществуващата горскодървесна растителност при
спазване изискванията на ЗУТ и на ЗЗТ, когато
се намира в защитена територия.
(6) Не се допуска ограждане на заслоните
за обществено ползване.
(7) Разстоянието от сградите, постройките
и съоръженията до границите на поземлен
имот не може да бъде по-малко от 4 м.
(8) Свързано застрояване се допуска при
наличие на съгласие на собствениците на
имотите, в които се установява свързаното
застрояване, изразено с декларация с нотариална заверка на подписите.
(9) В посетителските и информационните
центрове, в горските и ловните кантони и в
контролните горски пунктове не се допуска
изграждане на помещения за постоянно или
временно обитаване освен за нуждите на
длъжностни лица или лица, упражняващи
дейности, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на
горите и дивеча, както и за охраната и за
поддържането на сградата.
Чл. 8. (1) С ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура
по чл. 6, се определят:
1. трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура;
2. границите на сервитутните зони, които
се учредяват за изграждане и/или обслужване
на съответната техническа инфраструктура;
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3. местоположението на принадлежащите
към съответната техническа инфраструктура станции, стълбове, съоръжения и други
елементи.
(2) При проектирането и строителството на
линейните обекти на техническата инфраструктура се спазват изискванията на специалните
закони и на подзаконовите нормативни актове
по тяхното прилагане в зависимост от вида
и спецификата на обекта.
(3) Горските автомобилни пътища се проектират и изграждат при спазване на изискванията на глава четвърта.
Чл. 9. (1) За строителството на обектите
по чл. 54, ал. 1 ЗГ се одобрява инвестиционен
проект и се издава разрешение за строеж при
условията и по реда на ЗУТ.
(2) В 7-дневен срок преди започване на
строителството възложителите, на които е
издадено разрешение за строеж, уведомяват
писмено регионалната дирекция по горите и
съответното държавно предприятие, в чийто
район на дейност попадат обектите, като прилагат копие от влязлото в сила разрешение
за строеж.
Чл. 10. След завършване на строителството
обектите по чл. 54, ал. 1 ЗГ се въвеждат в
експлоатация при условията и по реда на ЗУТ.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
СГРА ДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 153,
АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
Чл. 11. Изграждането на сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 ЗГ не се смята за
строителство и за него не се изисква издаване
на разрешение за строеж при условията и по
реда на ЗУТ.
Чл. 12. (1) Изграждането на постройки с
временен статут и съоръжения по чл. 11 се
извършва от собственика на имота.
(2) Изграждането на постройки с временен
статут и съоръженията по чл. 11 може да се
извършва и от друго заинтересувано лице въз
основа на съгласие, изразено чрез:
1. декларация с нотариална заверка на
подписа от собственика, когато собственик
на имота е физическо лице;
2. декларация с нотариална заверка на
подписа поне на единия от съсобствениците
при съсобствен имот;
3. решение на управителния орган и/или
от общото събрание на собствениците на
юридически лица и на техни сдружения по
чл. 183 от Закона за горите, когато имотът е
собственост на юридическо лице;
4. писмено съгласие на директора на държавното предприятие по чл. 163 ЗГ, учебноопитно горско стопанство или оправомощени
от тях длъжностни лица, когато имотът е
държавна собственост;
5. решение на общинския съвет, когато
имотът е общинска собственост.
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(3) Съгласието за изграждане на постройки
с временен статут и съоръженията може да
бъде ограничено със срок.
Чл. 13. (1) Изграждането на сградите и
съоръженията по чл. 153, ал. 1 ЗГ се разрешава със заповед на директора на съответната
регионална дирекция по горите в района на
дейност, в който попада обектът, или със заповед на оправомощено от него длъжностно
лице.
(2) За изграждането на временните горски
пътища, както и на късометражните временни въжени линии и временните складове за
дървесина, не се издава заповед на директора на регионална дирекция по горите. Те се
изграждат само ако са предвидени в одобрен
технологичен план по наредбата по чл. 101,
ал. 3 ЗГ. В случаите, когато трасето преминава
през чужд имот, трябва да има съгласие по
чл. 12 от собствениците на засегнатите имоти.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава за срока
на експлоатация, но не повече от срока, определен в писменото съгласие по чл. 12, ал. 3.
Чл. 14. (1) За издаването на заповедта по
чл. 13, ал. 1 се подава заявление до директора на съответната регионална дирекция по
горите лично от собственика на имота или
от упълномощен негов представител, което
съдържа данни за:
1. вида и предназначението на сградите и
съоръженията;
2. местоположението на имота – местност,
землище на населено място, община, област;
3. срока на експлоатация.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост на поземления
имот и доказателства за изразеното съгласие по
чл. 12, ал. 2 в случаите, когато е необходимо;
2. данни от документ за самоличност, а за
юридическите лица – ЕИК или копие от код по
БУЛСТАТ на заявителя, които се проверяват
при подаването на заявлението;
3. скица-копие от горскостопанската карта
в М 1:10 000 или скица от кадастрална карта
(карта на възстановената собственост), върху
която да е отразено местоположението на
обекта и съществуващата инфраструктура;
4. проект за изпълнение, в който е посочен
и срок за започване и срок за завършване на
изграждането.
(3) Заявления, които не съдържат документите по ал. 2, се връщат в цялост.
Чл. 15. (1) Заповедта по чл. 13, ал. 1 или
мотивираният отказ се издават в 14-дневен
срок от постъпването на заявлението.
(2) Когато трябва да се поиска съгласието
или становището на друг орган, срокът за
издаването на акта се смята съответно продължен, но с не повече от 14 дни.
(3) В случаите по ал. 2 административният орган незабавно уведомява заявителя за
удължаването на срока.
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(4) Административните актове по ал. 1
съдържат:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта, номер и дата на
издаване;
3. носител на правата по издадената заповед;
4. фактически и правни основания за издаване на акта;
5. права и задължения;
6. срок за започване и завършване на изграждането;
7. срок за ползване на сградата или съоръжението;
8. ред и условия за премахване на сградата
или съоръжението;
9. ред и срок за обжалване;
10. подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.
(5) Административните актове по ал. 1 се
съобщават на заявителя и на собствениците
на засегнатите поземлени имоти и могат да
бъдат обжалвани по реда на АПК.
(6) Срокът по чл. 13, ал. 3 може да бъде
продължаван по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 16. За издаване на заповедта по чл. 13,
ал. 1 е необходимо да са налице следните
специфични условия за:
1. временните горски пътища:
а) да са предвидени в одобрен технологичен
план по наредбата по чл. 101, ал. 3 ЗГ; или
б) да са предвидени за обслужване на
имоти, за които с горскостопански план или
програма, или ловностопански план са предвидени горскостопански и/или ловностопански
мероприятия; или
в) да са предвидени за осигуряване на достъп до съществуващи сгради и съоръжения,
свързани с управлението, възпроизводството,
ползването и опазването на горите и дивеча,
независимо от тяхната собственост;
г) ширината на просеките, необходими за
изграждане на временните горски пътища,
е до 8 м;
2. временните въжени линии – разстоянията между просеките да не е по-малко от 60 м
в зависимост от релефа на терена и вида на
сечта, а широчината на просеките е:
а) за късометражни с дължина до 500 м – до
4 м;
б) за дългометражни въжени линии с дължина над 500 м – до 10 м;
3. складове за дървесина – да са предвидени
в одобрен технологичен план по наредбата по
чл. 101, ал. 3 ЗГ;
4. тех никоу крепителни съоръжени я за
защита срещу ерозията и пороите;
а) да са предвидени в технически проект,
план или програма за защита срещу ерозията
и пороите; или
б) да са предназначени за отстраняване на
последствията от бедствия и аварии;
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5. временни пожаронаблюдателни кули – да
са предвидени в план за дейности по опазване
от пожари, както и в планираните мерки и
мероприятия за защита от пожари;
6. ловностопански съоръжения – да са предвидени в план за ловностопански дейности
или получено разрешение по реда на чл. 8 от
Закона за лова и опазване на дивеча;
7. рибностопанск и съоръжени я – да са
биои н женерн и с ъор ъжен и я, обсл у ж ва щ и
дейностит е по разработени, утвърдени и оповестени от ИАРА рибностопански мероприятия;
8. заслони извън случаите по чл. 54, ал. 1,
т. 3, буква „б“ ЗГ – да не са затворени напълно от ограждащи стени и не са свързани, включително и с временни връзки, към
мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура;
9. съоръжения, осигуряващи опазването
на културни ценности – да са съгласувани от
Министерството на културата;
10. стационари за мони торинг – да са
свързани с изпълнението на научна задача,
международен проект или друго за осъществяване на наблюдения, събиране на информация, обобщаване и анализ за тенденциите
в състоянието на горските територии.
Чл. 17. (1) Възложителите, на които е издадена заповед по чл. 13, ал. 1, в 7-дневен срок,
преди да започне изграждането, уведомяват
писмено регионалната дирекция по горите и
съответното държавно предприятие, в чийто
район на дейност попадат обектите.
(2) Изградените обекти по чл. 11 се приемат
с протокол на комисия, назначена от директора на регионалната дирекция по горите, в
30-дневен срок от постъпване на искане от
лицата по чл. 12.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

К Л АСИФИК А ЦИ Я И НОРМ АТ И ВИ ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГОРСКИ
ПЪТИЩА
Раздел I
Подразделение и класификация на горските
пътища
Чл. 18. (1) В зависимост от функционалното им предназначение горските пътища се
подразделят на следните категории:
1. т райни горск и пътища – пътища за
свързване на горски територии помежду им
или с републиканските и местните пътища;
2. временни горски пътища – пътища за
обслужване на сечищата и други горско
стопански обекти и свързването им с трайни
горски пътища.
(2) Трайните горски пътища в зависимост
от транспортноексплоатационното си и техническо ниво се класифицират, както следва:
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1. първа степен – горск и автомобилни
пътища с интензивност на движението от 21
до 100 оразмерителни автомобила (ОА/ден)
с оразмерителна ос 10 т и пътна конструкция
с асфалтобетоново покритие;
2. втора степен – горски автомобилни пътища с интензивност на движението от 6 до
20 ОА/ден с оразмерителна ос 10 т и пътна
конструкция с асфалтобетоново покритие
или повърхностна обработка, или настилка
от трошен камък;
3. т рета степен – горск и автомоби лни
пътища с интензивност на движението до
5 ОА/ден с оразмерителна ос 10 т и пътна
конструкция с асфалтобетоново покритие
или повърхностна обработка, или настилка
от трошен камък;
4. четвърта степен – горски автомобилни
пътища с интензивност на движението до 5
ОА/ден с оразмерителна ос 10 т, без настилка
или с настилка от трошен камък.
(3) Временни горски пътища в зависимост
от функционалното им предназначение се
класифицират, както следва:
1. първи клас – тракторни горски пътища;
2. втори клас – коларски горски пътища.
Раздел II
Трайни горски пътища
Чл. 19. (1) Нормативите за основните геометрични елементи на трайните горски
пътища се определят в зависимост от тяхната
степен, характер на терена и проектна скорост
съгласно приложение № 2.
(2) Теренът в зависимост от характера му
се разделя на три категории:
1. равнинен – с преобладаващ напречен
наклон до 15 % и надлъжен наклон до 3 %;
2. хълмист – с преобладаващ напречен
наклон от 15 до 30 % и надлъжен наклон от
3 до 5 %;
3. планински – с преобладаващ напречен
наклон над 30 % и надлъжен наклон над 5 %.
(3) При тежки теренни, геоложки или други
условия се допуска прилагане на геометрични
елементи за по-долна степен на трайни горски
пътища за конкретни участъци.
Чл. 20. (1) При тежки теренни условия се
допуска увеличение на надлъжния наклон с
3 % на разстояние до 300 м и еднократно на
пътна отсечка с дължина 1 км за пътища в
планински терен, а за пътища четвърта степен
се допуска увеличение на надлъжния наклон
с 4 % при запазване на останалите параметри.
(2) При надлъжни наклони над 7 % на
всеки 2 до 2,5 км се проектират участъци
с надлъжен наклон 2 – 3 % и дължина 150
до 200 м, в които се изграждат площадки за
спиране на превозните средства.
(3) Минималният надлъжен наклон с оглед
отводняването на пътя е 1 %, а по изключение 0,5 %.
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(4) За пътища от четвърта степен се допуска намаляване минималните радиуси на
вертикалните криви за:
1. изпъкнали – до 500 м;
2. вдлъбнати – до 250 м.
(5) При разнопосочни хоризонтални криви
се предвижда минимален задължителен прав
участък 15 м, а при еднопосочни се допуска
допиране на хоризонталните криви, но не и
застъпване или пресичане. Радиусите на две
съседни криви следва да са близки по стойност или в съотношение не по-голямо от 1:3.
(6) При всичк и хоризонтални криви с
радиус под 250 м се проектира уширение на
настилката за пътища. Уширенията могат
да се изграждат от вътрешната или от двете
страни на кривата. При серпентини 1/3 от
уширението е от външната и 2/3 – от вътрешната страна на кривата.
(7) На всеки 150 до 200 м по дължината
на пътя се проектират уширения за разминаване с дължина 20 м и широчина 2 м за
пътища от втора степен и 2,5 м – за трета и
четвърта степен.
(8) При възможност на всеки 1500 м по
дължината на пътя се проектират технологични обръщала с размери, позволяващи смяна
на посоката на движение.
(9) За осигуряване отводняването на пътя и
безопасността на движението пътното платно
се оформя с напречни наклони:
1. в прав участък:
а) за двулентовите пътища – двустранен
наклон – 2,5 %;
б) при еднолентовите пътища – едностранен наклон – 2,5 % за асфалтобетонови покрития и 4 % за трошенокаменни и баластрени;
2. в крива – едностранен наклон от 2,5 до
7 % в зависимост от радиуса;
3. банкетът в права е с наклон 6 %, а в
крива – от 2,5 до 7 % в зависимост от радиуса;
4. промяна на напречния наклон се прави
посредством преходна крива или рампа; за
оси на въртене се използва оста на пътя или
вътрешният ръб на настилката.
Чл. 21. (1) Кръстовищата на горски пътища
с републикански и местни пътища, когато
са допустими, се разрешават, проектират и
изграждат при спазване на изискванията на
Нормите за проектиране на пътища (НПП)
2000, МРРБ (ДВ, бр. 47 от 2000 г.).
(2) Кръстовища между горски пътища се
изпълняват с минимален радиус на завиване
15 м в посока на превоза на материалите и
10 м в обратната посока. Минималният ъгъл
на включване е 70° за пътищата от първа,
втора, трета и четвърта степен.
Чл. 22. Инвестиционните проекти се изработват от проектанти, притежаващи проектантска правоспособност по Закона за
камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране.
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Раздел III
Временни горски пътища
Чл. 23. (1) Временни горски пътища се
изграждат без настилка. Допуска се стабилизиране на земното платно с местни или
кариерни материали.
(2) Тракторните и коларските горски пътища в зависимост от начина на извозване на
дървените материали се разделят на две групи:
1. първа група – дървените материали се
извозват, натоварени изцяло на транспортното
средство;
2. втора група – дървените материали се
извозват чрез влачене по терена.
Чл. 24. (1) Нормативите за основните геометрични елементи на горските тракторни
пътища се определят в зависимост от тяхната
група и типа на движещите се по тях трактори
съгласно приложение № 3.
(2) Допуска се изграждането на напречни
отводнителни окопи без облицовка.
(3) Разстоянието между тракторните пътища се определя с технологичен план, одобрен
по реда на наредбата по чл. 101, ал. 3 от Закона
за горите, според вида на сечта, съобразено с
височината на дървостоя и наклона на терена,
но не по-малко от 40 м.
Чл. 25. За изграждане на тракторни горски
и коларски горски пътища се допуска оформяне на земното платно.
Чл. 26. (1) Нормативите за основните геометрични параметри на коларските горски
пътища се определят в зависимост от тяхната
група съгласно приложение № 4.
(2) Разстоянието между коларските пътища
се определя с технологичен план, одобрен по
реда на наредбата по чл. 101, ал. 3 от Закона
за горите, според вида на сечта, съобразено с
височината на дървостоя и наклона на терена,
но не по-малко от 40 м.
Чл. 27. (1) Проектирането на тракторни
горски пътища се извършва от лица, вписани
в публичния регистър на Изпълнителната
агенция по горите за извършване на лесовъдска практика „изработване на проекти
за временни горски пътища и съоръженията
към тях“.
(2) Проектирането на коларски пътища се
извършва от лица, вписани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за
извършване на лесовъдска практика „планиране и организация на добива на дървесина“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Биотехнически съоръжения“ са лаборатории, оранжерии, закрити и открити
експериментални площи, волиери, площадки за орнитологични наблюдения и други
обекти, чието предназначение е опазване,
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поддържане, възпроизводство и мониторинг
на биологичното разнообразие извън тези в
определението по т. 6.
2. „Временни въжени линии“ са горски въжени линии, изградени за извоз на дървесина
от сечищата за срок, определен с позволителното за сеч, издадено по реда на ЗГ.
3. „Временни пожаронаблюдателни кули“
е стационарен наблюдателен пункт, изграден
в горски територии с висок клас на пожарна
опасност, изграждането на които е предназначено за изпълнението и поддържането на
мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари.
4. „Двор за застрояване“ представлява част
от поземления имот, определена с ПУП за
застрояване на обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3,
букви „б“ – „ж“ ЗГ.
5. „Зооветеринарни съоръжения“ – пунктове, халета, стационари, огради, центрове за
размножаване, рехабилитация и адаптация,
електронни пастири, както и съоръжения за
профилактика, ограничаване и ликвидиране
на опасни заразни болести.
6. „Ловностопански съоръжения“ са базите за интензивно стопанисване на дивеча,
оградени площи, съоръжения за подхранване,
наблюдение, ползване, ветeринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други
дейности, пряко свързани със стопанисването
на дивеча.
7. „Настилка“ е система от конструктивни
пластове с дебелина на настилката над 12 см.
8. „Оразмерителен автомобил“ е автомобил с натоварване на задна задвижваща ос с
тегло 100 kN (10 т).
9. „Проектна скорост на пътя“ е безопасната
скорост за движение на единичен автомобил
при мокро и чисто покритие в участъците
от пътя с най-неблагоприятни геометрични
елементи при определени теренни условия.
10. „Разстояние за видимост при спиране
пред препятствие“ е минимална дължина на
пътната отсечка, която трябва да бъде видима
от водача, за да може той безопасно да спре
пред първото възникнало препятствие върху
пътната повърхност.
11. „Разстояние за видимост при изпреварване“ е минимална дължина на пътната
отсечка, която трябва да бъде видима от водача, за да може той безопасно да извърши
изпреварване.
12. „Рибностопански съоръжения“ са рибни
прагове и проходи и други съоръжения, пряко
свързани със стопанисването на рибата.
13. „Съоръжения, осигуряващи опазването
на културни ценности“ са леки конструкции от
естествени материали, осигуряващи достъпа,
предпазващи от неблагоприятни атмосферни
условия и подпомагащи реставрационни и
консервационни дейности, както и благоприятстващи експонирането им.
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14. „Стационари за мониторинг“ са мобилна
техника за наблюдения, временни заграждения, подвижни помещения за обитаване, леки
конструкции постройки, изградени за периода на наблюдение, съгласно научна задача,
международен проект, или друга възникнала
нужда, доказани с официален документ, за
осъществяване на наблюдения, събиране на
информация, обобщаване и анализ за тенденциите в състоянието на горските територии в
зависимост от факторите на средата и тяхната
динамика.
15. „Серпентина“ е система от външни
криви и преходни прави за свързване на две
направления в случай, когато върховият ъгъл
е много остър и свързването на полигоновите
страни с кръгови криви, вписани в него, води
до чувствително намаляване на дължината
на пътното трасе и силно увеличаване на
надлъжния наклон.
16. „Тежки теренни условия“ са тези, при
които има отвесни теренни форми, заблатеност, свлачища, срутища и др.
17. „Техникоукрепителни съоръжения за
борба срещу ерозията и пороите“ са съоръжения за запазване на почвите от ерозия и за
предотвратяване на повредите, разрушенията и
засипването на горски територии, определени
с наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 4 ЗГ.
18. „Централни складове за дървесина“ са
терени, обособени за складиране на постъпилата дървесина от временните складове.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 152, ал. 2 от Закона за горите и отменя
Наредба № 39 от 2006 г. за строителство в
горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 38
от 2006 г.).
§ 3. Започнати процедури по реда на Наредба № 39 от 2006 г. за строителство в горите
и земите от горския фонд се довършват по
досегашния ред.
§ 4. До изработване на плановете за дейности по опазване от пожари изграждането
на временни пожаронаблюдателни кули се
съобразява с лесоустройствените проекти,
планове и програми.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или упълномощено
от него лице.
§ 6. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на земеделието и храните
и/или министърът на регионалното развитие.
Министър на земеделието и храните:
Димитър Греков
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
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Приложение № 1
към чл. 7, ал. 3
Видове обекти по чл. 54,
ал. 1, т. 3, букви „б“ – „е“

Двор за застрояване

Показатели за застрояване

Характер на застрояване

Заслони за обществено ползване

-

ЗП – до 100 кв. м

Ниско
на 1 етаж с височина
до 3,50 м

Ферми за отглеждане на дивеч

До 25 дка

Пл – до 40 %*
Кинт – 0,4

Ниско
на 1 етаж **

Риболюпилни и рибарници

До 5 дка

Пл – до 5 %*
Кинт – 0,1

Ниско
до 2 етажа **

Посетителски и информацион- 10 % от площта на
ни центрове
имота, но не повече
от 0,5 дка

Пл – до 50 %
Кинт – до 1,0

Ниско
до 2 етажа с височина
до 7,50м

Горски и ловни кантони

10 % от площта на
имота, но не повече
от 1 дка

Пл – до 10 %
Кинт – до 0,2

Ниско
до 2 етажа с височина
до 7,50 м

Контролни горски пунктове

10 % от площта на
имота, но не повече
от 1 дка

Пл – до 10 %
Кинт – до 0,1

Ниско
на 1 етаж с височина
до 3,50 м

Зооветеринарни съоръжения

До 5 дка за площни
и без ограничение
за линейни обекти

Пл – до 40 %
Кинт – 0,4

Ниско
на 1 етаж **

Биотехнически съоръжения

До 5 дка

Пл – до 5 %
Кинт – 0,1

Ниско
на 1 етаж **

Забележки:
* В застроената площ на ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници не се включва
площта на откритите дворове за отглеждане на дивеч, съответно площта на водните басейни.
** Височината се определя съобразно функционално-технологичните изисквания.

Приложение № 2
към чл. 19, ал. 1
Нормативи за основните геометрични елементи на горските пътища
Степен на пътя

Първа

Втора

равнинен
(Р)

хълмист
(Х)

планински
(П)

Проектна скорост, км/ч

60

40

Брой на пътните ленти

2

– пътните ленти, м

Характер на терена

Трета

Четвърта

Р

Х

П

Р

Х

П

Р

Х

П

25

40

30

20

40

30

20

30

25

10

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

3

3

3

3

3

3

– водещи ивици

2 x
0,25

2 x
0,25

2 x
0,25

– платно за движение

6,50

6,50

6,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– пътното платно, м

9,00

9,00

9,00

5

5

5

4

4

4

4

4

4

– банкетите, м

1,25

1,25

1,25

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

– мостовете между парапетите, м

10,50
(9,90)

10,50
(9,90)

10,50
(9,90)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

– мостовете между бордюрите, м

7,00

7,00

7,00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Широчина на:
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Степен на пътя

ВЕСТНИК

Първа

Втора

равнинен
(Р)

хълмист
(Х)

планински
(П)

– при спиране

70

35

– при изпреварване

475

Максимален надлъжен наклон, %:
– в серпентини

Характер на терена
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Трета

Четвърта

Р

Х

П

Р

Х

П

Р

Х

П

25

35

25

20

35

25

20

25

20

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

9

7

8

9

7

8

9

7

8

9

-3

(3,5)
3,5

(4)

-

4

6

-

4

6

-

5

7

– в права

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

– в крива

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

– хоризонтални криви, м

120

45

25

60

30

20

45

30

20

45

30

15

– изпъкнали вертикални криви, м

2400

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

– вдлъбнати вертикални криви, м

750

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

-

30

20

-

20

15

-

20

15

-

20

15

Разстояние на видимост, м:

Максимален напречен наклон, %:

Минимален радиус на:

– серпентини, м

Приложение № 3
към чл. 24, ал. 1
Нормативи за основните геометрични елементи на горските тракторни пътища
Вид на тракторите

Приспособени

Специализирани

селскостопански

дърводобивни

Група на тракторния път

първа

втора

първа

втора

Широчина на пътя, м
Максимални надлъжни наклони по посока на извозване на товарите, %
– за къси отсечки до 100 м от пътя
Максимални надлъжни наклони по посока,
обратна на посоката на извозване на товарите, %
– за къси отсечки до 100 м от пътя
Максимален напречен наклон, %
Препоръчителен напречен наклон, %
Минимален радиус на хоризонталните криви, м
Уширение на пътя в хоризонталните криви, м

4

4

4

4

25

30

30

35

30

35

35

40

15
20
15
5
20
1,5 – 2

10
15
15
15
1,5 – 2

20
25
20
5
15
1 – 2

15
20
15
15
1,5 – 2

Приложение № 4
към чл. 26, ал. 1
Нормативи за основните геометрични параметри на коларските горски пътища
Група на коларския път
Първа група
Надлъжни наклони по посока на извозване на товарите, %
20
– за къси отсечки до 50 м от пътя, %
25
Надлъжни наклони по посока, обратна на посоката на извозване на
20
товарите, %
– за къси отсечки до 50 м от пътя, %
25
Широчина на пътя, м
2,5
5406

Втора група
30
35
15
20
2
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Правилник за изменение на Устройствения
правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от
2011 г. и бр. 34 от 2013 г.)
§ 1. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Директорът на РЗИ може със
заповед да награждава служителите на РЗИ
за образцово изпълнение на служебните им
задължения с отличия.
(2) Условията и редът за награждаване се
определят със заповед на директора на РЗИ.“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Благоевград

Ръководител – директор на РЗИ

1

Заместник-директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация, в т.ч.:

24

дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:

24

дирекция „Медицински дейности“

15

дирекция „Надзор на заразните болести“

23

дирекция „Обществено здраве“

23

дирекция „Лабораторни изследвания“

13

85

дирекция „Профилактика на болестите и
11
промоция на здравето“
Обща численост
112“.

§ 3. Приложение № 2 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 26

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Бургас
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
29
29
129
17
47
29
25
11
161“.

§ 4. В приложение № 3 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „142“ се заменя със „141“.
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2. На ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „42“ се заменя с „41“.
3. На ред „Обща численост“ числото „177“
се заменя със „176“.
§ 5. Приложение № 4 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 4
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
18
дирекция „Административноправно, фи18
нансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
88
дирекция „Медицински дейности“
17
дирекция „Надзор на заразните болести“
24
дирекция „Обществено здраве“
16
дирекция „Лабораторни изследвания“
20
дирекция „Профилактика на болестите и
11
промоция на здравето“
Обща численост
109“.

§ 6. В приложение № 5 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „48“ се заменя с „46“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „15“ се заменя с „14“.
3. На ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „22“ се заменя с „21“.
4. На ред „Обща численост“ числото „62“
се заменя с „60“.
§ 7. В приложение № 6 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „77“ се заменя със „75“.
2. На ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „26“ се заменя с „25“.
3. На ред „дирекция „Лабораторни изследвания“ числото „16“ се заменя с „15“.
4. На ред „Обща численост“ числото „98“
се заменя с „96“.
§ 8. В приложение № 8 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„17“ се заменя с „15“.
2. На ред „дирекция „А дминистративноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „17“ се заменя с „15“.
3. На ред „Обща численост“ числото „85“
се заменя с „83“.
§ 9. В приложение № 9 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „58“ се заменя с „57“.
2. На ред „дирекция „Лабораторни изследвания“ числото „14“ се заменя с „13“.
3. На ред „Обща численост“ числото „73“
се заменя със „72“.
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§ 10. Приложение № 10 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
13
дирекция „Административноправно, фи13
нансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
53
дирекция „Медицински дейности“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“
18
дирекция „Обществено здраве“
24
Обща численост
69“.

§ 11. В приложение № 11 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„13“ се заменя с „12“.
2. На ред „дирекция „А дминистративноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „13“ се заменя с „12“.
3. На ред „Обща численост“ числото „69“
се заменя с „68“.
§ 12. В приложение № 13 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„23“ се заменя с „21“.
2. На ред „дирекция „А дминистративноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „23“ се заменя с „21“.
3. На ред „Обща численост“ числото „98“
се заменя с „96“.
§ 13. В приложение № 14 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „53“ се заменя с „52“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „15“ се заменя с „14“.
3. На ред „Обща численост“ числото „67“
се заменя с „66“.
§ 14. Приложение № 15 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Плевен

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
19
дирекция „Административноправно, фи19
нансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
93
дирекция „Медицински дейности“
19
дирекция „Надзор на заразните болести“
30
дирекция „Обществено здраве“
23
дирекция „Лабораторни изследвания“
21
Обща численост
115“.
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§ 15. Приложение № 16 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 26

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Пловдив

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
34
дирекция „Административноправно, фи34
нансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
182
дирекция „Медицински дейности“
31
дирекция „Надзор на заразните болести“
60
дирекция „Обществено здраве“
55
дирекция „Лабораторни изследвания“
36
Обща численост
219“.

§ 16. Приложение № 18 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Русе

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
19
дирекция „Административноправно, фи19
нансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
87
дирекция „Медицински дейности“
16
дирекция „Надзор на заразните болести“
25
дирекция „Обществено здраве“
29
дирекция „Лабораторни изследвания“
17
Обща численост
109“.

§ 17. В приложение № 19 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администра
ция“ числото „49“ се заменя с „47“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „16“ се заменя с „15“.
3. На ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „22“ се заменя с „21“.
4. На ред „Обща численост“ числото „63“
се заменя с „61“.
§ 18. Приложение № 20 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 20
към чл. 26

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Сливен
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:

1
1
1
11
11
64

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
Обща численост

14
23
27
78.“

§ 19. Приложение № 22 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 22
към чл. 26
Численост на персонала на Столична регионална здравна инспекция

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация, в т.ч.:
53
дирекция „Административноправно, фи- 53
нансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
299
дирекция „Медицински дейности“
52
дирекция „Надзор на заразните болести“
99
дирекция „Обществено здраве“
57
дирекция „Лабораторни изследвания“
76
дирекция „Профилактика на болестите и 15
промоция на здравето“
Обща численост
357.“

§ 20. Приложение № 23 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 23
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Софийска област

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
17
дирекция „Административноправно, финан- 17
сово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
76
дирекция „Медицински дейности“
14
дирекция „Надзор на заразните болести“
21
дирекция „Обществено здраве“
30
дирекция „Профилактика на болестите и 11
промоция на здравето“
Обща численост
96.“

§ 21. Приложение № 24 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 24
към чл. 26

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Стара Загора

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
25
дирекция „Административноправно, фи- 25
нансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
106
дирекция „Медицински дейности“
19
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дирекция „Надзор на заразните болести“
33
дирекция „Обществено здраве“
23
дирекция „Лабораторни изследвания“
20
дирекция „Профилактика на болестите и
11
промоция на здравето“
Обща численост
134.“

§ 22. В приложение № 25 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„13“ се заменя с „12“.
2. На ред „дирекция „А дминистративноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „13“ се заменя с „12“.
3. На ред „Обща численост“ числото „63“
се заменя с „62“.
§ 23. Приложение № 26 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Хасково

Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
Обща численост

1
1
1
20
20
74
13
27
34
97.“

§ 24. В приложение № 27 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „63“ се заменя с „62“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „23“ се заменя с „22“.
3. На ред „Обща численост“ числото „81“
се заменя с „80“.
§ 25. В приложение № 28 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „48“ се заменя с „51“.
2. На ред „дирекция „Медицински дейности“
числото „9“ се заменя с „11“.
3. На ред „дирекция „Лабораторни изследвания“ числото „10“ се заменя с „11“.
§ 26. В приложение № 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. РЗИ – Благоевград“.
2. Точка 10 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 27. В срок до един месец от влизане
в сила на правилника директорът на РЗИ
утвърждава длъжностно разписание на служителите в инспекцията.
Министър:
Таня Андреева
5471
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НАРЕДБА № 14
от 28 юли 2014 г.

за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на
Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност
на слънцезащитните козметични продукти
и химичните методи за проверка състава на
козметичните продукти
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за:
1. представяне на информацията по чл. 19,
пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември
2009 г. относно козметичните продукти (ОВ,
L 342, 22.11.2009 г.), за козметични продукти,
които не са предварително пакетирани или
се пакетират в момента на продажбата им по
искане на потребителя или са предварително
пакетирани за непосредствена продажба;
2. ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и предявяваните претенции
по отношение на тях;
3. химичните методи за проверка състава
на козметичните продукти.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. лекарствени продукти по смисъла на
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
2. биоциди по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси;
3. медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия.
Раздел II
Правила за представяне на информацията по
чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009
относно козметичните продукти, които не са
предварително пакетирани или се пакетират
в момента на продажбата им по искане на
потребителя или са предварително пакетирани
за непосредствена продажба
Чл. 3. (1) Козметичните продукти, които не
са предварително пакетирани или се пакетират
в момента на продажбата им по искане на
потребителя, се съхраняват в контейнери или
съдове на места, отговарящи на условията,
определени от производителя, преди предоставянето им на потребителя.
(2) Козметичните продукти, които не са
предварително пакетирани или се пакетират
в момента на продажбата им по искане на
потребителя, се предоставят на същия само
ако върху контейнера или съда, в който се
съхраняват, е поставен траен и неотстраним
етикет, лента, стикер или картичка на български език, съдържащи информацията по
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чл. 19, пар. 1 на Регламент (ЕО) № 1223/2009,
обозначена с незаличими, лесни за четене и
ясни букви.
(3) Когато поради практически съображения е невъзможно изписването на информацията по чл. 19, пар. 1 на Регламент (ЕО)
№ 1223/2009 върху етикет, лента, стикер или
картичка, тази информация се посочва в указание или листовка, поставени в непосредствена
близост до контейнера или съда, в който се
съхраняват козметичните продукти.
(4) Козметични продукти, които са предварително пакетирани за непосредствена
продажба, се предоставят на потребителите
само ако върху опаковката им е поставен
траен и неотстраним етикет, лента, стикер
или картичка на български език, съдържащи
информацията по чл. 19, пар. 1 на Регламент
(ЕО) № 1223/2009, обозначена с незаличими,
лесни за четене и ясни букви.
(5) За продукти с малки размери, когато е
невъзможно поради практически съображения
изписването върху етикет, лента, стикер или
картичка на информацията, посочена в чл. 19,
пар. 1 на Регламент (ЕО) № 1223/2009, тази
информация се посочва в указание или листовка, поставени в непосредствена близост до
първичната опаковка, в която предварително
пакетираният козметичен продукт е изложен
за продажба, и се предоставя на потребителя
заедно с козметичния продукт.
(6) За всеки козметичен продукт, който не
е предварително пакетиран или се пакетира
в момента на продажба по искане на потребителя, или е предварително пакетиран за
непосредствена продажба, отговорното лице
е длъжно да осигури спазването на ал. 1 – 5.
Раздел III
Изисквания към ефикасността на слънцезащитните козметични продукти и предявяваните претенции по отношение на тях
Чл. 4. Изискванията към слънцезащитните
козметични продукти се отнасят за:
1. характеристиките на слънцезащитните
козметични продукти и предявяваните претенции по отношение на тяхната ефикасност;
2. минималната ефикасност на слънцезащитните продукти при осигуряване високо
ниво на защита срещу UVB и UVА лъчение.
Чл. 5. Слънцезащитните козметични продукти трябва да отговарят на изискванията,
посочени в приложение № 1.
Раздел IV
Химични методи за проверка състава на
козметичните продукти
Чл. 6. За проверка състава на козметичните продукти се прилагат химичните методи,
посочени в приложение № 2.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
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1. „Слънцезащитен козметичен продукт“ е
всеки продукт (крем, лосион, масло, спрей,
гел), предназначен за нанасяне върху човешката кожа с цел изключително или главно да
я предпази от UV лъчение чрез абсорбиране,
разсейване или отразяване.
2. „Претенция за ефикасност“ е всяко изявление относно характеристиките или функциите
на даден слънцезащитен козметичен продукт
под формата на текст, наименования, търговски марки, изображения, картини, фигури или
други знаци, използвани при етикетирането,
предоставянето на пазара и рекламата на
слънцезащитните козметични продукти.
3. „UVВ лъчение“ е слънчевото излъчване
в спектъра 290 – 320 nm.
4. „UVA лъчение“ е слънчевото излъчване
в спектъра 320 – 400 nm.
5. „Критична дължина на вълната“ е дължината на вълната, за която секторът под
кривата на интегрирана оптична гъстота,
която започва от 290 nm, се равнява на 90 %
от интегрирания сектор между 290 и 400 nm.
6. „Минимална еритемна доза“ е количеството енергия, причиняваща зачервяване.
7. „Слънцезащитен фактор“ е съотношението между минималната еритемна доза върху
кожа, защитена от слънцезащитен козметичен
продукт, и минималната еритемна доза върху
същата, но незащитена кожа.
8. „UVA защитен фактор“ е съотношението
между минималната UVA доза, необходима
за предизвикване на трайно пигментиране на
кожа, защитена от слънцезащитен продукт,
и минималната UVA доза, необходима за постигане на минимален ефект на потъмняване
върху същата, но незащитена кожа.
§ 2. Термините, използвани в Регламент
(ЕО) № 1223/2009 и Закона за здравето относно
козметичните продукти, се употребяват със
същото значение и в тази наредба.
§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Първа директива на Комисията 80/1335/
ЕО за сближаване на законодателството на
държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на
козметичните продукти (обн., ОВ, Специално
българско издание 2007 г., глава 13, том 5, стр.
166 – 185), на Втора директива на Комисията
82/434/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху
състава на козметичните продукти (обн., ОВ,
Специално българско издание 2007 г., глава
13, том 6, стр. 36 – 63), на Трета директива на
Комисията 83/514/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно
методите за анализ, необходими за контрола
върху състава на козметичните продукти (обн.,
ОВ, Специално българско издание 2007 г., глава
13, том 6, стр. 136 – 173), на Четвърта директива на Комисията 85/490/ЕИО за сближаване
на законодателството на държавите членки
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относно методите за анализ, необходими за
контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално българско издание
2007 г., глава 13, том 7, стр. 43 – 58), на Пета
директива на Комисията 93/73/ЕО относно
методите за анализ, необходими за контрола
върху състава на козметичните продукти (обн.,
ОВ, Специално българско издание 2007 г., глава
13, том 13, стр. 70 – 89), на Шеста директива
на Комисията 95/32/ЕО относно методите за
анализ, необходими за контрола върху състава
на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално българско издание 2007 г., глава 13,
том 16, стр. 126 – 141) и на Седма директива
на Комисията 96/45/ЕО относно методите за
анализ, необходими за контрола върху състава
на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално българско издание 2007 г., глава 13, том
17, стр. 258 – 265) и Препоръка на Комисията
2006/647/ЕО за ефикасността на слънцезащитните продукти и предявяваните претенции по
отношение на тяхната ефикасност (OВ, L 265,
26.09.2006 г., стр. 39 – 43).
Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 52
от Закона за здравето и отменя Наредба № 36
от 2005 г. за изискванията към козметичните
продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от
2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр.
2 и 62 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г., бр. 88 от
2012 г. и бр. 27 от 2013 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Таня Андреева
Приложение № 1
към чл. 5
Изисквания към ефикасността на слънцезащитните козметични продукти и предявяваните
претенции по отношение на тях
I. UVA/UVВ защита, претенции за ефикасност, предпазни мерки и инструкции за употреба
1. Характеристиките на слънцезащитните
козметични продукти и претенциите за тяхната ефикасност, посочени в т. I.2 – 6, трябва да
отговарят на чл. 20, пар. 1 на Регламент (ЕО)
№ 1223/2009 относно козметичните продукти.
2. Слънцезащитните козметични продукти
трябва да предоставят защита както срещу UVB,
така и срещу UVА лъчението.
3. Не трябва да се предявява претенция за
ефикасност, която внушава следните характеристики:
а) стопроцентова защита срещу UV лъчение – като например: „блокира слънчевите лъчи“
или „пълна защита“;
б) че не се налага продуктът да се нанася
отново при каквито и да е обстоятелства, като
например: „24-часова защита“ или „целодневна
защита“.
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4. Слънцезащитните козметични продукти трябва да носят и предупреждения, че не предоставят
стопроцентова защита, както и съвети относно
предпазните мерки, които следва да се съблюдават
в допълнение към употребата им. Могат да се
използват предупреждения, като следните:
а) „Не се излагайте прекалено дълго на слънце, дори когато употребявате слънцезащитни
козметични продукти“;
б) „Не излагайте бебетата и малките деца на
директна слънчева светлина“;
в) „Прекомерното излагане на слънце представлява сериозна заплаха за здравето“.
5. Слънцезащитните козметични продукти
трябва да съдържат инструкции за употреба,
гарантиращи постигане на заявената претенция
за ефективност, като например:
а) „Слънцезащитният козметичен продукт се
нанася преди излагане на слънце“;
б) „За поддържане на защитата продуктът
трябва да се нанася отново и многократно, особено след изпотяване, плуване или избърсване“.
6. Слънцезащитните козметични продукти трябва да се придружават от инструкции за употреба
относно количеството продукт, което се нанася
върху кожата и което гарантира постигане на заявената претенция за ефективност. Необходимото
количество може да се означи чрез пиктограма,
илюстрация или мярка (например мерителна
лъжичка). Инструкциите за употреба трябва да
съдържат обяснение за рисковете при нанасяне на
по-малко от необходимото количество, например:
„Предупреждение: Намаляването на количеството
значително понижава нивото на защита“.
II. Минимална ефикасност
1. Слънцезащитните козметични продукти
трябва да осигуряват степен на минимална защита
срещу UVB и UVА лъчение. Степента на защита
трябва да се измерва чрез стандартизирани и
възпроизводими методи за изпитване, като се
взема предвид фотодеградацията. Трябва да се
дава предпочитание на in vitro методи.
Категория върху етикета

Слънцезащитен фактор
върху етикета
(SPF)

„Ниска защита“

„6“

6-9.9

„10“

10-14.9

„15“

15-19.9

„20“

20-24.9

„25“

25-29.9

„30“

30-49.9

„50“

50-59.9

„50+“

60I

„Средна защита“

„Висока защита“

„М ног о вис ок а
защита“
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2. Минималната степен на защита, предоставяна от слънцезащитните козметични продукти,
трябва да е, както следва:
а) UVB защита със слънцезащитен фактор 6,
определен по Международен метод за изпитване
на слънцезащитния фактор (2006), или еквивалентна степен на защита, определена по друг in
vitro метод;
б) UVА защита при UVА защитен фактор една
трета от слънцезащитния фактор, определен по
метода за трайно пигментиране, модифициран
от френската здравна агенция (Agence francaise
de securite sanitaire des produits de sante – Afssaps),
или еквивалентна степен на защита, постигната
чрез друг in vitro метод;
в) критична дължина на вълната със стойност
370 nm, определена по метода за изпитване на
критичната дължина на вълната.
III. Разбираемо и ясно изразяване на претенциите за ефикасност
1. Текстовете, изразяващи претенциите за
ефикасност на слънцезащитните козметични
продукти, трябва да са разбираеми, ясни и недвусмислени и да се базират на стандартизирани,
възпроизводими критерии.
2. Претенциите за ефикасност срещу UVB
и UVA лъчение следва да се предявяват само
при условие, че защитата е еквивалентна или
превишава нивата, посочени в т. II.2.
3. Ефикасността на слънцезащитните козметични продукти трябва да се означава върху
етикета чрез категориите „ниска“, „средна“, „висока“ и „много висока“. Всяка от тези категории
трябва да съответства на стандартизирана степен
за защита срещу UVB и UVA лъчение.
4. Броят на слънцезащитните фактори, поставяни на етикетите, трябва да се ограничи,
за да се улесни сравняването на различните
продукти, без с това да се намаляват възможностите за избор от страна на потребителя. За
целта може да се използва разпределението на
слънцезащитни фактори за всяка от четирите
категории и съответното етикетиране:

Измерен слънце- Препоръчан минимален Минимална критичзащитен фактор
UVA защитен фактор на дължина на въл(определен в съ(определен в съответната (определена в
ответствие с посо- ствие с посоченото в
съответствие с поченото в т. II.2.а)
т. II.2.б)
соченото в т. II.2.в)

Една трета от слънцезащитния фактор върху
етикета

370 nm
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5. Категорията на слънцезащитния козметичен
продукт трябва да бъде означена върху етикета
поне толкова отчетливо, колкото слънцезащитния фактор.
IV. Информация за потребителя
Потребителите трябва да бъдат информирани
за рисковете, свързани с прекаленото излагане
на UV лъчение, и за категорията слънцезащитен
продукт, която се изисква за определена степен
на излагане на слънчевите лъчи и за определен
тип кожа. Информацията се предоставя чрез
брошури, листовки, интернет страници или чрез
публикации в пресата.

Приложение № 2
към чл. 6
Химични методи за проверка състава на козметичните продукти
І. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ КОЗМЕТИЧНИ
ПРОДУКТИ
1. Област на приложение
Процедурата за вземане на проби от козметични продукти е описана от гледна точка на
техния анализ в различни лаборатории.
2. Дефиниция
2.1. Основна (базисна) проба – единица взета
от партида, предложена за продажба.
2.2. Обща проба – сума от всички основни
проби, имащи един и същ партиден номер.
2.3. Лабораторна проба – представителна част
от общата проба, която се анализира в отделните
лаборатории.
2.4. Част от пробата за изпитване (тест-порция) – типична част от лабораторната проба,
която се изисква за един анализ.
2.5. Опаковка – артикулът, който съдържа
продукта и е в непрекъснат директен контакт
с него.
3. Изисквания при подбора на проби
3.1. Вземането на проба от козметичните
продукти става в тяхната оригинална опаковка.
Пробите се предават в аналитичната лаборатория затворени.
3.2. За козметични продукти, които се представят на пазара в насипно състояние или се
доставят на дребно в опаковка, различна от
оригиналната опаковка на производителя, трябва
да се издаде подходяща инструкция за вземане
на проба на мястото на използване или на мястото за продажба.
3.3. Броят основни (базисни) проби, необходим
за приготвяне на лабораторна проба, се определя
чрез аналитичния метод и броя на анализите,
изпълнени от всяка лаборатория.
4. Идентификация на пробата
4.1. След като се вземат, пробите се затварят
и идентифицират съгласно правилата за вземане
на проби.
4.2. Всяка взета и идентифицирана основна
проба се маркира със следната информация:
4.2.1. наименование на козметичния продукт;
4.2.2. дата, време и място на вземане на
пробата;
4.2.3. име на лицето, отговорно за вземане
на пробата;
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4.2.4. наименование на контролното звено.
4.3. За вземането на пробата се съставя
протокол.
5. Съхранение на пробата
5.1. Основните (базисните) проби се съхраняват в съответствие с посочените инструкции
на производителя върху етикета, ако има такъв.
5.2. Ако няма други специфицирани условия,
лабораторните мостри се съхраняват на тъмно
между 10 и 25 °С.
5.3. Базисните проби не се отварят до започване на анализа.
ІІ. ЛАБОРАТОРНО ПРИГОТВЯНЕ НА ЧАСТТА ОТ ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ
1. Обща част
1.1. Когато е възможно, се анализира всяка
базисна проба. Ако базисната проба е много
малка, се използва минималният брой базисни
проби. Пробите трябва да са смесени много
добре, преди да се вземе частта от пробата за
изпитване.
1.2. Опаковката се отваря под инертен газ, ако
така е препоръчано в аналитичния метод, и се
изтегля необходимата част от пробата за изпитване възможно най-бързо. След това анализът
продължава с възможно най-малко забавяне. Ако
пробата трябва да се запази, опаковката трябва
отново да се затвори под инертен газ.
1.3. Козметичните прод у кти могат да са
приготвени в течно, твърдо или полутвърдо
състояние. Ако настъпи разслоение в хомогенен
продукт, той отново се хомогенизира, преди да
се вземе част от пробата за изпитване.
1.4. Ако козметичният продукт се предлага
за продажба по специален начин, поради което
той не може да се третира в съответствие с тези
инструкции и ако няма направена уговорка за
съответни методи за изследване, може да се
възприеме оригинална процедура, при условие
че се представи в писмен вид като част от док
лада от анализа.
2. Течности
2.1. Те могат да се представят под формата
на продукти, като разтвори в масло, в алкохол,
във вода, тоалетни води, лосиони или млека,
и може да са поставени във флакони, бутилки,
ампули или туби.
2.2. Изтегляне на част от пробата за изпитване:
2.2.1. опаковката с пробата се разклаща енергично, преди да се отвори;
2.2.2. опаковката се отваря;
2.2.3. отсипват се няколко милилитра от
течността в епруветка за визуално изследване;
2.2.4. опаковката се затваря отново, или
2.2.5. се взема необходимото количество за
изпитване;
2.2.6. опаковката се затваря внимателно.
3. Полутвърди продукти
3.1. Това са продукти, като пасти, кремове,
емулсии, гъсти емулсии и гелове, напълнени в
туби, пластмасови флакони или буркани.
3.2. Изтегляне на част от пробата за изпитване от:
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3.2.1. Опаковки с тесни отвори – отстранява
се най-малко първият сантиметър от продукта,
изстисква се порцията и опаковката се затваря
веднага.
3.2.2. Съдове с широки гърла – повърхностният слой се отстранява равномерно, взема се
частта от пробата за изпитване и опаковката се
затваря веднага.
4. Твърди продукти
4.1. Такива по отношение на формата са некомпактните пудри, компактните пудри, щифтовете.
Те могат да са поставени в най-разнообразни
опаковки.
4.2. Вземане на част от пробата за изпитване от:
4.2.1. Некомпак т на п удра – разбърк ва се
енергично, преди да се отвори, отваря се и се
взема частта от пробата за изпитване.
4.2.2. Компактна пудра или щифт – повърхностният слой се отстранява чрез равномерно
изгребване, взема се част от пробата за изпитване
от вътрешността.
5. Продукти в опаковки под налягане (аерозолни
опаковки)
5.1. Вземане на част от пробата за изпитване:
След енергично разклащане аликвотна част
от съдържанието на аерозолната опаковка се
прехвърля с помощта на подходящо свързващо
устройство (фиг. 1) в стъклен флакон с пластмасово покритие, снабден с аерозолен вентил, но
без шлаух (сифонна тръбичка). На фиг. 1 е показана примерна схема на свързващо устройство,
но при специфични изисквания на аналитичния
метод могат да се използват и други. По време
на прехвърлянето флаконът се държи с вентила
надолу. Така съдържанието се вижда ясно. Възможни са следните четири случая:

Фигура 1
Свързващо устройство (конектор) – Р1
5.1.1. Аерозолен продукт под формата на хомогенен разтвор за директен анализ.
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5.1.2. Аерозолен продукт, състоящ се от две
фази. Всяка фаза може да се анализира, след
като долната фаза се отдели във втори преливен
флакон. Тя предимно е водна и без съдържание
на пропелант.
5.1.3. Аерозолен продукт, съдържащ прахо
образна съставка в суспензия. Течната фаза
може да се анализира след отстраняване на
прахообразната съставка.
5.1.4. Продукт под форма на пяна или крем.
В преливния флакон се отмерва точно измерено количество 2-метоксиетанол (между 5 и 10 g).
Последният предпазва от образуване на пяна по
време на дегазирането и тогава е възможно да
се отстрани пропелантът без загуба на течност.
5.2. Спомагателни приспособления
Свързващото устройство – конектор (фиг. 1),
е от дуралуминий или от месинг. Конструкцията
му е пригодна за различни вентилни системи
чрез полиетиленов адаптор. Могат да се използват
и други свързващи устройства (виж фиг. 2 и 3).
Преливният флакон (фиг. 4) е направен от бяло
стъкло, обвито от външната страна с предпазен
слой от прозрачен пластмасов материал. Обемът
му е от 50 до 100 cm 3 (ml). Снабден е с аерозолен
вентил без сифонна тръбичка.
5.3. Процедура
За да се прехвърли достатъчно количество
проба, преливният флакон не трябва да съдържа
въздух. За тази цел чрез конектора се вкарва
около 10 cm 3 (ml) дихлордифлуорометан или
бутан (в зависимост от вида на изследвания
аерозолен продукт) и се обезгазява напълно.
Свързващото устройство се отстранява. Претегля се преливната бутилка („а“ g). Разклаща се
енергично аерозолната опаковка, от която ще
се взема пробата. Прикачва се конекторът към
вентила на аерозолната опаковка, от която ще
се взема пробата (вентилът е нагоре), приспособява се преливният флакон (гърлото надолу)
към конектора и се натиска. Напълва се преливният флакон до 2/3. Ако прехвърлянето се
прекрати поради уеднаквяване на налягането,
то може да се възстанови чрез охлаждане на
преливния флакон.

Фигура 2
Свързващо устройство (конектор) – М2
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Фигура 3
Свързващо устройство (конектор) – М1
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5.3.1.1. Дегазиране. Ако дегазирането доведе
до образуване на пяна, се използва преливен
флакон, в който предварително се поставя точно
претеглено количество 2-метоксиетанол (между
5 и 10 g). Последният се въвежда във флакона
чрез конектора със спринцовка.
5.3.1.2. Завършва се отстраняването на летливите съставки без загуба чрез разбъркване
на пробата на водна баня при поддържане на
температурата 40 °С. Откачва се конекторът.
5.3.1.3. Претегля се отново преливният флакон
(„с“ g), за да се определи теглото на остатъка
М 2 (М 2 = c – a).
Когато се изчислява теглото на остатъка, се
изважда теглото на използвания 2-метоксиетанол;
5.3.1.4. Отваря се преливният флакон чрез
отстраняване на вентила.
5.3.1.5. Разтваря се напълно остатъкът в известно количество подходящ разтворител.
5.3.1.6. Извършва се необходимото определяне
на аликвотната част.
5.3.1.7. Формулите за изчисление са:
,

Фигура 4
Преливен флакон с вместимост 50 до 100 ml

Фигура 5
Газхроматографска спринцовка
Отстранява се конекторът, претегля се напълненият флакон („b“ g) и се определя теглото на
прехвърлената аерозолна проба М1 ( М1 = b – a).
Така получената проба може да се използва за:
а) химичен анализ;
б) анализ на летливи съставки чрез газова
хроматография.
5.3.1. Подготовка на пробата за химичен анализ
Придържайки преливният флакон с вентила
нагоре, се извършват следните операции:

където:
М1 e масата на аерозола, взет в преливния
флакон в g;
M 2 – масата на остатъка след загряване до
40 °С в g;
r – специфичното вещество в M 2 в % (определено съгласно подходящ метод);
R – специфичното вещество в аерозола в %,
както е получен;
Q – общата маса на специфичното вещество
в аерозолната опаковка в g;
P – нетната маса на първоначалната аерозолна
опаковка (основна проба) в g.
5.3.2. Подготовка на пробата за анализ на
летливите съставки чрез газова хроматография.
5.3.2.1. Принцип
С газхроматографска спринцовка се изтегля
подходящо количество проба от преливния флакон, което се инжектира в газовия хроматограф.
5.3.2.2. Спомагателни приспособления
Газхроматографска спринцовка (с точност
на пробовземането серия А2) от 25 μl или 50 μl
(фиг. 5) или еквивалентна. Тази спринцовка
е снабдена с ограничител в края на иглата.
Спринцовката се свързва към преливния флакон
чрез конектор и чрез полиетиленова тръбичка
(дължина 8 mm, вътрешен диаметър 2,5 mm).
5.3.2.3. Процедура
От преливния флакон, в който е прехвърлено
необходимото количество продукт, съгласно т. 5.3
се взема проба с газхроматографска спринцовка.
Последната се свързва с преливния флакон, както
е описано в т. 5.3.2.2. Отваря се вентилът и се
изтегля необходимият обем. Газовите мехурчета
се отстраняват чрез раздвижване на буталото,
при което иглата на спринцовката е насочена
вертикално нагоре. Ако е необходимо, спринцовката се охлажда. Когато спринцовката се
напълни с необходимото количество проба без
мехурчета, вентилът се затваря и спринцовката
се отстранява от преливния флакон. Иглата на
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спринцовката се вкарва в инжектора на газовия
хроматограф, вентилът се отваря и пробата се
инжектира.
5.3.2.4. Вътрешен стандарт
А ко се изиск ва вът решен с та н дар т, т ой
се въвежда в преливния флакон посредством
обикновена стъклена спринцовка, използвайки
конектор.
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИДЕНТИФИК АЦИЯ
НА СВОБОДНИТЕ НАТРИЕВИ И К АЛИЕВИ
ХИДРОКСИДИ
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентификаци я на
козметични продукти, съдържащи значителни
количества от свободни натриеви и/или калиеви
хидроксиди и за определянето на такива свободни
натриеви и/или калиеви хидроксиди в продукти
за заздравяване на косата и продукти за разтваряне на кожичките около ноктите.
2. Дефиниция
Свободните натриеви и калиеви хидроксиди
се определят чрез обема на стандартна киселина,
необходима за неутрализирането на продукта при
определени условия, като резултатът се изразява
в % (М/М) свободен натриев хидроксид.
3. Принцип
Пробата се разтваря или разпръсква във вода
и се титрува със стандартна киселина. Стойността на рН се записва успоредно с прибавянето
на киселината: за прост разтвор на натриеви
или калиеви хидроксиди крайната точка е ясно
изразената максимална степен на промяната на
записаната рН стойност.
Кривата на простото титруване може да се
повлияе от присъствието на:
а) амоняк и други слаби органични основи,
които имат доста равна крива на титруване;
амонякът се отстранява чрез изпаряване при
намалено налягане, но при стайна температура;
б) соли на слаби киселини, които могат да
създадат много различни точки на инфлексия
на кривата на титруване; в такива случаи само
първата част на кривата до първите точки на
инфлекси я отговаря на неу т ра лизаци ята на
хидрокс илния йон, идващ от свободния натриев
или калиев хидроксид; представена е алтернативна процедура за титруване в алкохол, където се
означава прекомерната интерференция от солите
на слаби неорганични киселини.
Съществува теоретична възможност, че други разтворими силни основи, например литиев
хидроксид, четвъртичен амониев хидроксид,
могат да присъстват, причинявайки високо рН,
присъствието им в този вид козметичен продукт
е твърде невероятно.
4. Идентификация
4.1. Реактиви
4.1.1. Стандартен алкален буферен разтвор
рН – 9,18 при 25 °C: 0,05 М натриев борат тетрахидрат
4.2. Апаратура
4.2.1. Стандартно лабораторно оборудване
4.2.2. рН метър
4.2.3. Стъклен мембранен електрод
4.2.4. С та н дар т ен ка ломелов референ т ен
електрод
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4.3. Процедура
Калибрира се рН метърът с електродите, като
се използва стандартният буферен разтвор. Приготвя се 10 %-ен воден разтвор или дисперсия на
продукта, който ще се анализира, и се филтрува.
Измерва се рН. Ако рН е 12 или повече, трябва
да се осъществи количествено определяне.
5. Определяне
5.1. Титруване във водна среда
5.1.1. Реактиви
5.1.1.1. Стандартна 0,1 N солна киселина
5.1.2. Апаратура
5.1.2.1. Стандартно лабораторно оборудване
5.1.2.2. рН метър, за предпочитане със записващо устройство
5.1.2.3. Стъклен мембранен електрод
5.1.2.4. Стандартен каломелов референтен
електрод
5.1.3. Процедура
Претеглят се между 0,5 и 1,0 g с точност
0,001 g от пробата за изпитване в 150 cm 3 (ml)
колба. Ако има амоняк, се прибавят няколко
гранули против кипенето и се изпарява под вакуум, използвайки водна помпа, докато престане
да се усеща миризмата на амоняк (около 3 h).
Остатъкът се разтваря със 100 cm 3 (ml) дестилирана вода и се титрува с 0,1 N разтвор на солна
киселина (т. 5.1.1.1), записвайки промяната на
рН (т. 5.1.2.2).
5.1.4. Изчисление
Идентифицират се точките на инфлексия
върху кривите на титруване. Където се появи
първата точка на инфлексия при рН под 7,0,
там пробата е свободна от натриев или калиев
хидроксид. Където има две или повече точки на
инфлексия в кривата, само първата е валидна.
Отбелязва се обемът на титранта при първата
точка на инфлексия.
Съд ържанието на нат риев и/и ли ка лиев
хидроксид (С) в пробата, изразено като % (М/М)
натриев хидроксид, се изчислява по формулата:
,
където:
V е обемът на титранта в cm 3 (ml);
M – теглото на пробата в g.
Възможно е въпреки означенията за присъствие на значително количество натриев и/или
калиев хидроксид кривата на титруване да не
покаже точката на инфлексия. В такъв случай
определянето се повтаря в изопропанол.
5.2. Титруване в изопропанол
5.2.1. Реактиви
5.2.1.1. Изопропанол
5.2.1.2. 1,0 N стандартен воден разтвор на
солна киселина
5.2.1.3. 0,1 N солна киселина в изопропанол,
приготвена непосредствено преди употреба чрез
разреждане на 1,0 N воден разтвор на солна
киселина с изопропанол.
5.2.2. Апаратура
5.2.2.1. Стандартно лабораторно оборудване
5.2.2.2. рН метър, за предпочитане със записващо устройство
5.2.2.3. Стъклен мембранен електрод
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5.2.2.4. Стандартен каломелов референтен
електрод
5.2.3. Процедура
Претеглят се между 0,5 и 1,0 g с точност 0,001 g
от пробата за изпитване в 150 cm 3 (ml) колба.
Ако има амоняк, се прибавят няколко гранули
против кипенето и се изпарява под вакуум, използвайки водна помпа, докато престане да се
усеща миризмата на амоняк (около 3 h).
Остатъкът се разтваря със 100 cm 3 (ml) изопропанол и се титрува с 0,1 N солна киселина в
изопропанол (т. 5.2.1.1), записвайки промяната
в рН (т. 5.2.2.2).
5.2.4. Изчисление
Както в т. 5.1.4 първата точка на инфлексия
е при рН около 9,0.
5.3. Повторяемост*
За съдържание на натриев или калиев хидрок
сид до 5 % (M/M) като натриев хидроксид разликата между резултатите от две определения,
осъществени паралелно върху една и съща проба,
не трябва да превишава абсолютната стойност
от 0,25 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИДЕНТИФИК АЦИЯ
НА ОКСА ЛОВА КИСЕЛИН А И НЕЙНИТЕ
АЛК АЛНИ СОЛИ В ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖ АНЕ НА КОСАТА
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне и идентификация на оксалова киселина и нейните алкални
соли в продукти за поддържане на косата. Той
може да се използва за безцветни водно-алкохолни
разтвори и лосиони, които съдържат около 5 %
оксалова киселина или еквивалентно количество
алкален оксалат.
2. Дефиниция
Съдържанието на оксалова киселина и/или
нейните алкални соли, определено по този метод,
се изразява като % (M/M) свободна оксалова
киселина в пробата.
3. Принцип
След отстраняването на всякакви анионни
повърхностноактивни вещества с р-толуидин
хидрохлорид оксаловата киселина и/или оксалатите се утаяват като калциев оксалат, след
което разтворът се филтрува. Утайката се разтваря в сярна киселина и се титрува с калиев
перманганат.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да бъдат с квалификация „чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата да е
дестилирана или с еквивалентна чистота.
4.1. Разтвор на амониев ацетат, 5 % (М/М)
4.2. Разтвор на калциев хлорид, 10 % (М/М)
4.3. Етанол, 95 % (V/V)
4.4. Тетрахлорметан
4.5. Диетилов етер
4.6. Разтвор на р-толуидин дихидрохлорид,
6,8 % (М/М)
4.7. Калиев перманганат, 0,1 N разтвор
4.8. Сярна киселина, 20 % (М/М)
4.9. Солна киселина, 10 % (М/М)
4.10. Натриев ацетат трихидрат
4.11. Ледена оцетна киселина
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4.12. Сярна киселина (1:1)
4.13. Наситен разтвор на бариев хидроксид
5. Апаратура
5.1. Делителни фунии, 500 cm 3 (ml)
5.2. Стъклени чаши, 50 cm 3 (ml) и 600 cm 3 (ml)
5.3. Стъклени филтри, G-4
5.4. Мери т елни ц и лин д ри, 25 cm 3 (ml) и
100 cm 3 (ml)
5.5. Пипети, 10 cm 3 (ml)
5.6. Смукателни колби, 500 cm 3 (ml)
5.7. Водоструйна помпа
5.8. Термометър, градуиран от 0 до 100 °С
5.9. Магнитна бъркалка с нагревател
5.10. Магнитни разбъркващи пръчки, покрити
с тефлон
5.11. Бюрета, 25 cm 3 (ml)
5.12. Конусни колби, 250 cm 3 (ml)
6. Процедура
6.1. Претеглят се 6 до 7 g от пробата с точност
0,001 g в 50 cm 3 (ml) стъклена чаша, довежда се
рН до 3,0 с разредена солна киселина (т. 4.9) и
се прехвърля в делителна фуния със 100 cm 3 (ml)
дестилирана вода. Добавят се последователно
25 cm 3 (ml) етанол (т. 4.3), 25 cm 3 (ml) разтвор
на р-толуидин дихидрохлорид (т. 4.6) и 25 до
30 cm 3 (ml) тетрахлорметан (т. 4.4) и сместа се
разклаща енергично.
6.2. След разделянето на фазите долната
(органична) фаза се отстранява, повтаря се екстракцията, използвайки реактивите, посочени в
т. 6.1, и отново се отстранява органичната фаза.
6.3. Водният разтвор се прехвърля в 600 cm 3
(ml) стъклена чаша и се отстранява останалият
тетрахлорметан чрез кипене на разтвора.
6.4. Добавят се 50 cm 3 (ml) разтвор на амониев
ацетат (т. 4.1), довежда се разтворът до кипене
(т. 5.9) и се добавя при разбъркване 10 cm 3 (ml)
горещ разтвор на калциев хлорид (т. 4.2). Оставя
се да се отдели утайката.
6.5. Проверява се дали е завършено утаяването чрез прибавяне на няколко капки разтвор
на калциев хлорид (т. 4.2), оставя се да изстине
на стайна температура и се разбърква с 200 cm 3
(ml) етанол (т. 4.3), (т. 5.10), оставя се да престои
30 min.
6.6. Течност та се филтрува през ст ък лен
филтър (т. 5.3), утайката се пренася с малко количество гореща вода (50 до 60 °С) във филтъра
и се промива със студена вода.
6.7. Утайката се промива 5 пъти с малко етанол (т. 4.3) и след това 5 пъти с малко диетилов
етер (т. 4.5). Утайката със стъкления филтър се
прехвърля върху друга смукателна колба и се
разтваря с 50 cm 3 (ml) гореща сярна киселина
(т. 4.8) при изсмукване под вакуум.
6.8. Разтворът се пренася в конусна колба
(т. 5.12) и се титрува с разтвор на кaлиев перманганат (т. 4.7) до леко розово оцветяване.
7. Изчисления
Съдържанието на оксалова киселина в пробата (С), изразено като % (M/M), се изчислява
по формулата:
,
където:
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А е изразходваното количество 0,1 N калиев
перманганат при титруването (т. 6.8) в сm 3;
M – масата на пробата в g (т. 6.1);
4,50179 – коефициентът на превръщане за
оксалова киселина.
8. Повторяемост*
За съдържание на оксалова киселина до 5 %
разликата между резултатите от две определения, осъществени паралелно върху една и съща
проба, не трябва да превишава абсолютната
стойност от 0,15 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
9. Идентификация
9.1. Принцип
Оксаловата киселина и/или нейните оксалати
се утаяват като калциев оксалат и се разтварят в
сярна киселина. Към разтвора се прибавя разтвор
на калиев перманганат, който се обезцветява и
причинява образуването на въглероден диоксид.
Когато въглеродният диоксид преминава през
разтвор на бариев хидроксид, се образува млечнобяла утайка от бариев карбонат.
9.2. Процедура
9.2.1. Част от пробата, която ще се анализира,
се обработва, както е описано в точки от 6.1 до
6.3, така че да се отстранят всякакви налични
детергенти.
9.2.2. Към 10 cm 3 (ml) от разтвора, получен в
съответствие с т. 9.2.1, се добавя шпатула с натриев ацетат (т. 4.10) и разтворът се подкиселява с
няколко капки студена оцетна киселина (т. 4.11).
9.2.3. Добавя се 10 % разтвор на калциев
хлорид (т. 4.2) и се филтрува.
Утайката от калциев оксалат се разтваря в
2 cm 3 (ml) сярна киселина (1:1) (т. 4.12).
9.2.4. Разтворът се пренася в колбата за изпитване и се добавят на капки 0,5 cm 3 (ml) 0,1
N разтвор на калиев перманганат (т. 4.7). Ако
има оксалат, разтворът се обезцветява първо
постепенно, а след това бързо.
9.2.5. Веднага след добавянето на калиевия
перманганат върху колбата се поставя подходящ
крюмер, нагрява се леко и образуваният въглероден диоксид се събира в наситен разтвор на
бариев хидроксид (т. 4.13). Появата на млечен
облак от бариев карбонат след 3 до 5 min показва
присъствие на оксалова киселина.
V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРОФОРМ В ПАСТИ ЗА ЗЪБИ
1. Област на приложение
Този метод се отнася за определяне на хлороформ в пасти за зъби чрез газова хроматография
в концентрации до 5 %.
2. Дефиниция
Съдържанието на хлороформ, определено с
този метод, се изразява като % (M/M).
3. Принцип
Пастата за зъби се суспендира в смес от диметилформамид/метанол, към която се добавя
известно количество ацетонитрил като вътрешен
стандарт.
След центрофугиране част от течната фаза се
хроматографира и се изчислява съдържанието
на хлороформ.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.).
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4.1. Porapak Q, Chromosorb 101 или еквивалентни, 80 до 100 mesh
4.2. Ацетонитрил
4.3. Хлороформ
4.4. Диметилформамид
4.5. Метанол
4.6. Разтвор на вътрешен стандарт
В мерителна колба от 50 cm 3 (ml) се отпипетират 5 сm 3 (ml) диметилформамид (т. 4.4) и
се добавят около 300 mg (M) ацетонитрил, претеглен с точност 1 mg. Долива се до марката с
диметилформамид и се разбърква.
4.7. Разтвор за определяне на относителния
отговор на сигнала
В мерителна колба от 10 cm 3 (ml) се отпипетират точно 5 cm 3 (ml) вътрешен стандартен
разтвор (т. 4.6) и се добавят около 300 mg (M1)
хлороформ, претеглен с точност 1 mg. Долива се
до марката с диметилформамид и се разбърква.
5. Апаратура
5.1. Аналитична везна
5.2. Газов хроматограф с пламъчнойонизационен детектор
5.3. Микроспринцовка с вместимост от 5 до
10 µl и деления от 0,1 µl
5.4. Пипети с вместимост 1, 4 и 5 cm 3 (ml)
5.5. Мерителни колби, 10 и 50 cm 3 (ml)
5.6. Шишенца за изпитване, приблизително
20 cm 3 (ml), с капачки на винт, Sovirel France
№ 20 или еквивалентни. Капачката на винт има
вътрешно уплътнение за запечатване, покрито
само от едната страна с тефлон.
5.7. Центрофуга
6. Процедура
6.1. Подходящи газхроматографски условия
6.1.1. Материал за колоната: стъкло
Дължина – 150 cm
Вътрешен диаметър – 4 mm
Външен диаметър – 6 mm
6.1.2 . Пъ л неж н а ко лон ат а: Porapa k Q,
Chromosorb 101 или еквивалентни, с 80 до 100
меша (т. 4.1), киселинно обработени.
6.1.3. Пламъчнойонизационен детектор: чувствителността му се нагласява така, че когато се
инжектират 3 µl от разтвор (т. 4.7), височината
на ацетонитриловия пик да бъде три четвърти
от височината на цялата скала.
6.1.4. Газове:
Носител, азот, със скорост на потока 65 cm 3
(ml)/min.
Допълнителни газове: потокът от газове към
детектора се нагласява така, че потокът от въздух
или кислород да е 5 до 10 пъти повече от този
на водорода.
6.1.5. Температури:
на инжекторния блок – 210 °С
на детекторния блок – 210 °С
на колонната пещ – 175 °С
6.1.6. Скорост на диаграмата: около 100 cm/h.
6.2. Подготовка на пробата
Пробата за анализ се взема от неотворена
туба. Отстранява се една трета от съдържанието,
поставя се отново капачката на тубата, смесва се
внимателно съдържанието, след което се взема
пробата за изпитване.
6.3. Определяне
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6.3.1. В шишенце с капак на винт (т. 5.6)
се претеглят 6 до 7 g (M 0) с точност 0,001 g от
пастата за зъби, приготвена в съответствие с
т. 6.2, и се прибавят три малки стъклени перли.
6.3.2. В шишенцето се отпипетирват точно
5 cm 3 (ml) разтвор на вътрешен стандарт (т. 4.6),
4 cm 3 (ml) диметилформамид (т. 4.4) и 1 cm 3
(ml) метанол (т. 4.5). Шишенцето се затваря и
разбърква.
6.3.3. Затвореното шишенце се разклаща за
половин час на механична клатачна машина и
се центрофугира за 15 min при такава скорост,
че да се получи отделяне на фазите.
Забележка. Възможно е след центрофугирането
течната фаза да е все още мътна. Избистряне
може да се получи чрез прибавяне на 1 до 2 g
натриев хлорид към течната фаза и повторно
центрофугиране.
6.3.4. Инжектират се 3 µl от този разтвор
(т. 6.3.3) според условията, описани в раздел
6.1. Тази операция се повтаря. При описаните
по-горе условия времената на задържане имат
следните характерни стойности:
метанол – приблизително 1 min
ацетонитрил – приблизително 2,5 min
хлороформ – приблизително 6 min
диметилформамид – повече от 15 min
6.3.5. Определяне на относителния отговор
на сигнала
Инжектират се 3 µl от разтвор (т. 4.7) двукратно. Относителният отговор на сигнала се
определя ежедневно.
7. Изчисления
7.1. Изчисление на относителния отговор на
сигнала.
7.1.1. Измерва се височината и ширината на
половината височина на пиковете на ацетонитрила и хлороформа и се изчислява площта на
двата пика, използвайки формулата: височината
х ширината на половината височина на пика.
7.1.2. Определя се площта на пиковете на
ацетонитрила и хлороформа в хроматограмите,
получени в съответствие с т. 6.3.5, и се изчислява
относителният отговор на сигнала по следната
формула:
,
където:
f s е относителният отговор на сигнала за
хлороформа;
A s – площта на хлороформния пик (т. 6.3.5);
Ai – площта на ацетонитриловия пик (т. 6.3.5);
Ms – количеството хлороформ за 10 cm 3 (ml)
от разтвор (т. 4.7) (=M1) в mg;
Mi – количеството ацетонитрил за 10 cm 3 (ml)
от разтвор (т. 4.7) (1/10 m) в mg.
Изчисляват се средните стойности на получените резултати.
7.2. Изчисляване съдържанието на хлороформ.
7.2.1. Площта на пиковете на хлороформа
и ацетонитрила от получените хроматограми
(т. 6.3.4) се изчислява в съответствие с т. 7.1.1.
7.2.2. Съдържанието на хлороформ в % (X)
в пастата за зъби се изчислява по формулата:
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където:
Х е съдържанието на хлороформ в пастата
за зъби в %;
Аs – площта на хлороформния пик (т. 6.3.4);
Аi – площта на ацетонитрилния пик (т. 6.3.4);
Мs – масата на пробата (т. 6.3.1) (= 1000 Мо)
в mg;
Mi – количеството ацетонитрил за 10 cm 3 (ml)
от разтвора, получен в съответствие с т. 6.3.2
(1/10 М) в mg.
Средната стойност на получените резултати
се изчислява с точност 0,1 %.
8. Повторяемост *
За съдържание на хлороформ до 3 % разликата
между резултатите на две успоредни определения
на една и съща проба не трябва да превишава
абсолютната стойност от 0,3 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИНК
1. Област на приложение
Този метод е подходящ за определяне съдържанието на цинк като хлорид, сулфат или
4-хидроксибензолсулфонат, или като комбинация
от някои от тези цинкови соли в козметични
продукти.
2. Дефиниция
Съдържанието на цинк в пробата се определя гравиметрично като бис (2-метил-8-хинолил
оксид) и се изчислява като цинк в % (М/М).
3. Принцип
Съдържащият се в разтвор цинк се утаява в
кисела среда като цинк бис (2-метил-8-хинолил
оксид). След филтруване утайката се изсушава
и претегля.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Концентриран амоняк, 25 % (М/М)
4.2. Ледена оцетна киселина
4.3. Амониев ацетат
4.4. 2-метилхинолин-8-ол
4.5. Разтвор на амоняк, 6 % (М/V)
Претеглят се 240 g концентриран амоняк
(т. 4.1) в 1000 cm 3 (ml) мерителна колба, долива
се с дестилирана вода до марката и се разбърква.
4.6. Разтвор на амониев ацетат, 0,2 М
Разтварят се 15,4 g амониев ацетат (т. 4.3)
с дестилирана вода в 1000 cm 3 (ml) мерителна
колба, долива се до марката и се разбърква.
4.7. Разтвор на 2-метилхинолин-8-ол
Разтварят се 5 g 2-метилхинолин-8-ол в 12 cm 3
(ml) ледена оцетна киселина и се прехвърлят с
дестилирана вода в 100 cm 3 (ml) мерителна колба. Долива се с дестилирана вода до марката и
се разбърква.
5. Апаратура
5.1. Мерителни колби 100 и 1000 cm 3 (ml)
5.2. Бехерова чаша 400 cm 3 (ml)
5.3. Мерителни цилиндри 50 и 150 cm 3 (ml)
5.4. Градуирани пипети 10 cm 3 (ml)
5.5. Стъклен филтър G-4
5.6. Смукателни шишета 500 cm 3 (ml)
5.7. Водоструйна помпа
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5.8. Термометър, градуиран от 0 до 100° С
5.9. Ексикатор с подходящ сушител и индикатор за влажност, напр. силикагел или еквивалентен такъв
5.10. Сушилен шкаф с регулиране на температурата до 150±2 °С
5.11. рН метър
5.12. Нагревателна плоча
5.13. Филтърна хартия Whatman № 4 или
еквивалентна
6. Процедура
6.1. В бехерова чаша от 400 cm 3 (ml) се претеглят 5 до 10 g с точност 0,001 g от пробата,
която трябва да се анализира (М g), съдържащи
около 50 до 100 mg цинк, прибавят се 50 cm 3 (ml)
дестилирана вода и се разбърква.
6.1.1. Ако е необходимо, се филтрува на вакуумпомпа и филтратът се запазва.
6.1.2. Екстракцията се повтаря с още 50 cm 3
(ml) дестилирана вода. Филтрува се и филтратите се събират.
6.2. За всеки 10 mg цинк, намиращ се в разтвора (т. 6.1.2), се прибавят 2 cm 3 (ml) разтвор
на 2-метилхинолин-8-ол (т. 4.7) и се разбърква.
6.3. Сместа се разрежда със 150 cm 3 (ml) дестилирана вода, загрява се до 60 °С (т. 5.12) и се
прибавят 45 cm 3 (ml) 0,2 M разтвор на амониев
ацетат (т. 4.6) при непрекъснато разбъркване.
6.4. Нагласява се рН на разтвора до 5,7 – 5,9, с
6 % амонячен разтвор (т. 4.5), при непрекъснато
разбъркване, използвайки рН метър.
6.5. Разтворът се оставя да престои 30 min.
Филт ру ва се на водна помпа през ст ък лен
филтър G-4, предварително изсушен (150 °С) и
претеглен след охлаждане (Мо g). Утайката се
промива със 150 cm 3 (ml) гореща дестилирана
вода (95 °С).
6.6. Филтърът с утайката се поставя в сушилен
шкаф и се суши при 150 °С в продължение на 1 h.
6.7. Филтърът с утайката се изважда от сушилния шкаф, поставя се в ексикатор (т. 5.9)
и след охлаждане до стайна температура се
претегля (М1 g).
7. Изчисления
Съдържанието на цинк в пробата (С) се изчислява в % (М/М) по формулата:
,
където:
М е масата на пробата (т. 6.1) в g;
Мо – масата на празния и изсушен стъклен
филтър (т. 6.5) в g;
М1 – масата на стъкления филтър с утайката
(т. 6.7) в g.
8. Повторяемост*
За съдържание на цинк до 1 % (М/М) разликата в резултатите между две паралелни определения върху една и съща проба не трябва
да надвишава абсолютната стойност от 0,1 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИДЕНТИФИК АЦИЯ
НА 4-ХИДРОКСИБЕНЗОЛСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА
1. Област на приложение
Този метод е подходящ за идентификация и
определяне на 4-хидроксибензолсулфонова ки-
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селина в козметични продукти, като аерозоли
и лосиони за лице.
2. Дефиниция
Съдържанието на 4-хидроксибензолсулфонова киселина, определено в съответствие с този
метод, се изразява като процент безводен цинк
4-хидроксибензолсулфонат в продукта.
3. Принцип
Пробата се концентрира под намалено налягане, разтваря се във вода и се пречиства
чрез екстракция с хлороформ. Определянето
на 4-хидроксибензолсулфонова киселина се извършва йодометрично върху аликвотна част от
филтрирания воден разтвор.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да бъдат с квалификация „чист за анализ“ (ч.з.а), а водата – дестилирана или с еквивалентна чистота.
4.1. Концентрирана солна киселина, 36 %
(М/М) (d 420=1,18)
4.2. Хлороформ
4.3. Бутан-1-ол
4.4. Ледена оцетна киселина
4.5. Калиев йодид
4.6. Калиев бромид
4.7. Натриев карбонат
4.8. Сулфанилова киселина
4.9. Натриев нитрит
4.10. Калиев бромат, 0,1 N
4.11. Разтвор на натриев тиосулфат, 0,1 N
4.12. Воден разтвор на скорбяла, 1 % (М/V)
4.13. Воден разтвор на натриев карбонат, 2 %
(M/V)
4.14. Воден разтвор на натриев нитрит, 4,5 %
(M/V)
4.15. Разтвор на дитизон в хлороформ, 0,05 %
(M/V)
4.16. Разтворител за проявяване на хроматограмата (подвижна фаза) – бутан-1-ол : ледена
оцетна киселина : вода = 4:1:5. След смесване
в делителна фуния се изхвърля долната фаза.
4.17. Реактив на Pauly:
4,5 g сулфанилова киселина (т. 4.8) се разтваря в 45 cm 3 (ml) концентрирана солна киселина
(т. 4.1) при загряване и се разрежда с вода до
500 cm 3 (ml). 10 cm 3 (ml) от разтвора се изстудява
в съд с ледена вода и се добавя при разбъркване
10 cm 3 (ml) студен разтвор на натриев нитрит
(т. 4.14); разтворът се оставя да престои 15 min при
0 °С (при тази температура той остава стабилен
за 1 до 3 дни) и непосредствено преди напръс
кването на хроматограмата (т. 7.5) се добавят
20 cm 3 (ml) разтвор на натриев карбонат (т. 4.13).
4.18. Готови целулозни плаки за тънкослойна
хроматография (20х20 cm), дебелина на слоя
адсорбент 0,25 mm.
5. Апаратура
5.1. Колби с кръгло дъно с шлифована стъклена запушалка, 100 cm 3 (ml);
5.2. Делителни фунии 100 cm 3 (ml);
5.3. Конусна колба с шлифована стъклена
запушалка, 250 cm 3 (ml);
5.4. Бюрета, 250 cm 3 (ml);
5.5. Пипети, 1, 2 и 10 cm 3 (ml);
5.6. Градуирана пипета, 5 cm 3 (ml);
5.7. Микроспринцовка, 10 µl с 0,1 µl деления;
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5.8. Термометър, градуиран от 0 до 100 °С;
5.9. Водна баня, оборудвана с нагряващ елемент;
5.10. Сушилен шкаф, добре вентилиран и
регулиран до 80 °С;
5.11. Стандартна апаратура за тънкослойна
хроматография.
6. Подготовка на пробата
В метода, описан по-долу, за идентификация
и определяне на хидроксибензолсулфоновата киселина в аерозоли се използва остатък, получен
след освобождаването на аерозолната опаковка
от разтворителите и пропелантите, които се
изпаряват при нормално налягане.
7. Идентификация
7.1. С помощта на микроспринцовка (т. 5.7)
се нанасят по 5 µl от остатъка (т. 6) или пробата
на всяка от шестте точки върху началната линия
(старт) на разстояние 1 cm от долния край на
тънкослойната плака (т. 4.18).
7.2. Плаката се поставя в хроматографската
вана, съдържаща разтворителя за проявяване
(подвижна фаза по т. 4.16), и се хроматографира,
докато фронтът на разтворителя достигне 15 cm
от началната линия.
7.3. Плаката се изважда от ваната и изсушава
при 80 °С, докато миризмата на оцетна киселина
престане да се усеща. Плаката се напръсква с
разтвор на натриев карбонат (т. 4.13) и се изсушава на въздух.
7.4. Покрива се половината от плаката със
стъклена плочка и се напръсква непокритата част
с 0,05 % разтвор на дитизон (т. 4.15). Появата на
червеноморави петна в хроматограмата показва
наличие на цинкови йони.
7.5. Покрива се напръсканата половина на
плаката със стъклена плочка и се напръсква
другата половина с реактива на Поли (т. 4.17). Наличието на 4-хидроксибензолсулфонова киселина
се доказва чрез появата на жълтеникавокафяво
петно със стойност на Rf около 0,26, докато
жълтото петно със стойност на Rf около 0,45 в
хроматограмата показва наличие на 3-хидроксибензолсулфонова киселина.
8. Определяне
8.1. Претеглят се 10 g с точност 0,001 g от
пробата или остатъка (т. 6) в 100 cm 3 (ml) колба
с кръгло дъно и се изпарява почти до сухо на
вакуумротационен изпарител на водна баня,
поддържана при 40 °С.
8.2. Прибавят се 10 cm 3 (ml) (V1) вода в колбата и се разтваря остатъкът от изпаряването
(т. 8.1) чрез нагряване.
8.3. Разтворът се пренася количествено в
делителна фуния и се екстрахира два пъти с
по 20 cm 3 (ml) хлороформ (т. 4.2). След всяка
екстракция хлороформната фаза се изхвърля.
8.4. Водният разтвор се филтрува през нагънат
филтър. В зависимост от очакваното съдържание
на хидроксибензолсулфонова киселина се отпипетирват 1,0 или 2,0 cm 3 (ml) (V 2) от филтрата в
250 cm 3 (ml) конусна колба (т. 5.3) и се разрежда
с вода до 75 cm 3 (ml).
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8.5. Добавят се 2,5 cm 3 (ml) 36 % солна киселина (т. 4.1) и 2,5 g калиев бромид (т. 4.6),
разбърква се и се нагласява температурата на
разтвора до 50 °С на водна баня.
8.6. Добавя се 0,1 N калиев бромат (т. 4.10)
от бюрета, докато разтворът, който е загрят до
50 °С, стане жълт.
8.7. Добавя се 3,0 cm 3 (ml) разтвор на калиев
бромат (т. 4.10), колбата се затваря и се оставя
да престои 10 min на водна баня при 50 °С. Ако
след 10 min разтворът загуби цвета си, добавят
се още 2 cm 3 (ml) от разтвора на калиев бромат
(т. 4.10), колбата се затваря и загрява за 10 min
на водна баня при 50 °С. Записва се цялото
количества на прибавения разтвор от калиев
бромат (а).
8.8. Разтворът се изстудява при стайна температура, прибавя се 2 g калиев йодид (т. 4.5)
и се разбърква.
8.9. Отделеният йод се титрува с 0,1 N разтвор
на натриев тиосулфат (т. 4.11).
В края на титруването се прибавят няколко
капки от разтвор на скорбяла (т. 4.12) като индикатор. Записва се количеството на използвания
натриев тиосулфат (b).
9. Изчисление
Съдържанието на цинк хидроксибензолсулфонат в пробата или остатъка (b) като % (М/М)
се изчислява по формулата:
,
където:
а е общото количество на добавения 0,1 N
разтвор от калиев бромат (т. 8.7) в cm 3 (ml);
b – количеството на добавения 0,1 N разтвор
от натриев тиосулфат, използван при обратното
титруване (т. 8.9) в cm 3 (ml);
M – количеството на анализирания продукт
или остатък в g;
V1 – обемът на получения разтвор в съответствие с т. 8.2 в cm 3 (ml);
V 2 – обемът на разтворения изпарен остатък,
използван за анализа (т. 8.4) в cm 3 (ml).
Забележка. В случай на аерозоли резултатът
от определянето в % (M/M) на остатъка (b)
трябва да се изрази спрямо оригиналния продукт. За целта на това превръщане трябва да се
направи справка за правилата при пробовземане
на аерозоли.
10. Повторяемост*
За съдържание на цинк хидроксибензолсулфонат до около 5 % (M/M) разликата между
резултатите на две успоредни определения върху една и съща проба не трябва да превишава
абсолютната стойност от 0,5 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
11. Интерпретация на резултатите
Съгласно Приложение № III на Регламент
(ЕО) № 1223/2009, т. 25, максимално допустимата
концентрация на цинк 4-хидроксибензенсулфонат
в лосиони за лице и дезодоранти е 6 % (M/M).
Тази формулировка означава, че освен съдържание на хидроксибензолсулфонова киселина
трябва да се определи и съдържанието на цинк.
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Умножението на изчисленото съдържание
на цинк хидроксибензолсулфонат (т. 9) по коефициент 0,1588 дава минималното цинково
съдържание в % (M/M), което трябва да се
съдържа в продукта от гледна точка на измереното съдържание на хидроксибензолсулфонова
киселина. Действителното цинково съдържание,
измерено гравиметрично (виж съответните условия), може обаче да бъде по-високо, защото
цинковият хлорид и цинковият сулфат могат също
да бъдат използвани в козметичните продукти.
VІІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОКИСЛИТЕЛНИ АГЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДОРОДЕН
ПЕРОКСИД В ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖ АНЕ
НА КОСАТА
Област на приложение
Йодометричното определяне на водороден
пероксид в козметиката е възможно само в
отсъствие на други окислителни агенти, които
образуват йод от йодиди. Ето защо преди йодометричното определение на водороден пероксид
е необходимо да се открият и идентифицират
всички други налични окислителни агенти. Това
определение се състои от 2 етапа: първият обхваща
определяне на персулфати, бромати и водороден
пероксид, а вторият – на бариев пероксид.
А. ИДЕНТИФИК АЦИЯ НА ПЕРСУЛФАТИ,
БРОМАТИ И ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД
1. Принцип
Натриев персулфат, калиев персулфат и амониев персулфат; калиев бромат, натриев бромат
и водороден пероксид – независимо дали произлизат, или не от бариев пероксид, се определят
чрез низходяща хартиена хроматография, като
се използват два п роявяващи разт вори тел я
(подвижни фази).
2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
2.1. 0,5 % (М/V) водни стандартни разтвори
на следните компоненти:
2.1.1. Натриев персулфат
2.1.2. Калиев персулфат
2.1.3. Амониев персулфат
2.1.4. Калиев бромат
2.1.5. Натриев бромат
2.1.6. Водороден пероксид
2.2. Проявяващ разтворител А (подвижна
фаза А) – 80 % (V/V) етанол
2.3. Проявяващ разтворител Б (подвижна
фаза Б) – бензол : метанол : метилбутан-1-ол:
вода = 34 : 38 : 18 : 10 (V/V/V/V)
2.4. Детектор А (реактив за оцветяване А),
10 % (M/V) воден разтвор на калиев йодид
2.5. Детектор Б (реактив за оцветяване Б),
1 % (M/V) воден разтвор на скорбяла
2.6. Детектор В (реактив за оцветяване В),
10 % (M/М) солна киселина
2.7. Солна киселина, 4 N
3. Апаратура
3.1. Хроматографска хартия (Whatman хартия
№ 3 и № 4 или еквивалентна)
3.2. Микропипета, 1 µl
3.3. Мерителни колби, 100 cm 3 (ml)
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3.4. Нагънати филтри
3.5. Апаратура за низходяща хартиена хроматография
4. Процедура
4.1. Водоразтворими продукти
От всяка проба се приготвят по два разтвора чрез разтваряне на 1 g и 5 g от продукта в
100 cm 3 (ml) вода. От всеки от тези разтвори се
използва по 1 µl за извършване на хроматографски анализ чрез хартиена хроматография, както
е описано в т. 5.
4.2. Продукти, частично разтворими във вода
4.2.1. От всяка проба се претеглят по 1 g и
5 g и се диспергират в 50 cm 3 (ml) вода. Доливат
се до 100 cm 3 (ml) и се разбърква. Двете дисперсии се филтруват през филтър (т. 3.4). От всеки
филтрат се използва по 1 µl за извършване на
хроматографски анализ чрез хартиена хроматография, както е описано в т. 5.
4.2.2. От всяка проба се приготвят още веднъж
две дисперсии – 1 g и 5 g проба се диспергира
в 50 cm 3 (ml) вода, подкислява се с разредена
солна киселина (т. 2.7), долива се с вода до
100 cm 3 (ml) и се хомогенизира. Филтрува се
през нагънат филтър (т. 3.4). От двата филтрата
се използва по 1 µl за извършване на хроматографски анализ чрез хартиена хроматография,
както е описано в т. 5.
4.3. Кремове
5 g и 20 g от всеки продукт се диспергират
в 100 cm 3 (ml) вода. Получените дисперсии се
използват за извършване на хроматографски
анализ чрез хартиена хроматография, както е
описано в т. 5.
5. Процедура
5.1. В две хроматографски вани се поставя
достатъчно количество подвижни фази А (т. 2.2)
и Б (т. 2.3) за извършване на хроматографски
анализ чрез хартиена хроматография. Хроматографските вани се насищат най-малко 24 h с
парите на подвижната фаза и плътно се затварят
с подходящ капак.
5.2. Върх у стартови точки от лентата на
хроматографската хартия (Whatman № 3 или
еквивалентна) с дължина 40 cm и ширина 20 cm
(т. 3.1) се нанасят по 1 µl от единия разтвор на
анализираната проба и от стандартния разтвор,
приготвени според т. 4 и 2.1. Изсушава се на
въздуха.
5.3. Хроматографската лента (т. 5.2) се поставя
в хроматографската вана, напълнена с подвижна
фаза (т. 5.1). Хроматографира се, докато фронтът на подвижната фаза се придвижи на 35 сm
(около 5 h).
5.4. Описаната в т. 5.2 и 5.3 процедура се
повтаря, като се използва подвижна фаза Б
и хроматографска хартия (Whatman № 4 или
еквивалентна) (т. 3.1). Хроматографира се до
достигане на фронта (35 cm).
5.5. Хроматограмите се изваждат и се изсушават на въздуха.
5.6. Детектиране (оцветяване): хроматограмата
се напръсква последователно със:
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5.6.1. Детектор А (т. 2.4), последван от детектор
Б (т. 2.5). Петната на персулфатите в пробата и
в съответния стандартен разтвор (т. 2.1) са поблизо до старта от тези на водородния пероксид.
Петната се маркират с молив.
5.6.2. Детектор В (т. 2.6) върху хроматограмите, получени съгласно т. 5.6.1. При наличие
на бромати върху хроматограмата се появяват
сиво-сини петна, идентични с тези на стандартния разтвор (т. 2.1).
5.7. При горепосочените условия, отнасящи
се до подвижни фази А (т. 2.2) и Б (т. 2.3), Rf
стойностите на стандартните вещества (т. 2.1)
са приблизително следните:
Подвижна
фаза
А (т. 2.2)
0.40

Подвижна
фаза
Б (т. 2.3)
0.10

Нат риев персулфат
Калиев персул0.40
0.02 + 0.05
фат
А мон иев пер 0.50
0.10 + 0.20
сулфат
Натриев бромат
0.40
0.20
Калиев бромат
0.40
0.10 + 0.20
Водороден пе0.80
0.80
роксид
Б. ИДЕНТИФИК АЦИЯ НА БАРИЕВ ПЕРОКСИД
1. Принцип
Бариевият пероксид се идентифицира след
подкисляване на пробата (т. А.4.2) чрез образуването на водороден пероксид в присъствие на
бариевия йон:
1.1. При отсъствието на персулфати (т. А)
(т. Б.4.1) – чрез добавяне на разредена сярна
киселина към една част от киселия разтвор на
пробата (т. Б.4.1), в резултат на което се образува
бяла утайка от бариев сулфат. Присъствието на
бариев йон в пробата (т. Б.4.1) се доказва чрез
хартиена хроматография по описания по-долу
начин (т. Б.5).
1.2. При наличие на персулфати (т. Б.4.2) – последователно се извършва следното: изваряване на
остатъка от разтвора (т. Б.4.2) в алкална среда и
разтваряне в солна киселина; в разтвора, получен
от стопилката (т. Б.4.2), присъствието на бариеви
йони се доказва чрез хартиена хроматография
и/или чрез утаяване като бариев сулфат.
2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
2.1. Метанол
2.2. Концентрирана солна киселина, 36 %
(M/M)
2.3. Солна киселина, 6 N
2.4. Сярна киселина, 4 N
2.5. Динатриева сол на родизониевата киселина
2.6. Бариев хлорид (BaCl 2 .2H 2O)
2.7. Безводен натриев карбонат
2.8. Воден разтвор на бариев хлорид, 1 % (М/V)
2 .9. Пр оя в я в а щ ра з т в о ри т е л (под ви ж н а
фаза) – метанол : концентрирана солна киселина
(концентрация 36 %) : вода = 80 : 10 : 10 (V/V/V)
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2.10. Детектор (реактив за оцветяване), 0,1 %
(M/V) воден разтвор на динатриева сол на родизониевата киселина, приготвени непосредствено
преди употреба.
3. Апаратура
3.1. Микропипета, 5 µl
3.2. Платинени тигли
3.3. Мерителни колби, 100 cm 3 (ml)
3.4. Хроматографска хартия Schleicher и Schull
2043b или еквивалентна. Хартията се обработва
предварително, като се поставя за една нощ в
съд за нисходяща хроматография (т. А.3), съдържащ проявяващ разтворител (подвижна фаза)
(т. Б.2.9.), след което се изсушава.
3.5. Нагънат филтър
3.6. Апаратура за осъществяване на възходяща
хартиена хроматография
4. Подготовка на пробата
4.1. Проби, в които няма персулфати.
4.1.1. 2 g от продукта се диспергират в 50 cm 3
(ml) вода и се довежда до pH на дисперсията
приблизително 1 със солна киселина (т. Б.2.3).
4.1.2. Дисперсията се прехвърля с вода в
мерителна колба от 100 cm 3 (ml), долива се с
вода до марката и се разбърква. Приготвената
дисперсия се използва за анализ чрез хартиена
хроматография, както е описано в т. 5 за идентифициране на барий чрез утаяване на сулфата.
4.2. Проби, в които има персулфати
4.2.1. 2 g от продукта се диспергират в 100 cm 3
(ml) вода и се филтрува.
4.2.2. Към изсушения остатък се прибавя
натриев карбонат (т. Б.2.7) в количество 7 до 10
пъти от неговото тегло, разбърква се и сместа
се стапя в платинов тигел (т. В.3.2) за 30 min.
4.2.3. Охлажда се до стайна температура и
стопилката се разтваря в 50 cm 3 (ml) вода и се
филтрува (т. В.3.5).
4.2.4. Остатъкът върху филтъра се разтваря в
солна киселина (т. B.2.3) и се долива с вода до
100 cm 3 (ml). Този разтвор се използва за анализ
чрез хартиена хроматография, както е описано
в т. 5, и за определяне на барий чрез утаяване
на сулфата.
5. Процедура
5.1. Подходящо количество от проявяващия
разтворител (подви ж ната фаза) (т. Б.2.9) сe
поставя във ваната за възходяща хартиена хроматография. Последната се насища с парите на
разтворителя минимум 15 h.
5.2. Върху три стартови точки на лист от
хроматографската хартия, обработена предварително, както е описано в т. Б.3.4, се накапва по
5 µl от приготвените разтвори съгласно т. Б.4.1.2
и т. Б.4.2.4 и от стандартния разтвор (т. Б.2.8).
5.3. Петната се изсушават на въздуха. Хроматографира се до достигане на фронта (30 cm).
5.4. Хроматограмата се изважда от ваната и
се изсушава на въздуха.
5.5. Детектиране (оцветяване): Хроматограмата се напръсква с детектор (т. Б.2.10). При
наличие на барий върху хроматограмата се появяват червени петна с Rf стойност около 0,10.
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В. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА
ПОДДЪРЖ АНЕ НА КОСАТА
1. Област на приложение
Йодометричното определяне на водороден
пероксид в козметични продукти е възможно
само при отсъствие на други окислителни агенти,
които отделят йод от йодидите.
2. Принцип
Йодометричното определяне на водороден
пероксид се основава на следната реакция:
Н 2О 2 + 2Н+ + 2І- → І 2 + 2Н 2О
Реакцията протича много бавно, но може да
се ускори чрез прибавяне на алуминиев молибдат.
Отделеният йод се определя титриметрично с
натриев тиосулфат и е еквивалентен на съдържанието на водороден пероксид.
3. Дефиниция
Съдържанието на водороден пероксид, определено по начина, описан по-долу, се изразява
като % (М/М) на продукта.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Сярна киселина, 1 mol/dm 3 (2 N).
4.2. Калиев йодид.
4.3. Амониев молибдат.
4.4. Натриев тиосулфат, 0,1 mol/dm 3 (0,1 N).
4.5. Kалиев йодид, 10 % (M/V), приготвен
непосредствено преди използването.
4.6. Амониев молибдат, 20 % (M/V).
4.7. Скорбелен разтвор, 1,0 % (M/V).
5. Апаратура
5.1. Бехерови чаши, 100 cm 3 (ml).
5.2. Бюрета, 50 cm 3 (ml).
5.3. Мерителни колби, 250 cm 3 (ml).
5.4. Мерителни цилиндри, 25 и 100 cm 3 (ml).
5.5. Пипети, 10 cm 3 (ml).
5.6. Ерленмайерови колби, 250 cm 3 (ml).
6. Процедура
6.1. В бехерова чаша от 100 cm 3 (ml) се претеглят 10 g (М) с точност 0,001 g от продукта,
съд ържащ около 0,6 g водороден перокси д.
Пробата се прехвърля с вода в 250 cm 3 (ml)
мерителна колба, долива се до марката с вода
и се разбърква.
6.2. Отпипетирват се 10 cm 3 (ml) от разтвора на
пробата и се прехвърлят в 250 cm 3 (ml) ерленмайерова колба (т. 5.6). Прибавят се последователно
100 cm 3 (ml) разтвор на сярна киселина (т. 4.1),
20 cm 3 (ml) разтвор на калиев йодид (т. 4.5) и
три капки разтвор на амониев молибдат (т. 4.6).
6.3. Отделеният йод се титрува веднага с
разтвор на натриев тиосулфат (т. 4.4) и малко
преди достигане на еквивалентния пункт се
прибавят няколко cm 3 (ml) скорбелен разтвор
като индикатор (т. 4.7). Отчита се изразходваното
количество (V) разтвор на натриев тиосулфат
(т. 4.4) в cm 3 (ml).
6.4. По начина, описан в т. 6.2 и 6.3, се титрува
празна проба, като се заместват 10 cm 3 (ml) от
разтвора на пробата с 10 cm 3 (ml) вода. Отчита
се изразходваното количество разтвор (Vо) на
натриев тиосулфат за празната проба в cm 3 (ml).
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7. Изчисление
Съдържанието на водороден пероксид в продукта като % (М/М) се изчислява по формулата:
,
където:
М е количеството от анализирания продукт
(т. 6.1) в g;
Vо – изразходваното количество разтвор на
натриев тиосулфат за титруването на празната
проба (т. 6.4) в cm 3 (ml);
V – изразходваното количество разтвор на
натриев тиосулфат за титруването на пробата
(т. 6.3) в cm 3 (ml).
8. Повторяемост*
За продукти, съдържащи около 6 % (М/М)
водороден пероксид, разликата между резултатите от две определения, проведени паралелно
върху една и съща проба, не трябва да превишава
абсолютната стойност от 0,2 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ІХ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ ОКИСЛИТЕЛНИ БАГРИЛА В БОИ ЗА КОСА
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентификация и полуколичествено определяне на следните субстанции
в бои за коса в течна и кремообразна форма:
Субстанция
Фенилендиамини
o-фенилендиамин
m-фенилендиамин
р-фенилендиамин
Метилфенилендиамини
4-метил-1,2-фенилендиамин (толуен-3,4-диамин)
4-метил-1,3-фенилендиамин (толуен-2,4-диамин)
2-метил-1,4-фенилендиамин (толуен-2,5-диамин)
Диаминофеноли
2,4-диаминофенол
Хидрохинон
1,4-бензендиол
α-нафтол

Означение
(о-ФДА)
(м-ФДА)
(п-ФДА)
(о-ТДА)
(м-ТДА)
(п-ТДА)
(ДАФ)
(Х)
(а-Н)

Пирогалол
1,2,3-трихидроксибензен
(П)
Резорцинол
1,3-дихидроксибензен
(Р)
2. Принцип
Окислителните багрила, съдържащи се в
бои за коса в течна и кремообразна форма, се
екстрахират с 96 % етанол при рН 10 и се идентифицират с едно- и двупосочна тънкослойна
хроматография.
За полуколичествено определяне на тези субстанции хроматограмата на пробите се сравнява
с тази на стандартни субстанции в 4 проявяващи
системи (подвижни фази), получени едновременно
и при същите условия.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
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3.1. Етанол, безводен.
3.2. Ацетон.
3.3. Етанол, 96 % (V/V).
3.4. Амонячен разтвор, 25 % (d 420=0,91).
3.5. L(+)-аскорбинова киселина.
3.6. Хлороформ.
3.7. Циклохексан.
3.8. Азот, технически.
3.9. Толуен.
3.10. Бензен.
3.11. н-бутанол.
3.12. Бутан-2-ол.
3.13. Хипофосфорна киселина, 50 % (V/V).
3.14. Диазо реагент:
3.14.1. 3-нитро-1-бензендиазониев хлоробензенсулфонат (стабилизирана сол)
3.14.2. 2-х лоро- 4-нит ро-1-бензен диазониев
нафталенбензоат (стабилизирана сол)
3.15. Сребърен нитрат.
3.16. п-диметиламинобензалдехид.
3.17. 2,5-диметилфенол.
3.18. Ферихлорид хексахидрат.
3.19. Солна киселина, 10 % (V/V).
3.20. Стандартни субстанции.
Стандартнитe субстанции са посочени в т. 1
Област на приложение.
При аминосъединенията стандартната субстанция трябва да бъде или хидрохлорид (моноили ди-), или свободна основа.
3.21. Стандартни разтвори, 0,5 % (M/V).
Приготвя се 0,5 % (M/V) разтвор на всяка
стандартна субстанция (т. 3.20).
Претеглят се 50 mg ± 1 mg от стандартната
субстанция в мерителна колба от 10 cm 3 (ml).
Добавят се 5 cm 3 (ml) 96 % етанол (т. 3.3) и
250 mg аскорбинова киселина (т. 3.5).
Разтворът се алкализира с амонячен разтвор
(т. 3.4) до рН 10 (тест с индикаторна хартия).
Долива се до 10 cm 3 (ml) с 96 % етанол (т. 3.3)
и се разбърква.
Разтворите могат да се съхраняват до една
седмица на студено и тъмно място.
В някои случаи след добавянето на аскорбинова киселина и амоняк може да се образува
утайка.
Преди работа тези разтвори се оставят да
се утаят.
3.22. Системи разтворители за хроматографско
разделяне (подвижни фази).
3.22.1. Ацетон : хлороформ : толуен = 35 :
25 : 40 (V/V/V).
3.22.2. Хлороформ : циклохексан : абсолютен
етилов алкохол : 25 % амоняк = 80 : 10 : 10 : 1
(V/V/V/V).
3.22.3. Бензен : бутан – 2-ол : вода = 50 : 25 :
25 (V/V/V).
Разклаща се добре след разделяне при стайна температура (20 °C до 25 °С) и се използва
горната фаза.
3.22.4. н-бутанол : хлороформ : реагент М =
7 : 70 : 23 (V/V/V).
Разделя се внимателно при стайна температура (20 °С до 25 °С) и се използва долната фаза.
Реагент М:
Амонячен разтвор, 25 % (V/V) – 24 обемни
части
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Хипофосфорна киселина, 50 % (т. 3.13) – 1
обемна част
Вода – 75 обемни части
Забележка. Подвижните фази, съдържащи
амоняк, трябва да се разклащат непосредствено
преди употреба.
3.23. Индикаторни спрейове (проявяващи
реактиви).
3.23.1. Diaso реагент.
От избрания реагент (т. 3.14) се приготвя непосредствено преди употреба 5 % (M/V) воден
разтвор.
3.23.2. Реагент на Ehrlich.
Разтварят се 2,0 g п-диметиламинобензалдехид
(т. 3.16) в 100 cm 3 (ml) воден разтвор на солна
киселина 10 % (M/V) (3.19).
3.23.3. 2,5-диметилфенол-ферихлорид хексахидрат.
Разтвор 1: Разтваря се 1,0 g диметилфенол
(т. 3.17) в 100 cm 3 (ml) 96 % етанол (т. 3.3).
Разтвор 2: Разтварят се 4,0 g ферихлорид
хексахидрат (т. 3.18) в 100 cm 3 (ml) 96 % етанол
(т. 3.3).
За проявяване хроматограмата се пръска
последователно с разтвор 1 и после с разтвор 2.
3.23.4. Сребърен нитрат – амонячен разтвор
Към 5 % (M/V) воден разтвор на сребърен
нитрат (т. 3.15) се добавя 25 % амоняк (т. 3.4),
докато утайката се разтвори. Приготвя се непосредствено преди употреба. Остат ъкът от
разтвора се изхвърля.
4. Апаратура
4.1. Стандартна апаратура за тънкослойна
хроматография.
4.1.1. Пластмасов или стъклен капак с конструкция, която осигурява хроматографската
плака да е в азотна атмосфера при проявяване
и сушене на петната. Тази предпазна мярка е
необходима поради податливост та на някои
багрила към окисление.
4.1.2. Микроспринцовка от 10 µl, градуирана през 0,2 µl, с игла с квадратно сечение или
препоръчително дозаторно устройство от 50 µl,
монтирано върху скобата на статива, така че
плаката да бъде под азот.
4.1. 3. Т ъ н ко с лой н и с и л и к а г е л н и п л а к и
20х20 сm с дебелина на слоя 0,25 mm (Macherey
and Nagel, Silica g-HR или еквивалентни).
4.2. Центрофуга, 4000 rpm.
4.3. Центрофужни епруветки, 10 cm 3 (ml), с полиетиленови капачки на винт или еквивалентни.
5. Процедура
5.1. Подготовка на пробите
При изстискване на тубата първите 2 – 3 cm
се отстраняват. В центрофужна епруветка (т. 4.3),
предварително продухана с азот, се поставят
300 mg аскорбинова киселина и 3,0 g кремообразна или хомогенизирана течна боя. Добавя се
25 % амоняк (т. 3.4) на капки до рН 10. Долива
се до 10 cm 3 (ml) с 96 % етанол (т. 3.3), хомогенизира се под азот (т. 3.8), центрофугира се
10 min при 4000 rpm. Изследва се горният слой
на течната фаза.
5.2. Хроматографски анализ
5.2.1. Нанасяне на разтворите върху плаките
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На хроматографската плака (т. 4.1.3) се маркира стартова линия на 1,5 cm от ръба є. Върху 9 точки
се нанасят по 1,0 µl от стандартните разтвори в посочения ред:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Р

П

Х

п-ФДА

ДАФ

п-ТДА

о-ФДА

о-ТДА

м-ФДА

м-ТДА
α-Н
Върху т. 10 и 11 се нанасят по 2,0 µl от разтвора на пробата (т. 5.1).
Нанасянето на стандартите и пробите се извършва под азот (т. 3.8) и плаката се държи под азот
до момента на хроматографирането.
5.2.2. Хроматографско разделяне
Хроматографската вана е предварително продухана с азот (т. 3.8) и наситена с една от четирите
подвижни фази (т. 3.22). Плаката се поставя във ваната при стайна температура (20 °С до 25 °С) на
тъмно, докато фронтът достигне 15 сm от стартовата линия, след което се изважда и изсушава под
азот (т. 3.8) при стайна температура.
5.2.3. Проявяване на петната
Плаката се напръсква веднага с един от четирите разтвора, описани в т. 3.23.
5.2.4. Идентифициране
Сравняват се Rf стойностите и цветовете на получените петна от пробата с тези на стандартните
разтвори.
В табл. 1 са представени Rf стойностите и цветовете на петната на всички стандартни субстанции
в съответните подвижни фази и използваните проявяващи реактиви.
По тази методика понякога може да се получи спорна идентификация при сравняване на петната
на съответните стандартни субстанции с тези на пробата.
5.2.5. Полуколичествено определяне
Сравнява се визуално интензивността на петната на всяко вещество, идентифицирано съгласно
т. 5.2.4 със серия от стандартни разтвори с подходяща концентрация.
Ако концентрацията на една или повече субстанции в пробата е много висока, пробата се разрежда
и определението се повтаря.
Таблица 1
Rf стойности и цветове на петната, получени веднага след напръскването

Стандартна
субстанция
(3.20)

Подвижна фаза

Индикаторни спрейове
(проявяващи реактиви)

Rf стойности

Цветове на получените петна

(3.22.1) (3.22.2) (3.22.3) (3.22.4)

Diaso
(3.23.1)

Ehrlich
(3.23.2)

Диметил
фенол
(3.23.3)

Сребърен нитрат
(3.23.4)

-

Бледокафяв

Бледокафяв

Бледокафяв

о-ФДА

0,62

0,60

0,30

0,57

Бледокафяв

-

м-ФДА

0,40

0,60

0,47

0,80

Виолетовокафяв(*)

Жълт

п-ФДА

0,20

0,50

0,30

0,48

Кафяв

Светлочервен(*)

Виолетов

Сив

о-ТДА

0,60

0,60

0,53

0,60

Кафяв(*)

Бледооранжев

Бледокафяв

Сиво-кафяв

м-ТДА

0,40

0,67

0,45

0,60

Червено-кафяв(*)

Жълт

Кафяв

Черен

п-ТДА

0,33

0,65

0,37

0,70

Кафяв

Оранжев

Виолетов(*)

Сив

ДАФ

0,07

-

0

0,05

Кафяв(*)

Оранжев

Виолетов

Кафяв

Х

0,50

0,35

0,80

0,20

-

Оранжев

Виолетов

Черен(*)

α-Н

0,90

0,80

0,90

0,75

Оранжевокафяв

-

Виолетов(*)

Черен

П

0,37

-

0,67

0,05

Кафяв

Много бледовиолетов

Много бледокафяв

Кафяв(*)

Р

0,50

0,37

0,80

0,17

Оранжев

Бледовиолетов

Много бледокафяв

Бледокафяв
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Ако концентрацията на една или повече субстанции в пробата е много висока, пробата се
разрежда и определението се повтаря.
Забележки:
1. о-ФДА се проявява слабо; трябва да се
използва подвижна фаза (т. 3.22.3), за да се разграничи ясно от о-ТДА.
2. (*) показва най-добро развитие на цвета.
6. Изпитване с двупосочна тънкослойна хроматография
Дву посочната х роматог рафска процед у ра
изисква употребата на допълнителни стандарти
и реактиви.
6.1. Допълнителни стандартни разтвори и
субстанции
6.1.1. β-нафтол (β-Н).
6.1.2. 2-аминофенол (о-АФ).
6.1.3. 3-аминофенол (м-АФ).
6.1.4. 4-аминофенол (п-АФ).
6.1.5. 2-нитро-1,4-фенилендиамин (2-НПФДА).
6.1.6. 4-нитро-1,2-фенилендиамин (4-НОФДА).
Приготвят се 0,5 % (M/V) разтвори на всички
допълнителни стандартни субстанции, както е
описано в т. 3.21.
6.2. Допълнителна подвижна фаза
6.2.1. Етилацетат : циклохексан : амонячен
разтвор (25 %) = 65 : 30 : 0,5 (V/V/V).
6.3. Допълнителна индикаторна система за
проявяване на петната
Във ваната за тънкослойна хроматография
се поставя стъклен съд с 2,0 g йодни кристали
и ваната се затваря с подходящ капак.
6.4. Хроматографиране
6.4.1. Върху абсорбиращата повърхност на
плаката за тънкослойна хроматография (т. 4.1.3)
се начертават две линии, както е показано на
фиг. 1.
6.4.2. Под азотна атмосфера (т. 4.1.1) се нанасят от 1 до 4 µl от екстракта на пробата на
стартова точка 1 (фиг. 1), която е на 2 сm от
двете страни на плаката.
Количеството на нанесения екстракт зависи
от интензивността на петната върху хроматограмите (т. 5.2).

Фиг. 1
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6.4.3. Нанасят се на стартови точки 2 и 3
(фиг. 1) окислителните багрила, които са идентифицирани или предстои да се идентифицират
чрез т. 5.2 (разстоянието между точките е 1,5 cm).
От всички стандартни разтвори се нанасят по
2,0 µl, с изключение на ДАФ – от него трябва
да се нанесат 6,0 µl. Нанасянето се провежда
под азот (т. 6.4.2).
6.4.4. Повтаря се операция (т. 6.4.3) за стартови
точки 4 и 5 (фиг. 1) – разстояние между точките
1,5 cm, и се оставя плаката под азот до момента
на хроматографиране.
6.4.5. Хроматографската вана се продухва с
азот (т. 3.8) и се насища с подвижна фаза (т. 3.22.2).
Плаката (т. 6.4.4) се поставя във ваната в
първата посока (фиг. 1) на тъмно.
Хроматографирането продъл жава, докато
фронтът на подвижната фаза достигне маркираната линия върху плаката (приблизително 13 cm).
6.4.6. Плаката се изважда от ваната и се поставя в друга, предварително продухана с азот,
където престоява поне 60 min, за да се изпарят
разтворителите.
6.4.7. В следваща хроматографска вана, също
предварително продухана с азот (т. 3.8) и наситена с подвижна фаза (т. 6.2), плаката се поставя
обърната на 90°.
Хроматографира се във втората посока (също
на тъмно), докато фронтът на подвижната фаза
достигне начертаната линия върху абсорбиращата повърхност (фиг. 1), след което се изважда
от ваната и се оставя на въздух да се изпарят
разтворителите.
6.4.8. Плаката се поставя за 10 min в хроматографската вана с йодни пари (т. 6.3). Двупосочната хроматограма се тълкува, като се използват
Rf стойностите и цветът на стандартните субстанции, хроматографирани по същото време.
В табл. 2 са посочени цветовете на петната на
стандартните субстанции.
Забележка. За да се получи максимално оцветяване на петната, хроматограмата се оставя
на въздух за половин час след проявяване на
петната.
6.4.9. Наличието на окислителни багрила,
открити в т. 6.4.8, може окончателно да се потвърди с повторение на операциите, описани в
т. 6.4.1 до т. 6.4.8, и добавяне в стартова точка
1, върху количеството нанесена проба (т. 6.4.2),
на 1 µl от стандартните разтвори, идентифицирани в т. 6.4.8.
Ако не се открие друго петно, сравнено с
получената хроматограма в т. 6.4.8, тълкуването
є е правилно.
Таблица 2
Цвят на петната на стандартните субстанции
след хроматографиране и проявяване с йодни пари
Стандартна
субстанция

Цвят след проявяване
с йодни пари

Р

Бежов

П

Кафяв

α-Н

Виолетов

β-Н

Бледокафяв

Х

Виолетово-кафяв
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Стандартна
субстанция

Цвят след проявяване
с йодни пари

м-ФДА

Жълто-кафяв

п-ФДА

Виолетово-кафяв

м-ТДА

Тъмнокафяв

п-ТДА

Жълто-кафяв

ДАФ

Тъмнокафяв

о-АФ

Оранжев

м-АФ

Жълто-кафяв

п-АФ

Виолетово-кафяв

2-НПФДА

Кафяв

4- НОФДА
Оранжев
Х. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА НИТРИТИ
А. ИДЕНТИФИК АЦИЯ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне на нитрити
в козметични продукти, в частност в кремове
и пасти.
2. Принцип
Присъствието на нитрити се установява чрез
образуване на цветни производни с 2-аминобензалдехид фенилхидразон (Nitrin ).
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Разредена сярна киселина: 2 cm 3 (ml)
концентрирана сярна киселина (d 420 =1,84) се
разреждат с 11 cm 3 (ml) дестилирана вода.
3.2. Разредена солна киселина: 2 cm 3 (ml)
концентрирана солна киселина (d 420 =1,19) се
разреждат с 11 cm 3 (ml) дестилирана вода.
3.3. Метанол.
3.4. Разтвор на 2-аминобензалдехид фенилхидразон (реактив Nitrin ) в метанол.
Претеглят се 2,0 g Nitrin  с точност 0,001 g и
се прехвърлят количествено в мерителна колба
от 100 cm 3 (ml). На капки се прибавят 4,3 cm 3 (ml)
разредена солна киселина (т. 3.2) и се разклаща.
Долива се до марката с метанол и се разбърква,
докато разтворът стане напълно бистър. Разтворът
се съхранява в тъмна стъклена бутилка (т. 4.3).
4. Апаратура
4.1. Стъклени чаши, 50 cm 3 (ml).
4.2. Мерителна колба, 100 cm 3 (ml).
4.3. Тъмна стъклена бутилка, 125 cm 3 (ml).
4.4. Стъклена плочка, 10 х 10 cm.
4.5. Пластмасова шпатула.
4.6. Филтърна хартия, 10 х 10 cm.
5. Процедура
5.1. Част от пробата за изследване се разстила
равномерно върху стъклената плочка (т. 4.4),
така че да покрие повърхността с дебелина на
слоя не повече от 1 cm.
5.2. Филтърна хартия (т. 4.6) се напоява с
дестилирана вода. Разстила се върху пробата
и се притиска с пластмасова шпатула (т. 4.5).
5.3. Изчаква се 1 min и в центъра на филтърната хартия се накапват:
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5.3.1. две капки разредена сярна киселина
(т. 3.1)
5.3.2. две капки реактив на Nitrin  (т. 3.4)
5.4. След 5 до 10 sec филтърната хартия се
отстранява и се разглежда на дневна светлина.
Присъствието на нитрити се установява от червеникавопурпурно оцветяване.
Ако съдържанието на нитрити е ниско, след
5 до 15 sec червеникавопурпурното оцветяване
се променя в жълто. Тази промяна се наблюдава
едва след 1 до 2 min, когато количеството на
нитрити е голямо.
Интензивността на червеникавопурпурното
оцветяване и времето, което протича до промяната му в жълто, може да даде указание за
съдържанието на нитрити в пробата.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне на нитрити
в козметични продукти.
2. Дефиниция
Съдържанието на нитрити в пробата, определено съгласно този метод, се изразява в %
(M/M) натриев нитрит.
3. Принцип
След разреждане с вода и избистряне присъстващите нитрити реагират със сулфаниламид и
N-1-нафтилетилендиамин и се измерва оптическата плътност на полученото цветно съединение
при дължина на вълната 538 nm.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Избистрящи реактиви: съхраняват се в
хладилник и са устойчиви в продължение на
една седмица.
4.1.1. Реактив Carrez I:
Разтварят се 106 g калиев цианоферат (II)
(K4Fe(CN) 6.3H 2O) в дестилирана вода до 1000 cm 3
(ml).
4.1.2. Реактив Carrez II:
В мерителна колба от 1000 сm 3 (ml) се разтварят 219,5 g цинков ацетат (Zn(CH 3COO)2 .2H 2O) и
30 cm 3 (ml) ледена оцетна киселина и се долива
до марката с дестилирана вода.
10 сm 3 (ml) от този разтвор се разрежда до
500 сm 3 (ml) с дестилирана вода; 1,0 сm 3 (ml) от
последния разтвор = 10 µg NaNO 2 .
4.2. Разтвор на натриев нитрит:
В мерителна колба от 1000 сm 3 (ml) се разтварят 0,500 g натриев нитрит в дестилирана вода и
се долива до марката с дестилирана вода. 10 cm 3
(ml) от този разтвор се разреждат до 500 cm 3
(ml) с дестилирана вода; 1 cm 3 (ml) от последния
разтвор съдържа 10 µg NaNO 2 .
4.3. Натриев хидроксид, 1 N
4.4. Сулфаниламид хидрохлорид, 0,2 % (M/V)
В 1000 сm 3 (ml) колба се разтварят 2,0 g сулфаниламид в 800 cm 3 (ml) вода при нагряване.
Охлажда се и се добавят 100 cm 3 (ml) концентрирана солна киселина при бъркане. Долива
се до марката с дестилирана вода.
4.5. Солна киселина, 5 N
4.6. Реактив N-1-нафтил, приготвен непосредствено преди употреба.
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В 100 cm 3 (ml) мерителна колба се разтварят
0,1 g N-1-нафтилетилендиамин дихидрохлорид в
дестилирана вода и се долива до марката.
5. Апаратура
5.1. Аналитична везна.
5.2. Мерителни колби от 100, 250, 500 и
1000 cm 3 (ml).
5.3. Градуирани пипети.
5.4. Мерителни цилиндри от 100 cm 3 (ml).
5.5. Нагъната филтърна хартия, свободна от
нитрити, диаметър 15 cm.
5.6. Водна баня.
5.7. Спектрофотометър с кювети с дебелина
на слоя 1 cm.
5.8. рН-метър.
5.9. Микробюрета от 10 cm 3 (ml).
5.10. Стъклени чаши от 250 cm 3 (ml).
6. Процедура
6.1. Претеглят се около 0,5 g (M) с точност до
0,0001 g от хомогенизираната проба, прехвърля
се количествено с топла вода в стъклена чаша
от 250 cm 3 (ml) (т. 5.10) и обемът се довежда
приблизително до 150 cm 3 (ml) с топла дестилирана вода. Чашата (т. 5.10) се поставя във водна
баня (т. 5.6) при 80 °С за половин час, като се
разклаща периодично.
6.2. Охлажда се до стайна температура и
последователно при разбъркване се добавят
2 cm 3 (ml) реактив Carrez I (т. 4.11) и 2 cm 3 (ml)
реактив Carrez II (т. 4.12).
6.3. Прибавя се разтвор на натриев хидроксид
(т. 4.3) за довеждане на рН до 8,3 с рН-метър
(т. 5.8). Съдържанието се прехвърля количествено
в мерителна колба от 250 cm 3 (ml) и се долива
до марката с дестилирана вода.
6.4. Съдържанието се разбърква и се филтрува
през филтърна хартия (т. 5.5).
6.5. С помощта на пипета (т. 5.3) се прехвърля в мерителна колба от 100 cm 3 (ml) (т. 5.2) не
повече от 25 cm 3 (ml) от бистрия филтрат (V).
Долива се с дестилирана вода до обем 60 cm 3 (ml).
6.6. След разбъркване се добавят 10,0 cm 3 (ml)
разтвор на сулфаниламид хидрохлорид (т. 4.4) и
след това 6,0 cm 3 (ml) 5 N солна киселина (т. 4.5).
Разбърква се и се оставя да престои 5 min. Прибавят се 2,0 cm 3 (ml) реактив N-1-нафтил (т. 4.6),
разбърква се и се оставя да престои 3 min. Долива
се с вода до марката и се разбърква.
6.7. Приготвя се празна проба чрез повтаряне
на операции (т. 6.5 и т. 6.6) без прибавяне на
реактив N-1-нафтил (т. 4.6).
6.8. Измерва се (т. 5.7) оптическата плътност
при 538 nm на разтвора, получен съгласно т. 6.6
спрямо празната проба (т. 6.7) като контрола.
6.9. По стандартна крива (т. 6.10) се отчита
съдържанието на натриев нитрит в mg/100 cm 3
(ml) разтвор (М1), което съответства на отчетената оптическа плътност в т. 6.8.
6.10. Изготвя се стандартна крива, като се
използва 10 µg/cm 3 (ml) разтвор на натриев нитрит (т. 4.2) за концентрации 0, 20, 40, 60, 80 и
100 µg натриев нитрит на 100 cm 3 (ml).
7. Изчисление
Съдържанието на натриев нитрит в пробата
в % (M/M) се изчислява с помощта на следната
формула:
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където:
M е масата на пробата, взета за анализ (т. 6.1)
в g;
M1 – съдържанието на натриев нитрит, определено съгласно т. 6.9 в µg;
V – филтрат ът, използван за измерването
(т. 6.5) в cm 3 (ml).
8. Повторяемост*
При съдържание на натриев нитрит около
0,2 % разликата между резултатите от две успоредни определяния на една и съща проба не
трябва да надхвърля абсолютна стойност от
0,005 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА СВОБОДЕН ФОРМАЛДЕХИД
1. Област на приложение
Този метод описва идентификация и два начина
за определяне, съобразно присъствието или не,
на източници на формалдехид. Той е приложим
за всички козметични продукти.
1.1. Идентификация
1.2. Общо колоримет рично определ яне с
пентан-2,4-дион
Този метод е приложим, когато формалдехидът
е използван самостоятелно или с други консерванти, които не са източници на формалдехид.
Когато това не е изпълнено или резултатите
надвишават максимално допустимите концентрации, трябва да се използва следващият метод
за потвърждение.
1.3. Определяне в присъствие на източници
на формалдехид.
В посочения по-горе метод (т. 1.2) по време на
дериватизацията източниците на формалдехид се
разцепват и това води до твърде завишени резултати (свързан или полимеризиран формалдехид).
Необходимо е да се отдели свободният формалдехид чрез течна хроматография.
2. Дефиниция
Съдържанието на свободен формалдехид в
пробата, определено съгласно този метод, се
изразява в % (M/M).
3. Идентификация
3.1. Принцип
Свободният и свързаният формалдехид в
сярнокисела среда променят цвета на реактива
на Schiff в розов или лилав.
3.2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дейонизирана.
3.2.1. Фуксин
3. 2 . 2 . Н aт р и е в с у л ф и т к р и с т а л о х и д р а т
(Na 2 SO3.7H 2O)
3.2.3. Концентрирана солна киселина (d = 1,19)
3.2.4. Сярна киселина, 1 М
3.2.5. Реактив на Schiff: 0,1 g фуксин (т. 3.2.1)
се претегля в чаша и се разтваря в 75 cm 3 (ml)
вода при 75 °С. След охлаждане се прибавят 2,5 g
натриев сулфит (т. 3.2.2). Долива се до 100 cm 3
(ml). Използва се до две седмици.
3.3. Процедура
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3.3.1. Претеглят се 2 g от пробата в стъклена
чаша от 10 cm 3 (ml).
3.3.2. Прибавят се две капки сярна киселина
(т. 3.2.4) и 2 cm 3 (ml) реактив на Schiff (т. 3.2.5).
При използване този реактив трябва да е абсолютно безцветен. Разклаща се и се оставя да
престои 5 min.
3.3.3. Ако се наблюдава розово или лилаво
оцветяване в рамките на 5 min, формалдехидът
присъства в количество, по-голямо от 0,01 %, и
трябва да се определи по метода за свободен и
свързан формалдехид (т. 4) и ако е необходимо,
по метод (т. 5).
4. Общо колориметрично определяне с пентан
2,4-дион
4.1. Принцип
Формалдехидът реагира с пентан-2,4-дион в
присъствие на амониев ацетат, като образува
3,5-диацетил-1,4-дихидротолуидин. Той се екстрахира с бутан-1-ол и абсорбцията на екстракта се
измерва при 410 nm.
4.2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дейонизирана.
4.2.1. Безводен амониев ацетат.
4.2 .2 . Кон цен т ри ра н а оце т н а к ис е л и н а ,
d 20 4 = 1,05.
4.2.3. Пентан-2,4-дион, прясно дестилиран при
намалено налягане 25 mm Hg, 25 °C – не трябва
да има никаква абсорбция при 410 nm.
4.2.4. Бутан-1-ол.
4.2.5. Солна киселина, 1 М.
4.2.6. Солна киселина, 0,1 М.
4.2.7. Натриев хидроксид, 1 М.
4.2.8. Разтвор на скорбяла, приготвен непосредствено преди употреба, съгласно Европейската
фармакопея (1 g/50 cm 3 (ml) вода), 2-ро издание
1980, част I-VII-I-1.
4.2.9. Формалдехид, 37 % до 40 % (M/V).
4.2.10. Стандартен разтвор на йод, 0,05 М.
4.2.11. Стандартен разтвор на натриев тиосулфат, 0,1 М.
4.2.12. Реактив пентан-2,4-дион:
В мерителна колба от 1000 cm 3 (ml) се разтварят: 150 g амониев ацетат (т. 4.2.1), 2,0 cm 3 (ml)
пентан-2,4-дион (т. 4.2.3) и 3,0 cm 3 (ml) оцетна
киселина (т. 4.2.2). Обемът се довежда до марката с вода (рН на разтвора – около 6,4). Този
реагент трябва да бъде приготвен непосредствено
преди употреба.
4.2.13. Реактив (т. 4.2.12) без пентан-2,4-дион.
4.2.14. Формалдехид-стандарт: основен разтвор
В мерителна колба от 1000 cm 3 (ml) се наливат 5 g формалдехид (т. 4.2.9) и се долива с
вода до марката.
Концентрацията на разтвора се определя,
както следва:
Вземат се 10 cm 3 (ml), прибавят се 25 cm 3 (ml)
от стандартния разтвор на йод (т. 4.2.10) и 10 cm 3
(ml) разтвор на натриев хидроксид (т. 4.2.7). Оставя се да престои 5 min.
Подкиселява се с 11 cm 3 (ml) HCl (т. 4.2.5) и
се определя излишъкът от йод със стандартен
разтвор на натриев тиосулфат (т. 4.2.11), като
се използва разтвор на скорбяла (т. 4.2.8) като
индикатор.
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1,0 cm 3 (ml) 0,05 m изразходван разтвор на йод
(т. 4.2.10) е еквивалентен на 1,5 mg формалдехид.
4.2.15. Формалдехид-стандарт: работен разтвор
Основният разтвор на формалдехид се разрежда последователно 1/20 и 1/100 с вода.
1,0 cm 3 (ml) от този разтвор съдържа около
1,0 µg формалдехид.
Изчислява се точното съдържание.
4.3. Апаратура
4.3.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.3.2. Филтър за разделяне на фазите, Whatman
1 PS (или еквивалентен).
4.3.3. Центрофуга.
4.3.4. Водна баня, нагласена на 60 °С.
4.3.5. Спектрофотометър.
4.3.6. Стъклени кювети с оптичен път 1,0 cm.
4.4. Процедура
4.4.1. Подготовка на пробата:
В мерителна колба от 100 cm 3 (ml) се претегля
с точност до 0,001 g количество от пробата (g),
съответстващо на предполагаемо съдържание на
формалдехид около 150 µg. Долива се с вода до
марката и се разбърква (разтвор С).
(Проверява се дали рН е близко до 6; ако
не е, се разрежда с разтвор на солна киселина
(т. 4.2.6).
В ерленмайерова колба от 50 cm 3 (ml) се
прибавят: 10 cm 3 (ml) от разтвор С, 5 cm 3 (ml)
реактив пентан-2,4-дион (т. 4.2.12) и дейонизирана
вода до краен обем 30 cm 3 (ml).
4.4.2. Сравнителен разтвор
Възможното влияние, дължащо се на фоновото
оцветяване на изпитваната проба, се отстранява
със следния сравнителен разтвор: в ерленмайерова колба от 50 cm 3 (ml) се прибавят: 10 cm 3
(ml) от разтвор С, 5 cm 3 (ml) реактив (т. 4.2.13)
и дейонизирана вода до краен обем 30 cm 3 (ml).
4.4.3. Празна проба
В ерленмайерова колба от 50 cm 3 (ml) се
прибавят: 5 cm 3 (ml) реактив пентан-2,4-дион
(т. 4.2.12) и дейонизирана вода до краен обем
30 cm 3 (ml).
4.4.4. Определяне
4.4.4.1. Смесите от т. 4.4.1, т. 4.4.2 и т. 4.4.3
се разклащат. Ерленмайеровите колби се потапят във водна баня при 60 °С точно за 10 min.
Охлаждат се за 2 min в ледена баня.
4.4.4.2. Прехвърлят се в делителни фунии
от 50 cm 3 (ml), които съдържат по 10 cm 3 (ml)
бутан-1-ол (т. 4.2.4). Всяка колба се промива с
3 до 5 cm 3 (ml) вода. Сместа се разбърква енергично в продължение на точно 30 sec. Оставя
се да се разслои.
4.4.4.3. Бутан-1-ол – фазата се филтрува в
кюветите на спектрофотометъра през филтър
за разделяне на фазите (т. 4.3.2). Може да се
използва и центрофугиране (3000 rpm за 5 min).
4.4.4.4. Измерва се абсорбцията А1 на пробата
(т. 4.4.1) спрямо стандарния разтвор (т. 4.4.2)
при 410 nm.
4.4.4.5. По същия начин се измерва абсорбцията
А2 на празната проба (т. 4.4.3) срещу бутан-1-ол.
Забележка. Всички тези операции трябва да
бъдат проведени в рамките на 25 min от момента,
в който ерленмайеровите колби са поставени
във водната баня при 60 °С.
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4.4.5. Стандартна крива
4.4.5.1. В ерленмайерова колба от 50 cm 3 (ml)
се прибавят: 5 cm 3 (ml) от разредения стандартен
разтвор (т. 4.2.15), 5 cm 3 (ml) реактив пентан-2,4дион (т. 4.2.12) и дейонизирана вода до краен
обем 30 cm 3 (ml).
4.4.5.2. Продължава се, както е описано в
т. 4.4.4, и се измерва абсорбцията срещу бутан1-ол (т. 4.2.4).
4.4.5.3. Процедурата се повтаря с 10, 15, 20
и 25 cm 3 (ml) от разредения стандартен разтвор
(т. 4.2.15).
4.4.5.4. За получаване на нулевата стойност
(съответстваща на оцветяването на реактивите)
се процедира както в т. 4.4.4.5.
4.4.5.5. Построява се стандартна крива, след
като от всяка от абсорбциите, получени в т. 4.4.5.1
и 4.4.5.3, се извади нулевата стойност.
Законът на Beer е валиден до 30 µg формалдехид.
4.5. Изчисления
4.5.1. Изважда се А2 от А1 и от стандартната
крива (т. 4.4.5.5) се отчита количеството С на
формалдехида в разтвора на пробата (т. 4.4.1) в µg.
4.5.2. Изчислява се количеството на форм
алдехида в пробата ( % М/М) с помощта на
следната формула:
,
където:
М е масата на количеството за изпитване в g;
С – количеството на формалдехида в разтвора
на пробата (т. 4.4.1), отчетено от стандартната
крива (т. 4.4.5.5) в µg.
4.6. Повторяемост*
За съдържание на формалдехид 0,2 % разликата между две успоредни определения, проведени
с една и съща проба, не трябва да надхвърля
0,005 % за определянето по колориметричния
метод с пентан-2,4-дион.
Ако определянето на свободен формалдехид
води до резултати, по-високи от концентрациите,
предвидени в Приложение № V на Регламент
(ЕО) № 1223/2009, т. 5, например:
a) между 0,05 % и 0,2 %, неозначени в етикета
на продукта;
б) по-високи от 0,2 % в продукт, независимо
означен или не в етикета на продукта, трябва
да бъде приложена процедурата съгласно т. 5,
дадена по-долу.
5. Определяне в присъствието на източници
на формалдехид
5.1. Принцип
Отделени ят форма л дех и д се превръща в
жълто лутидиново производно чрез реакция с
пентан-2,4-дион в реактор след колоната и полученото производно се определя по абсорбцията
при 420 nm.
5.2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация за ВЕТХ.
5.2.1. Вода с качество за ВЕТХ или с еквивалентно качество.
5.2.2. Безводен амониев ацетат.
5.2.3. Концентрирана оцетна киселина.
5.2.4. Пентан-2,4-дион (съхраняван при 4 °С).
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5.2.5. Безводен динатриев фосфат.
5.2.6. Ортофосфорна киселина, 85 % (d = 1,7).
5.2.7. Метанол с качество за ВЕТХ.
5.2.8. Дихлорметан.
5.2.9. Формалдехид, 37 до 40 % (W/V).
5.2.10. Натриев хидроксид, 1 М.
5.2.11. Солна киселина, 1 М.
5.2.12. Солна киселина, 0,002 М.
5.2.13. Разтвор на скорбяла, приготвен непосредствено преди употреба съгласно Европейската
фармакопея (виж т. 4.2.8).
5.2.14. Стандартен разтвор на йод, 0,05 М.
5.2.15. Стандартен разтвор на натриев тиосулфат, 0,1 М.
5.2.16. Подвижна фаза: воден разтвор на динатриев фосфат (т. 5.2.5), 0,006 М, доведен до рН
2,1 с ортофосфорна киселина (т. 5.2.6).
5.2.17. Реактив за следколонна дериватизация:
в мерителна колба от 1000 cm 3 (ml) се разтварят:
62,5 g амониев ацетат (т. 5.2.2), 7,5 cm 3 (ml) оцетна
киселина (т. 5.2.3) и 5 cm 3 (ml) пентан-2,4-дион
(т. 5.2.4). Долива се до марката с вода (т. 5.2.1).
Този реактив се съхранява на тъмно. Време за
съхранение: максимум 3 дни при 25 °С. Не трябва
да се наблюдават промени в цвета.
5.2.18. Формалдехид-стандарт: основен разтвор
В мерителна колба от 1000 cm 3 (ml) се наливат 10 g формалдехид (т. 5.2.9) и се долива с
вода до марката. Концентрацията на разтвора се
определя, както следва: вземат се 5 cm 3 (ml) от
разтвора, прибавят се 25 cm 3 (ml) от стандартния
разтвор на йод (т. 5.2.14) и 10 cm 3 (ml) разтвор
на натриев хидроксид (т. 5.2.10). Оставя се да
престои 5 min. Подкислява се с 11 cm 3 (ml) HCl
(т. 5.2.11) и се титрува излишъкът от стандартния
разтвор на йод със стандартен разтвор на натриев тиосулфат (т. 5.2.15) в присъствие на разтвор
на скорбяла (т. 5.2.13) като индикатор. 1 cm 3
(ml) разтвор на йод (т. 5.2.14) е еквивалентен на
1,5 mg формалдехид.
5.2.19. Формалдехид-стандарт: разреден разтвор
Основният разтвор се разрежда с подвижна
фаза (т. 5.2.16) до 1/100-на от неговата първоначална концентрация. 1 cm 3 (ml) от този разтвор
съдържа около 37 mg формалдехид. Изчислява
се точното съдържание.
5.3. Апаратура
5.3.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.3.2. Помпа за ВЕТХ, без пулсации.
5.3.3. Помпа без пулсации за ниско налягане
за реактивите (или втора ВЕТХ помпа).
5.3.4. Инжекционен дозаторен кран с 10 µl
капиляра.
5.3.5. Следколонен реактор, състоящ се от
следните компоненти:
5.3.5.1. тригърлена колба от 1 dm 3 (l),
5.3.5.2. нагревател за колби от 1 dm 3 (l),
5.3.5.3. две колони Vigreux с минимум 10
тарелки, с въздушно охлаждане,
5.3.5.4. капиляра от неръж даема стомана
(за топлообмен) 1,6 mm с вътрешен диаметър
0,23 mm, дължина 400 mm,
5.3.5.5. тефлонова капиляра 1,6 mm с вътрешен диаметър 0,30 mm, дължина 5 m („Френска
плетка“), виж Допълнение 1,
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5.3.5.6. един Т-образен съединител без мъртъв
обем (Valco или еквивалентен),
5.3.5.7. три съединителя без мъртъв обем,
или: един следколонен модул Applied Biosystems
PCRS 520 или еквивалентен, снабден с реактор
от 1 cm 3 (ml).
5.3.6. Мембранен филтър с размер на порите
0,45 µm.
5.3.7. SEP-PAKR С18 cartridge (филтриращ
патрон) или еквивалентен.
5.3.8. Готови колони:
5.3.8.1. Bischoff hypersil RP 18 – type NC ref.
C 25.46 1805 (5 µm, дължина 250 mm, вътрешен
диаметър 4,6 mm)
5.3.8.2. Dupont Zorbax ODS (5 µm, дължина
250 mm, вътрешен диаметър 4,6 mm)
5.3.8.3. Phase SEP, spherisorb ODS 2 (5 µm,
дължина 250 mm, вътрешен диаметър 4,6 mm)
5.3.9. Предколона:
Bischoff К1 hypersil RP 18 – ref. К1 g 6301 1805
(5 µm, дължина 10 mm, или еквивалентна).
5.3.10. Колоната и предколоната са свързани
посредством система Ecotube (ref. A 15020508
Bischoff) или еквивалентна.
5.3.11. Апаратурата (т. 5.3.5) се сглобява, както е показано на блок-схемата в Допълнение 2.
Връзките след дозатора трябва да са възможно
най-къси. Стоманената капиляра между изхода на
реактора и входа на детектора е предназначена да
охлажда реакционната смес преди измерването
и температурата в детектора не е известна, но
е постоянна.
5.3.12. Детектор за УВ и видимата област.
5.3.13. Пишещо устройство.
5.3.14. Центрофуга.
5.3.15. Ултразвукова вана.
5.3.16. Вибрационна бъркалка (Vortex или
еквивалентна).
5.4. Принцип
5.4.1. Стандартна крива
Тя се получава чрез нанасяне на височините
на пиковете като функция от концентрацията
на разредения формалдехид-стандарт.
Приготвят се стандартни разтвори чрез разреждане на стандартния разтвор на формалдехид
(т. 5.2.19) с подвижна фаза (т. 5.2.16): 1 cm 3 (ml)
разтвор (т. 5.2.19), разреден до 20 cm 3 (ml) (около
185 µg/100 cm 3 (ml), 2 cm 3 (ml) разтвор (т. 5.2.19),
разреден до 20 cm 3 (ml) (около 370 µg/100 cm 3
(ml), 5 cm 3 (ml) разтвор (т. 5.2.19), разреден до
25 cm 3 (ml) (около 740 µg/100 cm 3 (ml) и 5 cm 3
(ml) разтвор (т. 5.2.19), разреден до 20 cm 3 (ml)
(около 925 µg/100 cm 3 (ml). Стандартните разтвори се съхраняват до 1 h при лабораторна
температ у ра и трябва да бъдат приготвени,
непосредствено преди употреба. Линейността
на стандартната крива е добра за концентрации
между 1 и 15 µg/cm 3 (ml).
5.4.2. Приготвяне на пробите
5.4.2.1. Емулсии (кремове, база за гримове,
очни линии)
В колба със запушалка от 100 cm 3 (ml) се
претегля с точност до 0,001 g количество от
пробата (М), съответстващо на предполагаемо
количество формалдехид от 100 µg. Прибавят
се 20 cm 3 (ml) дихлорметан (т. 5.2.8) и 20 cm 3
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(ml) солна киселина (т. 5.2.12), точно измерени.
Разбърква се с вибрационна бъркалка (т. 5.3.16)
и с помощта на ултразвукова вана (т. 5.3.15).
Двете фази се разделят чрез центрофугиране
(3000 rpm/2 min). Междувременно филтруващият
патрон (т. 5.3.7) се промива с 2 cm 3 (ml) метанол
(т. 5.2.7), след което с 5 cm 3 (ml) вода (т. 5.2.1).
4 cm 3 (ml) от водната фаза се пропуска през
филтруващия патрон, отделят се първите 2 cm 3
(ml), а останалата фракция се събира.
5.4.2.2. Лосиони, шампоани
В колба със запушалка от 100 cm 3 (ml) се претегля с точност до 0,001 g количество от пробата
(М), съответстващо на предполагаемо количество
формалдехид от 500 µg. Долива се с подвижна
фаза (т. 5.2.16) до 100 cm 3 (ml). Разтворът се
филтрува през филтър (т. 5.3.6) и се инжектира
или пропуска през филтруващия патрон (т. 5.3.7),
кондициониран както по-горе (т. 5.4.2.1). Всички
разтвори трябва да се инжектират веднага след
приготвянето им.
5.4.3. Хроматографски условия:
5.4.3.1. Скорост на потока на подвижната
фаза – 1 cm 3 (ml)/min,
5.4.3.2. Скорост на потока на реагента – 0,5 cm 3
(ml)/min,
5.4.3.3. Обща скорост на потока на изхода на
детектора – 1,5 cm 3 (ml)/min,
5.4.3.4. Инжектиран обем – 10 µl,
5.4.3.5. Температура на елуиране – в случай
на трудно разделяне колоната се потапя в баня
с топящ се лед; изчаква се температурата да се
стабилизира (15 – 20 min),
5.4.3.6. Температура на следколонния реактор – 100 °С,
5.4.3.7. Детектор – 420 nm.
Забележка. Цялата хроматографска система и
възелът след колоната трябва да са добре промити
с вода след използване (т. 5.2.1). Когато системата не се използва повече от два дни, тогава
промиването с вода трябва да се последва от
промиване с метанол (т. 5.2.7). Преди рекондициониране на системата през нея се пропуска
вода, за да се избегне кристализация.
5.5. Изчисления
Емулсии (т. 5.4.2.1):
Съдържание на формалдехид в % (M/M):

Лосиони, шампоани:
В този случай формулата става:
,
където:
M e масата на анализираната проба (т. 5.4.2.1)
в g;
С – концентрацията на формалдехида, отчетена от стандартната крива (т. 5.4.1) в µg/100 cm3 (ml).
5.6. Повторяемост*
За съдържание на формалдехид 0,05 % разликата между резултатите от две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва да
надхвърля 0,001 %.
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За съдържание на формалдехид 0,2 % разликата меж ду резултатите от две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва да
надхвърля 0,005 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ДОПЪЛНЕНИЕ 1
ИНСТРУКЦИИ ЗА „ФРЕНСКА ПЛЕТКА“
Необходими принадлежности
1. Дървена бобина: външен диаметър 5 cm
с централен канал с диаметър 1,5 cm. Забиват
се четири стоманени пирона (както е показано
на фиг. 1 и 2). Разстоянието между два пирона
трябва да е 1,8 cm и те трябва да са забити на
0,5 cm от отвора на канала,
2. Твърда игла (тип кука за плетене) за правене на бримки с тефлонова капиляра,
3. 1,6 mm тефлонова капиляра с дължина 5 m
и вътрешен диаметър 0,3 mm.
Процедура
За започване на „Френската плетка“ тефлоновата капиляра трябва да се прокара през
централния канал на бобината от горния към
долния край (около 10 cm от капилярата да се
показват от долния край на бобината, като така
се дава възможност веригата да се издърпва по
време на процеса на „плетене“); след това капилярата се увива последователно около четирите
пирона, както е показано на фиг. 3.
Горната и долната част на „Френската плет
ка“ могат да са защитени с метални пръстени
и затягащи винтове; трябва да се внимава да
не се пречупи тефлоновата капиляра при силно
издърпване. Капилярата се увива втори път около
пирона и се правят „бримките“, както следва:
Долната част на капилярата се прехвърля
върху горната с помощта на куката (виж фиг. 4).
Този процес се повтаря за всеки пирон подред
(1, 2, 3, 4 в посока, обратна на часовниковата
стрелка) до получаване на 5 m или друга желана
дължина на плетката.
Оставят се около 10 cm от капилярата за
затваряне на веригата.
Капилярата се промушва през всяка от четирите бримки и леко се издърпва, за да се затвори
краят на веригата.
Забележка. „Френска плетка“ за следколонни
реактори се продава на пазара (Supelco).

Фигура 1
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Фигура 2

Първа капиляра
Фигура 3

Втора капиляра
За получаване на „бримката“ вдигнете дол
ната капиляра (непрекъснатата линия) върху
втората капиляра (пунктирната линия).
Фигура 4

Фигура 5
ДОПЪЛНЕНИЕ 2
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ХІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗОРЦИНОЛ В
ШАМПОАНИ И ЛОСИОНИ ЗА КОСА
1. Област на приложение
Методът се отнася за газхроматографско определяне на резорцинол в шампоани и лосиони
за коса. Методът е подходящ за концентрации
в пробата от 0,1 % до 2,0 % (M/M).
2. Принцип
Резорцинол и 3,5-дихидрокситолуен (5-метилрезорцинол), добавени като вътрешен стандарт, се разделят от пробата чрез тънкослойна
хроматография. Двете съединения се изолират
чрез изстъргване на техните петна от плаката за
тънкослойна хроматография и се екстрахират с
метанол. След това екстрахираните съединения
се изсушават, силилират и определят чрез газова
хроматография.
3. Дефиниция
Съдържанието на резорцинол в пробата, определено по този метод, се изразява в % (M/M).
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Солна киселина, 25 % (V/V).
4.2. Метанол.
4.3. Етанол, 96 % (V/V).
4.4. Готови плаки за тънкослойна хроматография (пластмасови или алуминиеви) със силикагел
с флуоресцентен индикатор. Дезактивират се,
както следва: обикновени плаки с покритие от
силикагел се напръскват с вода, докато повърхността им стане лъскава. Напръсканите плаки
се оставят да изсъхнат на въздух при стайна
температура в продължение на един до три часа.
Забележка. Ако плаките не са дезактивирани, може да има загуби на резорцинол поради
необратимата му адсорбция върху силикагела.
4.5. Подвижна фаза: ацетон: хлороформ:оцетна
киселина = 20:75:5 (V/V/V).
4.6. Стандартен разтвор на резорцинол: 400 mg
резорцинол се разтварят в 100 cm 3 (ml) 96 %
етанол (т. 4.3).
1 cm 3 (ml) съответства на 4000 µg резорцинол.
4.7. Разтвор на вътрешен стандарт: разтварят
се 400 mg 3,5-дихидрокситолуен (ДХТ) в 100 cm 3
(ml) 96 % етанол (т. 4.3) (1 cm 3 (ml) съответства
на 4000 µg ДХТ).
4.8. Стандартна смес: смесват се 10 cm 3 (ml)
разтвор (т. 4.6) и 10 cm 3 (ml) разтвор (т. 4.7) в
мерителна колба от 100 cm 3 (ml), долива се до
марката с етанол (т. 4.3) и се разбърква (1 cm 3
от него съответства на 400 µg резорцинол и 400
µg ДХТ).
4.9. Силилиращи агенти:
4.9.1. N,O-бис-(триметилсилил)-трифлуорацет
амид (БСТФА А).
4.9.2. Хексаметилдисилазан (ХMДС).
4.9.3. Триметилхлорсилан (TMХC).
5. Апаратура
5.1. Стандартно оборудване за тънкослойна
и газова хроматография.
5.2. Стъклария.
6. Процедура
6.1. Приготвяне на пробата.
6.1.1. В стъклена чаша от 150 cm 3 (ml) се претегля проба за анализ, с точност до 0,001 g, която
съдържа приблизително 20 до 50 mg резорцинол.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

6.1.2. Подкислява се със солна киселина
(т. 4.1), докато сместа стане кисела (необходими
са около 2 до 4 cm 3 (ml), прибавят се 10 cm 3 (ml)
от разтвора на вътрешния стандарт (т. 4.7) и се
разбърква. Прехвърля се в мерителна колба от
100 cm 3 (ml) с етанол (т. 4.3), долива се до марката с етанол и се разбърква.
6.1.3. Нанасят се 250 µl от разтвора (т. 6.1.2)
върху плаката с дезактивиран силикагел (т. 4.4)
като непрекъсната линия с дължина около 8 cm.
Внимава се линията да е възможно тънка.
6.1.4. Нанасят се 250 µl от стандартната смес
(т. 4.8) на същата плака по същия начин (т. 6.1.3).
6.1.5. На две точки от стартовата линия се накапват по 5 µl от всеки от стандартните разтвори
(т. 4.6 и т. 4.7), за да се улесни локализирането
след проявяването на плаката.
6.1.6. Хроматограмата се развива в ненаситена
вана, заредена с подвижна фаза (т. 4.5). След
достигане на фронта (12 cm), за около 45 min,
плаката се изважда и изсушава на въздух. Локализира се зоната резорцинол/ДХТ на късовълнова
УВ светлина (254 nm). Двата компонента имат
приблизително еднакви Rf стойности. Ивиците
се отбелязват с молив на 2 mm разстояние от
тяхната външна тъмна гранична линия. Тези
зони се изстъргват и адсорбентът от всяка ивица
се събира в шише от 10 cm 3 (ml).
6.1.7. А дсорбент ът, съдържащ пробата, и
адсорбентът, съдържащ стандартната смес, се
екстрахират по следния начин: прибавят се
2 cm 3 (ml) метанол (т. 4.2) и се екстрахира 1 h
при непрекъснато бъркане. Сместа се филтрува
и екстракцията се повтаря за още 15 min с 2 cm 3
(ml) метанол.
6.1.8. Екстрактите се обединяват и разтворителят се изпарява чрез изсушаване за една
нощ във вакуумексикатор, зареден с подходящ
сушител. Не се прилага никакво загряване.
6.1.9. Остатъците (т. 6.1.8) се силилират, както
е посочено в т. 6.1.9.1 или в т. 6.1.9.2.
6.1.9.1. С помощта на микроспринцовка се
прибавят 200 µl БСТФА А (т. 4.9.1) и сместа се
оставя да престои в затворен съд в продължение
на 12 h при стайна температура.
6.1.9.2. С помощта на микроспринцовка се
прибавят последователно 200 µl ХMДС (т. 4.9.2)
и 100 µl TMХC (т. 4.9.3) и сместа се загрява в
продължение на 30 min при to= 60 °С в затворен
съд. Сместа се охлажда.
6.2. Газова хроматография.
6.2.1. Хроматографски условия.
Колоната трябва да има разделителна способност R, равна или по-добра от 1,5:
,
където:
r1 и r2 са времената на задържане на двата
пика в min;
w1 и w2 – ширините на същите пикове при
половината от височината в mm;
d' – скоростта на хартията в mm/min.
Подходящи са следните газхроматографски
условия:
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материал
дължина
вътрешен
диаметър
пълнеж

неръждаема стомана
200 cm
около 3 mm
10 % OV-17 върху
Chromosorb WAW,
100 mesh
а) пламъчнойонизационен детектор:
температури:
колона – 185 °С (изотермичен режим)
детектор – 250 °С
инжектор – 250 °С
б) газносител – азот:
поток – 45 cm 3 (ml)/min.
Потокът на водорода и въздуха се съобразява
съгл. инструкцията към апарата.
6.2.2. Инжектират се 1 до 3 µl от разтворите,
получени съгласно т. 6.1.9. За всеки разтвор
(т. 6.1.9) се правят по 5 инжектирания, измерват
се площите на пиковете, данните се осредняват
и се изчислява отношението между площите
на пиковете:
S = площта на пика на резорцинола/площта
на пика на ДХT.
7. Изчисление
Концентрацията на резорцинол в пробата се
изчислява по следната формула:
,
където:
М e количество на пробата (т. 6.1.1) в g;
Sпроба – средното съотношение на площите на
пиковете съгласно т. 6.2.2 за разтвора на пробата;
Sстандартна смес – средното съотношение на площите на пиковете съгласно т. 6.2.2 за стандартната смес.
8. Повторяемост*
При съдържание на резорцинол около 0,5 %
разликата между резултатите от две успоредни
определяния, проведени с една и съща проба, не
трябва да надхвърля абсолютна стойност 0,025 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТАНОЛ ВЪВ
ВРЪЗК А С ЕТАНОЛ И ПРОПАН-2-ОЛ
1. Област на приложение
Методът се отнася за газхроматографско
определяне на метанол във всички козметични
продукти (включително аерозоли).
Могат да се определят относителни количества до 10 %.
2. Дефиниция
Количеството метанол, определено по този
метод, се изразява в % (M/M) на метанола във
връзка с етанол или пропан-2-ол.
3. Принцип
Определянето се извършва чрез газова хроматография.
4. Реактиви
Използват се реактиви с квалификация „за
газова хроматография“.
4.1. Метанол.
4.2. Етанол.
4.3. Пропан-2-ол.
4.4. Хлороформ, свободен от алкохоли чрез
промиване с вода.
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5. Апаратура
5.1. Газхроматограф с детектори:
5.1.1. Катарометричен детектор за аерозолни
проби.
5.1.2. Пламъчнойонизационен детектор за
неаерозолни проби.
5.2. Мерителни колби, 100 сm 3(ml).
5.3. Пипети от 2 сm 3 (ml), 20 сm 3 (ml), от 0
до 1 сm 3 (ml)
5.4. Микроспринцовки от 0 до 100 µl и от 0
до 5 µl и газови спринцовки (само за аерозолни
проби – виж процедурата за вземане на проби,
съгл. т. ІІ. Лабораторно приготвяне на пробите
за изпитване, фиг. 5)
6. Процедура
6.1. Подготовка на пробите
6.1.1. Проби от аерозолни продукти се приготвят в съответствие с т. ІІ. Лабораторно приготвяне на пробите за изпитване и след това
се анализират хроматографски при условията
съгл. т. 6.2.1.
6.1.2. Проби от неаерозолни продукти се
приготвят в съответствие с т. ІІ. Лабораторно
приготвяне на пробите за изпитване, като се
разреждат с вода до съдържание на етанол или
пропан-2-ол в пробата около 1 – 2 % и след това
се анализират газхроматографски при условията
от т. 6.2.2.
6.2. Газхроматографски анализ
6.2.1. За аерозолни проби
6.2.1.1. Детектор – катарометър
6.2.1.2. Колоната с 10 % Hallcomid М18 върху
Chromosorb WAW 100 до 200 mesh или еквивалентна. Колоната трябва да има разделителна
способност (R), равна или по-голяма от 1,5.
Разделителната способност се изчислява по
формулата:
,
където:
r1 и r2 са времената на задържане на двата
пика в min;
w1 и w2 – ширините на същите пикове при
половината от височината в mm;
d' – скорост на хроматограмата в mm/min.
6.2.1.3. Условия на газхроматографското определяне:
а) колона: материал – неръждаема стомана
дължина – 3,5 m;
диаметър – 3,0 mm;
б) катарометричен мост – 150 mA;
в) газносител – хелий;
налягане – 2,5 бара;
скорост на потока – 45 cm 3/min;
г) температура на инжектора – 150 °С;
д) температура на детектора – 150 °С;
е) температура на колоната – 65 °С.
Измерванията на пиковите площи могат да
се подобрят чрез електронно интегриране.
6.2.2. За неаерозолни проби:
6.2.2.1. Детектор – пламъчнойонизационен.
6.2.2.2. Колона с Chromosorb 105 или Porapak
QS. Колоната трябва да има разделителна способност (R), равна или по-голяма от 1,5.
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Разделителната способност се изчислява по
формулата:
,
където:
r1 и r2 са времена на задържане на двата пика
в min;
w1 и w2 – ширините на същите пикове при
половината от височината в mm;
d' – скорост на хроматограмата в mm/min.
6.2.2.3. Условия на газхроматографското определяне:
а) колона: материал – неръждаема стомана
дължина – 2,0 m;
диаметър – 3,0 mm;
б) чувствителност на електрометъра – 8 х
10 -10 А;
в) газносител – азот:
налягане – 2,1 бара;
скорост на потока – 40 cm 3/min;
г) помощен (допълнителен) газ – водород
налягане – 1,5 бара;
скорост на потока – 20 cm 3/min;
д) температура на инжектора – 150 °С;
е) температура на детектора – 230 °С;
ж) температура на колоната – 120 до 130 °С.
7. Стандартна крива
7.1. За газхроматографска процедура (т. 6.2.1)
(колона Hallcomid М18) се използват стандартни
смеси, посочени в табл. 1.
В мерителни колби от 100 cm 3 (ml) се отмерват по 20 cm 3 (ml) етанол и се добавя метанол,
както е посочено в табл. 1.
Точното количество на метанола се определя
чрез претегляне на пипетата преди и след всяко
дозиране.
Таблица 1
Съдържание на
метанол в пробата
(М/М %)

Метанол
сm 3
(ml)

Етанол
или
пропан2-ол сm 3
(ml)

Хлороформ
сm 3 (ml),
добавен
до обем

Прибл изи т е л но
2,5 %

0,5

20

100

Прибл изи т е л но
5,0 %

1,0

20

100

Прибл изи т е л но
7,5 %

1,5

20

100

Прибл изи т е л но
2,0
20
100
10,0 %
От стандартните смеси се инжектират от 2
до 3 µl и хроматографският анализ се провежда
съгласно условията от т. 6.2.1.
Изчисляват се съотношенията на пиковите
площи (метанол/етанол) или (метанол/пропан2-ол) на всяка смес. Начертава се стандартна
крива при координати:
Х-ос: % метанол във връзка с етанол или
пропан-2-ол.
Y-ос: съотношение на пиковите площи (метанол/етанол) или (метанол/пропан-2-ол).
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7.2. За газхроматографска процедура (т. 6.2.2)
(Porapak QS или Chromosorb 105) се използват
стандартни смеси, посочени в табл. 2.
Тези смеси се приготвят чрез измерване с
микроспринцовка и пипета. Точното количество
се измерва чрез непосредствено претегляне на
пипетата след всяко добавяне.
Таблица 2
Съдържание
на метанол в
пробата
(М/М %)

Метанол
(µl)

Етанол
или пропан-2-ол
сm 3(ml)

Вода
сm 3 (ml),
добавена до
обем

Приблизително
2,5 %

50

2

100

Приблизително 100
5,0 %

2

100

Приблизително 150
7,5 %

2

100

Приблизително 200
2
100
10,0 %
Инжектират се 2 до 3 µl в хроматографа, като
се използват условията от т. 6.2.2.
Изчисляват се съотношенията на пиковите
площи (метанол/етанол) или (метанол/пропан2-ол) на всяка смес. Начертава се стандартна
графика:
Х-ос: % метанол във връзка с етанол или
пропан-2-ол.
Y-ос: съотношение на пиковите площи (метанол/етанол) или (метанол/пропан-2-ол).
7.3. Стандартната крива трябва да има линеен
характер.
8. Повторяемост*
За 5 % съдържание на метанол, във връзка с
етанол или пропан-2-ол, разликата в резултатите
от две паралелни определяния, извършени с една
и съща проба, не трябва да надвишават 0,25 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИХЛОРМЕТАН
И 1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН
1. Област на приложение
Методът се отнася за определянето на ди
хлорметан (метиленхлорид) и 1,1,1-трихлоретан
(метилхлороформ) във всички козметични продукти, които вероятно могат да съдържат тези
разтворители.
2. Дефиниция
Съдържанието на дихлорметан и 1,1,1-три
хлоретан в пробата, определени по този метод,
се изразяват в % (M/M).
3. Принцип
Определянето се извършва чрез газова хроматография с хлороформ като вътрешен стандарт.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
за „газова хроматография“.
4.1. Хлороформ (CHCl 3).
4.2. Тетрахлорметан (CCl4) .
4.3. Дихлорметан (CH 2Cl 2).
4.4. 1,1,1-трихлоретан (CH 3CCl 3).
4.5. Ацетон.
4.6. Азот.
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5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Газхроматограф с катарометър.
5.3. Бутилка за прехвърляне, 50 – 100 сm 3 (ml)
(виж т. ІІ. Лабораторно приготвяне на пробите
за изпитване, т. 5.2)
5.4. Спринцовка за газ под налягане, 25 или
50 µl (виж т. ІІ. Лабораторно приготвяне на
пробите за изпитване, т. 5.3.2.2).
6. Процедура
6.1. Проба, която не е под налягане: в конична колба със запушалка се претегля проба
с точност 0,001 g. Прибавя се точно претеглено
количество хлороформ (т. 4.1) като вътрешен
стандарт, еквивалентно на предполагаемото
количество дихлорметан или 1,1,1-трихлоретан,
съдържащо се в пробата. Разбърква се добре.
6.2. Проба под налягане: използва се методът
за взeмане на проби, описан в т. ІІ. Лабораторно приготвяне на пробите за изпитване, но със
следните уточнения:
6.2.1. След прехвърляне на пробата в бутилката за прехвърляне (т. 5.3) в нея се въвежда
като вътрешен стандарт определен обем хлороформ (т. 4.1), еквивалентен на предполагаемото
количество дихлорметан или 1,1,1-трихлоретан,
съдържащ се в пробата. Разбърква се добре.
Мъртвият обем на вентила се промива с 0,5 сm 3
(ml) тетрахлорметан (т. 4.2). След изсушаване по
разликата се определя точната маса на прибавения вътрешен стандарт.
6.2.2. След напълване на спринцовката с
проба накрайникът на спринцовката се продухва с азот (4.6), така че да няма остатъци преди
инжектиране в хроматографа.
6.2.3. След вземане на всяка проба повърхността на вентила и съдът за прехвърляне трябва
да се промият няколко пъти с ацетон (т. 4.5)
(използвайки, както се изисква, спринцовка за
подкожни инжекции) и след това се подсушават
напълно с азот (т. 4.6).
6.2.4. За всеки анализ се правят измервания с
използване на две различни бутилки за прехвърляне и се правят по пет измервания за бутилка.
7. Хроматографски условия
7.1. Предколона
Тръба – неръждаема стомана.
Дължина – 300 mm.
Диаметър – 3 или 6 mm.
Пълнеж – същия материал, както в аналитичната колона.
7.2. Колона
Стационарната фаза е приготвена от
Hallcomid M18 върху Chromosorb.
Колоната трябва да показва разделяне R,
равно или по-голямо от 1,5, като:
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Колона

I

II

Материал

Стоманена
тръба

Стоманена тръба

Дължина

350 сm

400 сm

Диаметър

3 mm

6 mm

WAW

WAW-ДМЦС-HP

Носител
Chromosorb

Ситов ана100 – 120 mesh
лиз

60 – 80 mesh

Стационар- Hallcomid M18, Hallcomid M18,
на фаза
10 %
20 %
Температурните условия могат да се различават в зависимост от апарата. За горните примери
те са нагласени, както следва:
Колона

I

II

Kолона

65 °C

75 °C

Инжектор

150 °C

125 °C

Детектор

150 °C

200 °C

Дебит на
потока от
хелий

45 сm 3 (ml)/
min

60 сm 3 (ml)/min

Налягане на
входа

2,5 bar

2 bar

Температури

Газносител

Инжектира15 µl
15 µl
на проба
8. Смес за определяне на корекционните коефициенти
В конична колба със запушалка се приготвя
следната точно претеглена смес:
Дихлорметан (т. 4.3), 30 % (М/М).
1,1,1-трихлоретан (т. 4.4), 35 % (М/М).
Хлороформ (т. 4.1), 35 % (М/М).
9. Изчисления
9.1. Изчисляване на корекционния коефициент
на вещество „р“ спрямо вещество „а“, избрано
като вътрешен стандарт:
Нека първото вещество е „р“, за което:
kp е неговият корекционен коефициент;
Мp – неговата маса в сместа;
Ap – площта на неговия пик.
Нека второто вещество е „а“, за което:
ka е неговият корекционен коефициент (приравнява се на 1);
Ma – неговата маса в сместа;
Aa – площта на неговия пик.
Тогава:
.

,
където:
r1 и r2 са времена на задържане на двата пика;
W1 и W 2 – широчините на същите пикове при
половината от височината;
d' – скоростта на хартията в mm/min.
Като примери следните колони дават желаните резултати:

Като пример бяха получени следните корекционни коефициенти (за хлороформа k = 1):
Дихлорметан:
k1 = 0,78 ± 0,03
1,1,1-трихлоретан: k 2 = 1,00 ± 0,03
9.2. Изчисляване на % (М/М) на дихлорметан
и 1,1,1-трихлоретан, присъстващи в анализираната проба
Нека:

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Мa е масата на въведения хлороформ в g;
Ms – масата на анализираната проба в g;
Aa – площта на пика на хлороформа;
A1 – площта на пика на дихлорметана;
A 2 – площта на пика на 1,1,1-трихлоретана.
Тогава:
,
.
10. Повторяемост*
З а с ъ д ъ рж а н и е н а д и х л о р м е т а н и /и л и
1,1,1-т рих лоретан от 25 % (М/М) разликата
между резултатите от две успоредни определяния,
извършени на една съща проба, не трябва да
превишава по абсолютна стойност 2,5 % (М/М).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХV. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ХИНОЛИН-8-ОЛ И БИС (8-ХИДРОКСИХИНОЛИНИЕВ) СУЛФАТ
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентификация и количествено определяне на хинолин-8-ол и неговия
сулфат.
2. Дефиниция
Съдържанието на хинолин-8-ол и бис (8-хидроксихинолиниев) сулфат в пробата, определени
по този метод, се изразява в % (M/M) като
хинолин-8-ол.
3. Принцип
3.1. Идентификация
Идентификация чрез тънкослойна хроматография.
3.2. Определяне
Определянето се провежда чрез спектрофотометриране на комплекса, получен при реакция
с Fehling разтвор, при 410 nm.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Хинолин-8-ол.
4.2. Бензен.
Поради неговата токсичност трябва да се
внимава много при работата с бензен.
4.3. Хлороформ.
4.4. Натриев хидроксид, 50 % (M/M).
4.5. Меден сулфат пентахидрат.
4.6. Калиево-натриев тартарат.
4.7. Солна киселина, 1 М.
4.8. Сярна киселина, 0,5 М.
4.9. Натриев хидроксид, 1 М.
4.10. Етанол.
4.11. Бутан-1-ол.
4.12. Ледена оцетна киселина.
4.13. Солна киселина, 0,1 М.
4.14. Целит 545 или еквивалентен.
4.15. Стандартни разтвори.
4.15.1. В мерителна колба от 100 сm 3 (ml) се
претеглят 0,1 g хинолин-8-ол (т. 4.1) с точност
0,001 g. Разтваря се в малко сярна киселина
(т. 4.8). Долива се до марката със сярна киселина
(т. 4.8) и се разбърква.
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4.15.2. В мерителна колба от 100 сm 3 (ml) се
претеглят 0,1 g хинолин-8-ол (т. 4.1) с точност
0,001 g. Разтваря се в етанол (т. 4.10). Долива
се до марката с етанол (т. 4.10) и се разбърква.
4.16. Fehling разтвор
Разтвор А
В мерителна колба от 100 сm 3 (ml) се претеглят
7 g меден сулфат пентахидрат (т. 4.5). Разтваря
се в малко вода. Долива се до марката с вода
и се разбърква.
Разтвор Б
В мерителна колба от 100 сm 3 (ml) се претеглят
35 g калиево-натриев тартарат (т. 4.6). Разтваря
се в 50 сm 3 (ml) вода. Прибавят се 20 сm 3 (ml)
натриев хидроксид (т. 4.4). Долива се до марката
с вода и се разбърква.
Непосредствено преди работа с пипета се
вземат 10 сm 3 (ml) от разтвор А и 10 сm 3 (ml) от
разтвор Б и се поставят в мерителна колба от
100 сm 3 (ml). Долива се до марката и се разбърква.
4.17. Подвижни фази за тънкослойна хроматография:
I. Бутан-1-ол (т. 4.11) : оцетна киселина (т. 4.12):
вода = 80:20:20 (V/V/V).
I I. Х лороформ (т. 4.13):оце т на к ис ел и на
(т. 4.12) = 95:5 (V/V).
4.18. 2,6-дихлор-4-(хлоримино)циклохекса-2,5диенон, 1 % (M/V) разтвор в етанол (т. 4.10).
4.19. Натриев карбонат, 1 % (M/V).
4.20. Етанол (4.10), 30 % (V/V).
4.21. Динатриев дихидрогенетилендиаминтетраацетат, 5 % (M/V).
4.22. Буферен разтвор, рН 7.
В мерителна колба от 1 dm 3 (l) се претеглят
27 g безводен калиев дихидрогенортофосфат и 70 g
дикалиев хидрогенортофосфаттрихидрат. Долива
се с вода до марката.
4.23. Готови плаки за тънкослойна хроматография.
Готови плаки за тънкослойна хроматография
с дебелина 0,25 mm (Kieselgel 60 „Merck“ или
еквивалентни). Преди употреба се напръскват с
10 сm 3 (ml) реактив (т. 4.21) и се сушат при 80 °С.
5. Апаратура
5.1. 100 сm 3 (ml) облодънна колба с гърло на
шлиф.
5.2. Мерителни колби.
5.3. Градуирани пипети, 10 и 5 сm 3 (ml).
5.4. Фол-пипети, 20, 15, 10 и 5 сm 3 (ml).
5.5. Делителни фунии 100, 50 и 25 сm 3 (ml).
5.6. Нагъната филтърна хартия с диаметър
90 mm.
5.7. Ротационен изпарител.
5.8. Обратен хладник с шлиф.
5.9. Спектрофотометър.
5.10. Кювети с дебелина на слоя 10 mm.
5.11. Бъркалка с нагряване.
5.12. Стъклена хроматографска колона с размери: дължина 160 mm и диаметър 8 mm, с тампон
от стъклен памук в долния край и адаптер за
прилагане на налягане в горния край.
6. Процедура
6.1. Идентификация
6.1.1. Течни проби
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6.1.1.1. Довежда се рН на част от пробата за
изпитване до 7, след което от нея се нанасят 5 и
10 µl върху стартовата линия на предварително
третираната плака за тънкослойна хроматография (т. 4.23).
6.1.1.2. Накапват се 10 и 30 µl от стандартния
разтвор (т. 4.15.2) на още две точки на стартовата
линия, след което плаката се поставя в една от
двете подвижни фази (т. 4.17).
6.1.1.3. Когато фронтът на разтворителя се
придвижи на 15 сm, плаката се суши при 110 °С
(за 15 min). Петната на хинолин-8-ол флуоресцират в жълт цвят при УВ светлина (366 nm).
6.1.1.4. Плаката се напръсква с разтвор на
натриев карбонат (т. 4.19). Изсушава се и се напръсква с разтвор на 2,6-дихлор-4-(хлоримино)циклохекса-2,5-диенон (т. 4.18). Хинолин-8-олът
се проявява като синьо петно.
6.1.2. Твърди проби или кремове
6.1.2.1. 1 g от пробата се диспергира в 5 сm 3
(ml) буферен разтвор (т. 4.22) и се разклаща.
След това се прехвърля с 10 сm 3 (ml) хлороформ
(т. 4.3) в делителна фуния и се разклаща. След
отделяне на хлороформения слой водният слой
се екстрахира още два пъти с по 10 сm 3 (ml)
хлороформ (т. 4.3). Обединените и филтрувани
хлороформени екстракти се изпаряват почти до
сухо в облодънна колба от 100 сm 3 (ml) (т. 5.1)
на ротационен изпарител (т. 5.7). Остатъкът се
разтваря в 2 сm 3 (ml) хлороформ (т. 4.3) и от
получения разтвор се нанасят 10 и 30 µl върху
плака за тънкослойна хроматография със силикагел (т. 4.23) съгласно метода, описан в т. 6.1.1.1.
6.1.2.2. Нанасят се 10 и 30 µl от стандартния
разтвор (т. 4.15.2) на плаката и се продължава
по начина, описан от т. 6.1.1.2 до т. 6.1.1.4.
6.2. Определяне
6.2.1. Течни проби
6.2.1.1. В облодънна колба от 100 сm 3 (ml) се
претеглят 5 g от пробата с точност 0,001 g, прибавят се 5 сm 3 (ml) разтвор на сярна киселина
(т. 4.8) и сместа се изпарява почти до сухо при
понижено налягане и температура 50 °С.
6.2.1.2. Остатъкът се разтваря в 20 сm 3 (ml)
топла вода. Прехвърля се в мерителна колба от
100 сm 3 (ml). Промива се три пъти с по 20 сm 3
(ml) вода. Долива се до марката с вода и се
разбърква.
6.2.1.3. С пипета се вземат 5 сm 3 (ml) от разтвора и се поставят в делителна фуния от 50 сm 3 (ml)
(т. 5.5). Прибавят се 10 сm 3 (ml) Fehling разтвор
(т. 4.16). Медният комплекс на хинолин-8-ола
[оксин мед (ISO)] се екстрахира три пъти с по
8 сm 3 (ml) хлороформ (т. 4.3).
6.2.1.4. В мерителна колба от 25 сm 3 (ml)
(т. 5.2) се събират обединените и филтрирани
хлороформени извлеци. Колбата се долива до
марката с хлороформ (т. 4.3) и се разклаща. Измерва се оптическата плътност на оцветения в
жълт цвят разтвор срещу хлороформ при 410 nm.
6.2.2. Твърди проби или кремове
6.2.2.1. В облодънна колба от 100 сm 3 (ml)
(т. 5.1) се претеглят 0,500 g от пробата с точност
0,001 g. Прибавят се 30 сm 3 (ml) бензен (т. 4.2) и
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20 сm 3 (ml) солна киселина (т. 4.7). Съдържанието на колбата кипи 30 min на обратен хладник
при разбъркване.
6.2.2.2. Съдържанието на колбата се прехвърля
в делителна фуния от 100 сm 3 (ml) (т. 5.5). Промива се с 5 сm 3 (ml) 1 N солна киселина (т. 4.7).
Водната фаза се прехвърля в облодънната колба
(т. 5.1), а бензеновият слой се промива с 5 сm 3
(ml) солна киселина (т. 4.7).
6.2.2.3. В случай че се получи емулсия, която
затруднява по-нататъшната обработка, 0,500 g
от пробата се смесва с 2 g целит 545 (т. 4.14) за
получаване на свободно сипещ се прах. Сместа
се прехвърля на малки порции в стъклена хроматографска колона (т. 5.12).
След всяко прибавяне пълнежът на колоната
се набива. След като цялата смес се прехвърли
в колоната, тя се елуира със солна киселина
(т. 4.13), така че 10 сm 3 (ml) елуат да се получат
за около 10 min (ако е необходимо, елуирането
може да се проведе под слабо налягане от азот).
По време на елуирането трябва да е сигурно, че
над пълнежа на колоната винаги има известно
количество солна киселина. Първите 10 сm 3
(ml) от елуата се обработват по-нататък, както
е описано в т. 6.2.2.4.
6.2.2.4. Събраните водни фази (т. 6.2.2.2) или
елуатът (т. 6.2.2.3) се изпаряват почти до сухо
на ротационен вакуумизпарител.
6.2.2.5. Остатъкът се разтваря в 6 сm 3 (ml)
разтвор на натриев хидроксид (т. 4.9). Прибавят
се 20 сm 3 (ml) Fehling разтвор (т. 4.16) и съдържанието се прехвърля от колбата в делителна
фуния от 50 сm 3 (ml) (т. 5.5). Колбата се промива
с 8 сm 3 (ml) хлороформ (т. 4.3). Разклаща се и
хлороформеният слой се филтрува в мерителна
колба от 50 сm 3 (ml) (т. 5.2).
6.2.2.6. Екстракцията се повтаря три пъти с по
8 сm 3 (ml) хлороформ (т. 4.3). Хлороформените
фази се филтруват и се събират в мерителната
колба от 50 сm 3 (ml). Допълва се до марката с
хлороформ (т. 4.3) и се разклаща. Измерва се
оптическата плътност на оцветения в жълт цвят
разтвор при 410 nm спрямо хлороформ (т. 4.3).
7. Стандартна крива
В четири облодънни колби от 100 сm 3 (ml)
(т. 5.1), всяка от които съдържа 3 сm 3 (ml) 30 %
разтвор на етанол (т. 4.20), се поставят с пипета
5, 10, 15 и 20 сm 3 (ml) порции от стандартния
разтвор (т. 4.15.1), съответстващи на 5, 10, 15
и 20 mg хинолин-8-ол. Процедира се, както е
описано в т. 6.2.1.
8. Изчисления
8.1. Течни проби
Съдържание на хинолин-8-ол % (М/М) =
,
където:
a е хинолин-8-ол в mg, отчетено от стандартната крива (т. 7);
М – масата на изпитваната проба (т. 6.2.1.1)
в mg.
8.2. Твърди проби или кремове
Съдържание на хинолин-8-ол % (М/М) =
,
където:
a е хинолин-8-ол в mg, отчетено от стандартната крива (т. 7);
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М – масата на изпитваната проба (т. 6.2.2.1)
в mg.
9. Повторяемост*
За съдържание на хинолин-8-ол от около
0,3 % разликата между резултатите от две успоредни изпитвания, проведени с една и съща
проба, не трябва да надхвърля по абсолютна
стойност 0,02 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХVІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АМОНЯК
1. Област на приложение
Определяне на свободен амоняк в козметични
продукти.
2. Дефиниция
Съдържанието на амоняк в анализираната
проба, определено по този метод, е изразено
в % (M/M).
3. Принцип
Към разредената във водно-метанолова среда
анализирана проба се добавя разтвор на бариев
хлорид. Утайката, която може да се образува,
се филтрува или центрофугира. Така по време
на парната дестилация се избягва загубата на
амоняк от някои амониеви соли, като карбонат
и бикарбонат (хидроген карбонат) и тези на
мастните киселини, с изключение на амониев
ацетат. Амонякът се отделя от филтрата с парна
дестилация. Определя се потенциометрично или
чрез друго титруване.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Метанол
4.2. Бариев хлорид дихидрат, 25 % (M/V)
4.3. Ортоборна киселина, 4 % (M/V)
4.4. Сярна киселина, 0,25 М
4.5. Антиразпенваща течност
4.6. Натриева основа, 0,5 М
4.7. Индикатор при обратно титруване: смесват
се 5 сm 3 (ml) 0,1 % (M/V) разтвор на метилрот
в етанол с 2 сm 3 (ml) 0,1 % (M/V) воден разтвор
на метиленовосиньо.
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване
5.2. Центрофуга с добре затварящи се епруветки от 100 сm 3 (ml)
5.3. Дестилационен апарат
5.4. Потенциометър
5.5. Измерващ стъклен електрод и сравнителен
каломелов електрод.
6. Процедура
6.1. В мерителна колба от 100 сm 3 (ml) се претегля с точност 0,001 g проба (М), съответстваща
на 150 mg максимално количество амоняк.
6.2. Прибавят се 10 сm 3 (ml) вода, 10 сm 3 (ml)
метанол (т. 4.1) и 10 сm 3 (ml) разтвор на бариев
хлорид (т. 4.2). Долива се до 100 сm 3 (ml) с метанол (т. 4.1).
6.3. Разбърква се и се оставя за една нощ в
хладилник (5 °C).
6.4. Все още студеният разтвор се филтрува
или се центрофугира за 10 min в епруветки (т. 5.2),
за да се получи бистър филтрат.
6.5. В парния дестилатор (т. 5.3) последователно се отпепетирват 40 сm 3 (ml) от този разтвор
и 0,5 сm 3 (ml) антиразпенваща течност (т. 4.5).
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6.6. Дестилирането продължава, докато се
събере приблизително 200 сm 3 (ml) дестилат в
бехерова чаша от 250 сm 3 (ml), съдържаща 10 сm 3
(ml) стандартна сярна киселина (т. 4.4) и 0,1 сm 3
(ml) индикатор (т. 4.7).
6.7. Излишъкът от киселина се титрува със
стандартен разтвор на натриева основа (т. 4.6).
6.8. Забележка. При потенциомет ричното
определяне дестилирането се извършва, като за
приемник на дестилата се използва бехерова чаша
от 250 сm 3 (ml), съдържаща 25 сm 3 (ml) ортоборна
киселина (т. 4.3). Дестилирането продължава,
докато се събере 200 сm 3 (ml) дестилат. Титрува
се с разтвора на сярна киселина (т. 4.4), като се
записва кривата на неутрализация (кривата на
титруване).
7. Изчисления
7.1. Изчисления в случай на обратно титруване
(остатъчно титруване)
,
където:
V1 е обемът натриева основа (т. 4.6), изразходван при титруването в сm 3 (ml);
М1 – неговата моларност (т. 4.6);
М2 – моларност на разтвора на сярната киселина (т. 4.4);
М – масата на анализираната проба (т. 6.1)
в mg.
7.2. Изчисления в случай на директно потенциометрично титруване
,
където:
V 2 е обемът разтвор на сярна киселина, изразходван при титруването в сm 3 (ml);
М2 – моларността на разтвора на сярната
киселина, използвана при титруването (т. 4.4);
M – масата на анализираната проба в mg.
8. Повторяемост*
При съдържание на амоняк около 6 % разликата между резултатите на две паралелно
извършени определения на една и съща проба
не трябва да надвишава абсолютната стойност
от 0,6 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХVІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА НИТРОМЕТАН
1. Област на приложение
Този метод се отнася за идентификация и
определяне на нитрометан до около 0,3 % в
козметични продукти в аерозолни опаковки.
2. Дефиниция
Съдържанието на нитрометан, определено по
този метод, се изразява в % (M/M) нитрометан
в цялото съдържание на аерозолната опаковка.
3. Принцип
Нитрометанът се идентифицира чрез цветна
реакция. Нитрометанът се определя газхроматографски след добавяне на вътрешен стандарт.
4. Идентификация
4.1. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1.1. Натриев хидроксид, 0,5 М разтвор.
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4.1.2. Реактив на Folin
Разтварят се 0,1 g натриев 3,4-дихидро-3,4-диоксонафтален-1-сулфонат във вода и се разрежда
до 100 сm 3 (ml).
4.2. Процедура
Към 1 сm 3 (ml) от пробата се прибавят 10 сm 3
(ml) от т. 4.1.1 и 1 сm 3 (ml) от т. 4.1.2. Виолетово
оцветяване показва наличието на нитрометан.
5. Определяне
5.1. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за газова хроматография“.
5.1.1. Хлороформ (вътрешен стандарт 1).
5.1.2. 2,4-диметилхептан (вътрешен стандарт 2).
5.1.3. Етанол, 95 %.
5.1.4. Нитрометан.
5.1.5. Разтвор на хлороформ (вътрешен стандарт).
В тарирана мерителна колба от 25 сm 3 (ml) се
претеглят около 0,65 g хлороформ с точност 0,001 g
(т. 5.1.1). Долива се до 25 сm 3 (ml) с 95 % етанол
(т. 5.1.3). Претегля се и се изчислява съдържанието
на хлороформ в този разтвор в % (M/M).
5.1.6. Разтвор на 2,4-диметилхептан (вътрешен
стандарт).
Приготвя се по същия начин както разтвора на хлороформ, като се претеглят 0,27 mg
2,4-диметилхептан с точност 0,001 g (т. 5.1.2) в
мерителна колба от 25 сm 3 (ml).
5.2. Апаратура
5.2.1. Газхроматограф с пламъчнойонизационен детектор.
5.2.2. Апаратура за вземане на проби от аерозолни опаковки (бутилка за прехвърляне, микроспринцовки и др.) съгласно т. ІІ. Лабораторно
приготвяне на пробите за изпитване.
5.2.3. Стандартно лабораторно оборудване.
5.3. Процедура
5.3.1. Приготвяне на пробата
В тарирана 100 сm 3 (ml) бутилка за прехвърляне, почистена и вакуумирана съгласно начина,
описан в т. ІІ. Лабораторно приготвяне на пробите
за изпитване (т. 5.3), се поставят около 5 сm 3 (ml)
от разтворите на вътрешен стандарт (т. 5.1.5 или
т. 5.1.6). Използва се стъклена спринцовка от
10 или 20 сm 3 (ml) без игла, приспособена към
бутилката за прехвърляне, следвайки процедурата, описана в т. ІІ. Лабораторно приготвяне
на пробите за изпитване (т. 5). Претегля се отново, за да се определи поставеното количество.
Използвайки същата процедура, в бутилката се
прехвърлят около 50 g от съдържанието на пробата в аерозолната опаковка. Отново се претегля,
за да се определи количеството на прехвърлената
проба. Разбърква се добре.
Инжектират се около 10 µl с посочената микроспринцовка (т. 5.2.2). Правят се 5 инжектирания.
5.3.2. Приготвяне на стандарта
В мерителна колба от 50 сm 3 (ml) се претеглят с точност 0,001 g около 0,5 g нитрометан
(т. 5.1.4), 0,5 g хлороформ (т. 5.1.1) или 0,21 g
2,4-диметилхептан (т. 5.1.2). Долива се до марката с 95 % етанол (т. 5.1.3). Разбърква се добре.
В мерителна колба от 20 сm 3 (ml) се поставят
5 сm 3 (ml) от този разтвор. Долива се до марката
с 95 % етанол (т. 5.1.3).
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Инжектират се около 10 µl с посочената микроспринцовка (т. 5.2.2). Правят се 5 инжектирания.
5.3.3. Газхроматографски условия
5.3.3.1. Колона
Състои се от две части: първата – с пълнеж
от дидецилфталат върху gas Chrom Q, а втората – Ucon 50 HB 280X върху gas Chrom Q. Приготвената комбинирана колона трябва да дава
разделяне R, равно или по-добро от 1,5, като:
,
където:
r1 и r2 са времената на задържане на двата
пика в min;
W1 и W 2 – широчините на същите пикове при
половината от височината в mm;
d' – скоростта на хартията в mm/min.
Като пример следните две части дават желаното разделяне:
Колона А:
Материал – неръждаема стомана.
Дължина – 1,5 m.
Диаметър – 3 mm.
Пъ л неж – 20 % д и дец и лф та лат върх у gas
Chrom Q (100 – 120 mesh).
Колона Б:
Материал: неръждаема стомана.
Дължина – 1,5 m.
Диаметър – 3 mm.
Пълнеж – 20 % Ucon 50 HB 280X върху gas
Chrom Q (100 – 120 mesh).
5.3.3.2. Детектор
Подходяща чувствителност за електрометъра
на пламъчнойонизационния детектор е 8 × 10 -10 А.
5.3.3.3. Температурни условия
Подходящи са следните условия:
Инжектор: 150 °С.
Детектор: 150 °С.
Колона: между 50 и 80 °С в зависимост от
използваните колони и апарата.
5.3.4. Подаване на газове
Газносител: азот.
Налягане: 2,1 bar.
Дебит на потока: 40 сm 3 (ml)/min.
Захранване на детектора: както е посочено
от производителя на детектора.
6. Изчисления
6.1. Корекционен коефициент на нитрометан,
изчислен спрямо използвания вътрешен стандарт
Ако с „n“ се означи нитрометанът,
нека:
k n е неговият корекционен коефициент;
М/n – неговата маса в сместа в g;
S/n – площта на неговият пик.
Ако с „с“ се означи вътрешният стандарт,
хлороформ или 2,4-диметилхептан,
нека:
М/c е неговата маса в сместа в g;
S/c – площта на неговия пик,
тогава:

(k n е функция от апарата).
6.2. Концентрация на нитрометан в пробата
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Ако с „n“ се означи нитрометанът,
нека:
k n е неговият корекционен коефициент;
Sn – площта на неговия пик.
Ако с „с“ се означи вътрешният стандарт,
хлороформ или 2,4-диметилхептан,
нека:
Мc е неговата маса в сместа в g;
Sc – площта на неговия пик;
М – масата на прехвърления аерозол в g,
тогава % (M/M) на нитрометана в пробата е:
.
7. Повторяемост*
За съд ържание на ни т рометан о т около
0,3 % (M/M) разликата между две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва да
надвишава по абсолютна стойност 0,03 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХVІІІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРК АПТООЦЕТНА КИСЕЛИНА В
ПРОДУКТИ ЗА КЪДРЕНЕ И ИЗПРАВЯНЕ НА
КОСАТА И ДЕПИЛАТОАРИ
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентификация и определяне на меркаптооцетна киселина в продукти
за къдрене и изправяне на косата и депилатоари,
в които могат да присъстват и други редуциращи агенти.
2. Дефиниция
Съдържанието на меркаптооцетна киселина
в пробата, определено съгласно този метод, се
изразява в % (М/М) меркаптооцетна киселина.
3. Принцип
Меркаптооцетната киселина се идентифицира
чрез капков анализ и тънкослойна хроматография
и се определя чрез йодометрия или газхроматография.
4. Идентификация
4.1. Идентификация чрез капков анализ
4.1.1. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1.1.1. Индикаторна хартия с оловен диацетат.
4.1.1.2. Разтвор на солна киселина 1:1 (V/V).
4.1.2. Процедура
4.1.2.1. Идентификация на меркаптооцетна
киселина чрез цветна реакция с индикаторна
хартия с оловен диацетат.
Една капка от пробата за анализ се поставя
върху индикаторна хартия с оловен диацетат
(т. 4.1.1.1). Ако се появи интензивно жълто оцветяване, вероятно присъства меркаптооцетна
киселина.
Чувствителност: 0,5 %.
4.1.2.2. Харак теризиране на неорганични
сулфиди чрез образуване на сероводород при
подкисляване.
В епруветка се поставят няколко mg от пробата
за анализ. Прибавят се 2 сm 3 (ml) дестилирана
вода и 1 сm 3 (ml) солна киселина (т. 4.1.1.2).
Отделеният сероводород, който се познава по
миризмата, образува черна утайка от оловен
сулфид върху индикаторна хартия с оловен диацетат (т. 4.1.1.1).

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Чувствителност: 50 ppm.
4.1.2.3. Характеризиране на сулфити чрез
образуване на серен диоксид при подкисляване.
Постъпва се, както е описано в т. 4.1.2.2.
Довежда се до кипене. Серният диоксид се разпознава по неговия мирис и чрез редукционните
му свойства, например по отношение към перманганатни йони.
4.2. Идентификация с тънкослойна хроматография
4.2.1. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.2.1.1. Меркаптооцетна киселина (тиогликолова киселина), 98 % минимална чистота,
определена йодометрично.
4.2.1.2. 2,2'-дитиоди (оцетна) киселина, 99 %
минимална чистота, определена йодометрично.
4.2.1.3. 2-меркаптопропионова киселина (тиомлечна киселина), 95 % минимална чистота,
определена йодометрично.
4.2.1.4. 3-меркаптопропионова киселина, 98 %
минимална чистота, определена йодометрично.
4.2.1.5. 3-меркаптопропан-1,2-диол (1-тиоглицерол), 98 % минимална чистота, определена
йодометрично.
4.2.1.6. Готови плаки за тънкослойна хроматография със силикагел, дебелина на слоя
0,25 mm.
4.2.1.7. Готови плаки за тънкослойна хроматография с алуминиев оксид, merck F254 или
еквивалентни.
4.2.1.8. Сол на к исел и на, кон цен т ри ра на,
d 420 = 1,19 g/сm 3 (ml).
4.2.1.9. Етилацетат.
4.2.1.10. Хлороформ.
4.2.1.11. Диизопропилов етер.
4.2.1.12. Тетрахлорметан.
4.2.1.13. Ледена оцетна киселина.
4.2.1.14. Калиев йодид, 1 % (M/V) разтвор
във вода.
4.2.1.15. Платинов тетрахлорид, 0,1 % (M/V)
разтвор във вода.
4.2.1.16. Подвижни фази
4.2.1.16.1. Етилацетат (т. 4.2.1.9) : хлороформ
(т. 4.2.1.10) : диизопропилов етер (т. 4.2.1.11) :
оцетна киселина (т. 4.2.1.13) = 20 : 20 : 10 : 10
(V/V/V/V).
4.2.1.16.2. Хлороформ (т. 4.2.1.10) : оцетна
киселина (т. 4.2.1.13) = 90 : 20 (V/V).
4.2.1.17. Реактиви за проявяване на петната
4.2.1.17.1. Непосредствено преди употреба се
смесват равни обеми от разтвор (т. 4.2.1.14) и
разтвор (т. 4.2.1.15).
4.2.1.17.2. Разтвор на бром, 5 % (M/V): 5 g
бром се разтварят в 100 сm 3 (ml) тетрахлорметан
(т. 4.2.1.12).
4.2.1.17.3. Разтвор на флуоресцеин, 0,1 % (M/V):
100 mg флуоресцеин се разтварят в 100 сm 3 (ml)
етанол.
4.2.1.17.4. Хексаамониев хептамолибдат, 10 %
(M/V) разтвор във вода.
4.2.1.18. Стандартни разтвори
4.2.1.18.1. Меркаптооцетна киселина (т. 4.2.1.1),
0,4 % (M/V) разтвор във вода.
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4.2.1.18.2. 2,2'-ди т иоди (оцет на к иселина)
(т. 4.2.1.2), 0,4 % (M/V) разтвор във вода.
4.2.1.18.3. 2-меркаптопропионова киселина
(т. 4.2.1.3), 0,4 % (M/V) разтвор във вода.
4.2.1.18.4. 3-меркаптопропионова киселина
(т. 4.2.1.4), 0,4 % (M/V) разтвор във вода.
4 . 2 .1 .1 8 . 5 . 3 - м е р к а п т о п р о п а н -1 , 2 - д и о л
(т. 4.2.1.5), 0,4 % (M/V) разтвор във вода.
4.2.2. Апаратура
Стандартна апаратура за тънкослойна хроматография.
4.2.3. Процедура
4.2.3.1. Подготовка на пробите
Пробата се подкислява с няколко капки солна
киселина (т. 4.2.1.8) до рH 1 и ако е необходимо,
се филтрува.
В някои случаи може да се препоръча разреждане на пробата. Ако се процедира по този
начин, подкисляването със солна киселина се
извършва преди разреждането.
4.2.3.2. Хроматографиране
Върху плаката се нанася 1 µl от разтвора на
пробата (т. 4.2.3.1) и по 1 µl от всеки от сравнителните разтвори (т. 4.2.1.18). Внимателно се
изсушава на слаб ток от азот и хроматограмата
се развива в подвижната фаза (т. 4.2.1.16.1 или
т. 4.2.1.16.2). Плаката се изсушава възможно найбързо, за да се избегне окислението на тиолите.
4.2.3.3. Проявяване на петната
Плаката се напръсква с един от трите реактива
(т. 4.2.1.17.1, т. 4.2.1.17.3 или т. 4.2.1.17.4). Ако плаката се напръска с реактив (т. 4.2.1.17.3), след това
се обработва с бромни пари (например във вана,
съдържаща малка чаша с реактив т. 4.2.1.17.2),
докато петната станат видими. Оцветяването с
реактива за напръскване (т. 4.2.1.17.4) ще бъде
задоволително само ако времето за изсушаване
на слоя не надхвърля 30 min.
4.2.3.4. Интерпретация
Сравняват се Rf стойностите и цветът на
петната на стандартните разтвори и тези на
пробата. Средните Rf стойности, дадени по-долу,
са за груба ориентация и имат само сравнителна
стойност. Те зависят от:
а) степента на активност на тънкия слой по
време на хроматографирането;
б) температурата на хроматографската вана.
Примерни Rf стойности, получени на слой
силикагел
Подвижни фази
4.2.1.16.1 4.2.1.16.2
Меркаптооцетна киселина

0,25

0,80

2-меркаптопропионова
киселина

0,40

0,95

2,2'-дитиоди (оцетна) киселина

0,00

0,35

3-меркаптопропионова
киселина

0,45

0,95

3-меркаптопропан-1,20,45
0,35
диол
5. Определяне
Определянето винаги трябва да започва с
йодометричния метод.
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Забележка. Определянето на меркаптооцетна
киселина трябва да бъде проведено на неизползван продукт от прясно отворени опаковки, за да
се предотврати окислението.
5.1. Йодометрично определяне
5.1.1. Принцип
Определянето се осъществява чрез окисление
на „–SH“ групата с йод в кисела среда съгласно
уравнението:
2HOOC–CH 2 SH + J2 → (HOOC–CH 2 –S)2 + 2J – + 2H+

5.1.2. Реактиви
Йод, 0,05 М стандартен разтвор.
5.1.3. Апаратура
Стандартно лабораторно оборудване.
5.1.4. Процедура
Претегля се 0,5 до 1 g от пробата с точност
0,001 g в конична колба от 150 сm 3 (ml) със запушалка, съдържаща 50 сm 3 (ml) дестилирана
вода. Прибавят се 5 сm 3 (ml) солна киселина
(т. 4.1.1.2) (рН на разтвора – около 0) и се титрува с разтвор на йод (т. 5.1.2) до поява на жълто оцветяване. Ако е необходимо, се използва
индикатор (например разтвор на скорбяла или
тетрахлорметан).
5.1.5. Изчисления
Съдържанието на меркаптооцетната киселина
се изчислява по формулата:
,
където:
М е масата на пробата за анализ в g;
n – използваният обем от разтвор на йод
в сm 3 (ml).
5.1.6. Забележки:
Ако резултатът, изчислен като меркаптооцетна
киселина, е 0,1 % или повече под разрешената
максимална концентрация, тогава не е необходимо да се провеждат по-нататъшни определяния.
Ако резултатът е равен или е над разрешения
максимум на концентрацията и идентификацията
е показала присъствие на няколко редуциращи
агента, тогава е необходимо да се проведе газхроматографско определяне.
5.2. Газова хроматография
5.2.1. Принцип
Меркаптооцетната киселина се отделя от
другите съставки на продукта чрез утаяване с
разтвор на кадмиев диацетат. След метилиране с
диазометан, приготвен in situ или предварително
в разтвор на диетилов етер, метиловото производно на меркаптооцетната киселина се определя
чрез газотечна хроматография при използване на
метилоктаноат като вътрешен стандарт.
5.2.2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за газова хроматография“, а водата – бидестилирана.
5.2.2.1. Меркаптооцетна киселина, 98 %.
5.2.2.2. Солна киселина, d 420 = 1,19 g/сm 3 (ml).
5.2.2.3. Метанол.
5.2.2.4. Кадмиев диацетат дихидрат, 10 %
(M/V).
5.2.2.5. Метилоктаноат, 2 % (M/V) разтвор
в метанол.
5.2.2.6. Ацетатен буферен разтвор (рН 5):
Натриев ацетат трихидрат, 77 g.
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Ледена оцетна киселина, 27,5 g.
Деминерализирана вода за получаване на
краен обем от 1 l.
5.2.2.7. Солна киселина, 3 М разтвор в метанол (т. 5.2.2.3), приготвен непосредствено преди
употреба.
5.2.2.8. 1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин.
5.2.2.9. Натриев хидроксид, 5 М разтвор.
5.2.2.10. Йод, 0,05 М стандартен разтвор.
5.2.2.11. Диетилов етер.
5.2.2.12. Разтвор на диазометан, приготвен от
н-метил-н-нитрозотолуен-4-сулфонамид (Fieser,
Reagents for Organic Synthesis (Wiley), 1967)
Полученият разтвор съдържа около 1,5 g диазометан в 100 сm 3 (ml) диетилов етер. Тъй като
диазометанът е токсичен и твърде нестабилен газ,
всички експерименти трябва да се провеждат в
мощна камина и да се избягва използването на
стъклария на шлиф (има специални комплекти
за тази цел).
5.2.3. Апаратура
5.2.3.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2.3.2. Апарат за получаване на диазометан за
метилиране in situ (виж Fales, H.M., Jaouni, T.M.
and Babashak, J.F., Analyt. Chem. 1973, 45, 2302).
5.2.3.3. Апаратура за предварително получаване на диазометан (Fieser).
5.2.4. Приготвяне на пробата
В центрофужна епруветка от 50 сm 3 (ml) се
претегля достатъчно количество от пробата с
точност 0,001 g, което да съдържа предполагаемо
количество от 0,05 до 0,07 g меркаптооцетна
киселина.
Подкислява се с няколко капки солна киселина (т. 5.2.2.2), за да се получи рН около 3.
Прибавят се 5 сm 3 (ml) деминерализирана вода
и 10 сm 3 (ml) ацетатен буферен разтвор (т. 5.2.2.6).
Проверява се дали рН е около 5 с хартиен
pH индикатор. След това се прибавят 5 сm 3 (ml)
разтвор на кадмиев диацетат (т. 5.2.2.4).
Изчаква се 10 min и след това се центрофугира поне 15 min при 4000 rpm. Отстранява се
бистрата течност, която може да съдържа неразтворими мазнини (в случай на кремообразни
продукти). Тези мазнини не трябва да се бъркат
с тиолите, които се събират като компактна
маса на дъното на епруветката. Проверява се
да няма утаяване при прибавяне на няколко
капки разтвор на кадмиев диацетат (т. 5.2.2.4)
към бистрата течност.
Ако при предварителната идентификация не
е открито присъствие на редуциращи агенти,
различни от тиолите, йодометрично се проверява
дали присъстващите в бистрата течност тиоли
не надхвърлят 6 до 8 % от първоначалното количество.
В центрофужната епруветка, съдържаща утайката, се поставят 10 сm 3 (ml) метанол (т. 5.2.2.3)
и утайката се диспергира фино чрез разбъркване
със стъклена пръчка. Отново се центрофугира
поне 15 min при 4000 rpm. Бистрата течност се
отлива и се проверява за отсъствие на тиоли.
Утайката се промива втори път по същия
начин.
В същата епруветка се добавят:

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

а) 2 сm 3 (ml) раз т вор на ме т и лок та ноат
(т. 5.2.2.5);
б) 5 сm 3 (ml) солна к иселина в метанол
(т. 5.2.2.7).
Тиолите се разтварят напълно (малко неразтворимо вещество от пълнителя може да остане).
Това е разтвор „С“.
С аликвотна част от този разтвор се проверява
йодометрично дали съдържанието на тиоли е
поне 90 % от това, получено по т. 5.1.
5.2.5. Метилиране
Метилирането се провежда или чрез процедура
in situ (т. 5.2.5.1), или с предварително приготвен
разтвор на диазометан (т. 5.2.5.2).
5.2.5.1. Метилиране in situ.
В апарата за метилиране (т. 5.2.3.2), съдържащ
1 сm 3 (ml) етер (т. 5.2.2.11), се въвеждат 50 µl разтвор „С“ и се метилира по методика (т. 5.2.3.2) с
около 300 mg 1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин
(т. 5.2.2.8). След 15 min (етерният разтвор трябва
да е жълт, което показва излишък от диазометан)
разтворът на пробата се прехвърля в шишенце
от 2 сm 3 (ml) с херметична запушалка. Оставя
се в хладилник за една нощ. Едновременно се
метилират две проби.
5.2.5.2. Метилиране с предварително приготвен
разтвор на диазометан.
В колба със запушалка от 5 сm 3 (ml) се поставя
1 сm 3 (ml) разтвор на диазометан (т. 5.2.2.12) и
след това 50 µl разтвор „С“. Оставя се за една
нощ в хладилник.
5.2.6. Приготвяне на стандарта
Приготвя се стандартен разтвор от меркаптооцетна киселина (т. 5.2.2.1) с позната концентрация, съдържащ около 0,06 g чиста меркаптооцетна
киселина (т. 5.2.2.1) в 2 сm 3 (ml).
Това е разтвор „Е“.
Утаява се, проверява се и се метилира, както
е описано в т. 5.2.4 и т. 5.2.5.
5.2.7. Газхроматографски условия
5.2.7.1. Колона
Тип – неръждаема стомана.
Дължина – 2 m.
Диаметър – 3 mm.
5. 2 .7. 2 . П ъ л н е ж 2 0 % д и д е ц и л ф т а л а т/
Chromosorb WAW, 80 до 100 mesh.
5.2.7.3. Детектор
Пламъчнойонизационен. Подходяща чувствителност за електрометъра на пламъчнойонизационния детектор е 8 х 10 -10 А.
5.2.7.4. Газове
Газносител – азот.
Налягане – 2,2 bar.
Дебит на потока – 35 сm 3 (ml)/min.
Допълнителен газ – водород.
Налягане – 1,8 bar.
Дебит на потока – 15 сm 3 (ml)/min.
Захранване на детектора – както е посочено
от производителите на апарата.
5.2.7.5. Температурни условия
Инжектор – 200 °С
Детектор – 200 °С
Колона – 90 °С.
5.2.7.6. Скорост на хартията на самописеца:
5 mm/min.
5.2.7.7. Количество за инжектиране: 3 µl.
Правят се пет инжектирания.
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5.2.7.8. Хроматографските условия са дадени
като указание. Те осигуряват разделяне R, равно
или по-добро от 1,5, като:
,
където:
r1 и r2 са времена на задържане в min;
W1 и W 2 – широчини на пиковете при половината от височините им в mm;
d' – скорост на хартията в mm/min.
Препоръчва се хроматографирането да завърши с повишаване на температурата от 90 до
150 °С при скорост 10 °С/min, за да се елиминира
възможността за влияние на лабилните вещества
при следващите хроматографирания.
5.2.8. Изчисления
5.2.8.1. Коефициент на пропорционалност
на меркаптооцетната киселина. Той е изчислен
по отношение на метилоктаноат на базата на
стандартна смес.
Ако с „t“ се означи меркаптооцетната киселина,
нека:
k t е нейният корекционен коефициент;
М' t – нейната маса в сместа в g;
S' t – площта на нейния пик.
Ако с „с“ се означи метилоктаноатът,
нека:
М' c е неговата маса в сместа в mg;
S' c – площта на неговия пик,
тогава:
.
Този коефициент варира според използваната
апаратура.
5.2.8.2. Концентрация на меркаптооцетната
киселина в пробата.
Ако с „t“ се означи меркаптооцетната киселина,
нека:
k t е нейният корекционен коефициент;
St – площта на нейния пик.
Ако с „с“ се означи метилоктаноатът,
нека:
Мc е неговата маса в сместа в mg;
Sc – площта на неговия пик;
М – масата на първоначалната проба за изпитване в mg,
тогава % (M/M) на меркаптооцетната киселина в пробата е:
.
7. Повторяемост*
За съдържание на меркаптооцетна киселина
от 8 % (M/M) разликата между две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва да
надвишава по абсолютна стойност 0,8 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХІХ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ХЕКСАХЛОРОФЕН
A. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Методът е подходящ за всички козметични
продукти.
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2. Принцип
Хексахлорофенът се екстрахира с етилацетат
и се идентифицира чрез тънкослойна хроматография.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Сярна киселина, 4 М.
3.2. Целит AW.
3.3. Етилацетат.
3.4. Подвижна фаза: бензен, съдържащ 1 %
(V/V) ледена оцетна киселина.
3.5. Реактив за проявяване на петната I:
Разтвор на родамин В: разтварят се 0,1 g родамин B в смес от 150 сm 3 (ml) диетилов етер,
70 сm 3 (ml) абсолютен етанол и 16 сm 3 (ml) вода.
3.6. Реактив за проявяване на петната II:
Разтвор на 2,6-дибром-4-(хлоримино)циклохекса-2,5-диенон: разтварят се 0,4 g 2,6-дибром4-(хлоримино)циклохекса-2,5-диенон в 100 сm 3
(ml) метанол, приготвен непосредствено преди
употреба.
Разтвор на натриев карбонат: разтварят се
10 g натриев карбонат в 100 сm 3 (ml) деминерализирана вода.
3.7. Стандартен разтвор:
Хекса х лорофен, 0,05 % (M/ V) разт вор в
етилацетат.
4. Апаратура
4.1. Плаки за тънкослойна хроматография
Kieselgel F254, 20 x 20 сm или еквивалентни.
4.2. Стандартно оборудване за тънкослойна
хроматография.
4.3. Термостатирана при 26 °С водна баня, в
която се слага хроматографската вана.
5. Приготвяне на пробата за изпитване
5.1. Смесват се добре 1 g от хомогенизираната
проба с 1 g целит AW (т. 3.2) и 1 сm 3 (ml) сярна
киселина (т. 3.1).
5.2. Суши се 2 h при 100 °С.
5.3. Охлажда се и сухият остатък се стрива
на фин прах.
5.4. Екстрахира се двукратно с по 10 сm 3
(ml) етилацетат (т. 3.3), центрофугира се след
всяка екстракция и етилацетатните слоеве се
обединяват.
5.5. Изпарява се при 60 °С.
5.6. Остатъкът се разтваря в 2 сm 3 (ml) етилацетат (т. 3.3).
6. Процедура
6.1. Върху плаката за тънкослойна хроматография се нанасят 2 µl от разтвора на пробата
за изпитване и 2 µl от сравнителния разтвор.
6.2. Хроматографската вана се насища с подвижната фаза (т. 3.4).
6.3. Плаката за тънкослойна хроматография се
поставя във ваната и хроматограмата се развива,
докато фронтът на разтворителя се придвижи
на 15 сm.
6.4. Плаката се изважда и се суши в сушилня
с вентилатор при около 105 °С.
6.5. Проявяване на петната
Петната от хексахлорофена се оцветяват, както
е посочено в т. 6.5.1 или в т. 6.5.2.
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6.5.1. Плаката се напръсква равномерно с
проявяващ реактив I (т. 3.5). След 30 min плаката се разглежда на УВ лампа при λ=254 nm.
6.5.2. Плаката се напръсква равномерно с
разтвор на 2,6-дибром-4-(хлоримино) циклохекса2,5-диенон – проявяващ реактив II (т. 3.6). След
това плаката се напръсква с разтвор на натриев
карбонат (т. 3.6). Плаката се суши 10 min при
стайна температура, след което се разглежда на
дневна светлина.
7. Интерпретация
7.1. Проявяващ реактив I (т. 3.5):
Хексахлорофенът се наблюдава като синкаво
петно на жълто-оранжев флуоресциращ фон и
има Rf стойност около 0,5.
7.2. Проявяващ реактив II (т. 3.6):
Хексахлорофенът се наблюдава като небесносиньо до тюркоазено петно на бял фон и има Rf
стойност около 0,5.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Този метод е приложим за всички козметични
продукти.
2. Дефиниция
Съдържанието на хексахлорофен в пробата,
определено по този метод, се изразява като %
(M/M) хексахлорофен.
3. Принцип
След превръщане в метилово производно
хексахлорофенът се определя чрез газова хроматография с електронулавящ детектор.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за газова хроматография“.
4.1. Етилацетат.
4.2. н-метил-н-нитрозо-п-толуенсулфонамид
(diazald).
4.3. Диетилов етер.
4.4. Метанол.
4.5. 2-(2-етоксиетокси)етанол (карбитол).
4.6. Мравчена киселина.
4.7. Калиев хидроксид, 50 % (M/M) воден разтвор. Приготвя се непосредствено преди употреба.
4.8. Хексан за спектроскопия.
4.9. Бромхлорофен (стандарт № 1).
4.10. 4,4',6,6'-тетрахлор-2,2'-тиодифенол (стандарт № 2).
4.11. 2,4,4'-трихлор-2-хидроксидифенилов етер
(стандарт № 3).
4.12. Ацетон.
4.13. Сярна киселина, 4 М.
4.14. Целит AW.
4.15. Мравчена киселина/етилацетат, 10 %
(V/V) разтвор.
4.16. Хексахлорофен.
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Миниапарат за получаване на диазометан
(Analyt. Chem., 1973, 45, 2302-2).
5.3. Газов хроматограф с електронулавящ
детектор, с Ni 63 -източник.
6. Процедура
6.1. Приготвяне на стандартен разтвор
Стандартът се подбира така, че да не взаимодейства с никое вещество, съдържащо се в
пълнителя на анализирания продукт. Обикновено
най-подходящ е стандарт № 1 (т. 4.9).
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6.1.1. В мерителна колба от 100 cm 3 (ml) се претеглят с точност 0,001 g около 50 mg от стандарти
№ 1, 2 или 3 (т. 4.9, т. 4.10 или т. 4.11) и 0,05 g
хексахлорофен (т. 4.16) от 100 сm 3 (ml). Долива
се до марката с етилацетат (т. 4.1) (разтвор А).
10 сm 3 (ml) от разтвор А се разрежда до 100 сm 3
(ml) с етилацетат (т. 4.1) (разтвор Б).
6.1.2. В мерителна колба от 100 сm 3 (ml) се претеглят с точност 0,001 g около 0,05 g от стандарти
№ 1, 2 или 3 (т. 4.9, т. 4.10 или т. 4.11). Долива
се до марката с етилацетат (т. 4.1) (разтвор В).
6.2. Приготвяне на пробата*
Претегля се 1 g от хомогенизираната проба
с точност 0,001 g и се смесва напълно с 1 сm 3
(ml) сярна киселина (т. 4.13), 15 сm 3 (ml) ацетон
(т. 4.12) и 8 g целит AW (т. 4.14). Сместа се суши
до въздушно сухо състояние на парна баня за
30 min, след което се суши за 1 h и 30 min в
сушилня с вентилатор. Охлажда се, остатъкът
се стрива на фин прах и се прехвърля в стъклена колона. Елуира се с етилацетат (т. 4.1) и
се събират 100 сm 3 (ml). Прибавят се 2 сm 3 (ml)
от разтвора на вътрешния стандарт (разтвор Б)
(т. 6.1.2).
*Забележка. Поради широката гама на типовете
продукти, които могат да задържат хексахлорофен, важно е да се провери чрез тази процедура
извличането на хексахлорофена от пробата, преди
да се отчитат резултати. Ако извличането е лошо,
трябва да се направят модификации като смяна
на разтворителя (бензен вместо етилацетат) и
други със съгласието на заинтересованите страни.
6.3. Метилиране на пробата
Апаратчето и всички реактиви за получаване
на диазометан се охлаждат до 0° – 4 °С в продължение на 2 h. Във външното отделение на
апаратчето се поставят 1,2 сm 3 (ml) от разтвора,
получен в т. 6.2, и 0,1 сm 3 (ml) метанол (т. 4.4).
В централния резервоар се поставят около 0,2 g
диазалд (т. 4.2) и се разтваря чрез добавяне на
1 сm 3 (ml) карбитол (т. 4.5) и 1 сm 3 (ml) диетилов
етер (т. 4.3).
Апаратчето се сглобява, потапя се наполовина
в ледена баня при 0 °С и в централния резервоар
се впръсква със спринцовка 1 сm 3 (ml) охладен
разтвор на калиев хидроксид (т. 4.7). Трябва да
се провери дали полученото жълто оцветяване
от образуващия се диазометан е трайно. Ако
жълтото оцветяване не е трайно, метилирането
се повтаря с нови 0,2 g диазалд (т. 4.2)**.
Апаратчето се изважда от банята след 15 min,
след което се оставя затворено 12 h при стайна
температура. Апаратчето се отваря, излишъкът
от диазометан реагира с прибавените няколко
капки разтвор на мравчена киселина в етилацетат
(т. 4.15) и органичният разтвор се прехвърля в
мерителна колба от 25 сm 3 (ml). Долива се до
марката с хексан (т. 4.8).
1,5 µl от този разтвор се инжектира в хроматографа.
**Забележка. Трайността на жълтото оцветяване е указание за излишък на диазометан, който
е необходим, за да се осигури пълно метилиране
на пробата.
6.4. Метилиране на стандарта.
Апаратчето и всички реактиви за получаване
на диазометан се охлаждат до 0° – 4 °С в про-
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дължение на 2 h. Във външното отделение на
апаратчето се поставят:
0,2 сm 3 (ml) разтвор В (т. 6.1.1),
1 сm 3 (ml) етилацетат (т. 4.1),
0,1 сm 3 (ml) метанол (т. 4.4).
Метилирането продължава, както е описано
в т. 6.3.
1 µl от получения разтвор се инжектира в
хроматографа.
7. Газова хроматография
Колоната трябва да дава разделяне R, равно
или по-добро от 1,5,
като:
,
където:
r1 и r2 са времената на задържане в min;
W1 и W 2 – широчините на пиковете при половината от височините им в mm;
d' e скоростта на хартията в mm/min.
Като подходящи са установени следните условия на хроматографиране:
Колона – неръждаема стомана.
Дължина – 1,7 m.
Диаметър – 3 mm.
Носител – Chromosorb WAW – 80 до 100 mesh.
Стационарна фаза – 10 % OV 17.
Температури:
Колона – 280 °С,
Инжектор – 280 °С,
Детектор – 280 °С.
Газ носител – азот, свободен от кислород.
Налягане – 2,3 bar.
Дебит на потока – 30 сm 3 (ml)/min.
8. Изчисления
8.1. Корекционен коефициент на хексахлорофена
Изчислява се спрямо избрания стандарт във
връзка със стандартната смес.
Нека:
h е хексахлорофен;
k h – неговият корекционен коефициент;
М' h – неговата маса в сместа в g;
A' h – площта на неговия пик;
s – избраният стандарт;
М' – неговата маса в сместа в g;
А's – площта на неговия пик,
тогава:
.
8.2. Количество на хексахлорофена в пробата
Нека:
h е хексахлорофен;
kh – неговият корекционен коефициент;
A h – площта на неговия пик;
s – избраният стандарт;
Ms – неговата маса в сместа в g;
A s – площта на неговия пик;
М – масата на взетата проба в g,
тогава % (M/M) на хексахлорофена в пробата е:
.
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9. Повторяемост ***
За съдържание на хексахлорофен 0,1 % (M/M),
разликата между две успоредни определяния на
една и съща проба не трябва да надвишава по
абсолютна стойност 0,005 % (M/M).
***Забележка. Виж ISO 5725.
ХХ. КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НАТРИЕВ ТОЗИЛХЛОРАМИД (ХЛОРАМИН–Т)
1. Област на приложение
Методът се отнася за количествено определяне чрез тънкослойна хроматография на натриев
т ози л х лорам и д (х лорам и н-Т) в козме т и ч н и
продукти.
2. Дефиниция
Съдържанието на хлорамин-Т в пробата, определено по този метод, се изразява като % (M/M)
3. Принцип
Хлорамин-Т се хидролизира напълно до 4-толуенсулфонамид чрез кипене със солна киселина.
Количеството на образувания 4-толуенсулфонамид се определя фотоденситометрично чрез
тънкослойна хроматография.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Натриев тозилхлорамид (хлорамин-Т).
4.2. Стандартен разтвор на 4-толуенсулфонамид: 0,05g 4-толуенсулфонамид в 100 сm 3 (ml)
етанол (т. 4.5).
4.3. Солна киселина, 37,7 % (M/M), d 420 =
1,18 g/сm 3 (ml).
4.4. Диетилов етер.
4.5. Етанол, 96 % (V/V).
4.6. Подвижна фаза
4.6.1. 1-бутанол : етанол (4.5) : вода =40 : 4
: 9 (V/V/V) или
4.6.2. хлороформ : ацетон = 6 : 4 (V/V).
4.7. Готови плаки за тънкослойна хроматография със силикагел 60, без флуоресцентен
индикатор.
4.8. Калиев перманганат.
4.9. Солна киселина, 15 % (M/M).
4.10. Реактив за напръскване: 2-толуидин, 1 %
(M/V) разтвор в етанол (т. 4.5).
5. Апаратура
5.1. Стандартна лабораторна апаратура.
5.2. Стандартно оборудване за тънкослойна
хроматография.
5.3. Фотоденситометър.
6. Процедура
6.1. Хидролиза
В облодънна колба от 50 сm 3 (ml) се претегля около 1 g от пробата (М) с точност 0,001 g.
Прибавят се 5 сm 3 (ml) вода и 5 сm 3 (ml) солна
киселина (т. 4.3) и се кипи на обратен хладник в
продължение на 1 h. Топлата суспензия веднага
се прехвърля с вода в мерителна колба от 50 сm 3
(ml). Оставя се да се охлади и се долива до марката с вода. Центрофугира се минимум 5 min
при 3000 rpm и се филтрува бистрата течност.
6.2. Екстракция
6.2.1. Вземат се 30 сm 3 (ml) от филтрата и се
екстрахира три пъти с по 15 сm 3 (ml) диетилов
етер (т. 4.4). Ако е необходимо, етерните фази
се сушат и се обединяват в мерителна колба от
50 сm 3 (ml). Долива се до марката с диетилов етер.
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6.2.2. Вземат се 25 сm 3 (ml) от изсушения
етерен екстракт и се изпарява до сухо с ток от
азот. Остатъкът се разтваря в 1 сm 3 (ml) етанол
(т. 4.5).
6.3. Тънкослойна хроматография
6.3.1. Върху плаката за тънкослойна хроматография (т. 4.7) се нанасят 20 µl от етанолния
остатък (т. 6.2) и същевременно 8, 12, 16 и 20 µl
от стандартния разтвор на 4-толуенсулфонамид
(т. 4.2).
6.3.2. Хроматограмата се развива, докато
фронтът на разтворителя достигне 15 сm с подвижната фаза (т. 4.6.1 или т. 4.6.2).
6.3.3. След пълно изпаряване на подвижната
фаза плаката се поставя за 2 – 3 min в атмосфера на хлорни пари, които се получават чрез
заливане на 2 g калиев пермаганат (т. 4.8) със
100 сm 3 (ml) солна киселина (т. 4.9) в затворен
съд. Излишъкът от хлор се отстранява чрез
загряване на плаката до 100 °С за 5 min. След
това плаката се напръсква с реактив (т. 4.10).
6.4. Измерване
След около 1 h се измерват виолетовите петна
с помощта на фотоденситометър при λ=525 nm.
6.5. Построяване на стандартната крива.
На графика на ординатата се нанасят стойностите на максималната височина на пиковете
в mm, установени за четирите петна на 4-толуенсулфонамида, на абсцисата – съответните количества на 4-толуенсулфонамида (т.е. съответно
4, 6, 8 и 10 µg на петно).
7. Забележка
Методиката може да се контролира чрез
използване на 0,1 или 0,2 % (M/V) разтвори на
хлорамин-Т (т. 4.1), обработени по същия начин
както пробата (т. 6).
8. Изчисления
Съдържанието на хлорамин-Т в пробата, изразено в % (M/M), се изчислява, както следва:
,
където:
1,33 е фактор за превръщане на 4-толуенсулфонамид в хлорамин-Т;
а – количеството на 4-толуенсулфонамид в
пробата в μg, отчетено по стандартната крива;
М – масата на взетата проба в g.
9. Повторяемост *
За съдържание на хлорамин-Т около 0,2 %
(M/M) разликата между две успоредни определяния на една и съща проба не трябва да надвишава по абсолютна стойност 0,03 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХХІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ ФЛУОР В
ПАСТИ ЗА ЗЪБИ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне на общ
флуор в пасти за зъби при количества на флуор
не повече от 0,25 %.
2. Дефиниция
Количеството флуор в пробата, определено
по този метод, се изразява в % (M/M).
3. Принцип
Определянето се извършва чрез газова хроматография. Флуорът от флуорсъдържащи съединения се превръща в кисела среда с хлортри-
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етилсилан (TECS) в триетилфлуорсилан (TEFS) и
същевременно се екстрахира с ксилен, съдържащ
като вътрешен стандарт циклохексан.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за газова хроматография“.
4.1. Натриев флуорид, изсушен при 120 °C до
постоянна маса.
4.2. Вода, бидестилирана.
4.3. Солна киселина , d 420=1,19g/cm 3 (ml).
4.4. Циклохексан (СН).
4.5. Ксилен, който не дава върху хроматограмата пикове, разположени преди пика на разтворителя, когато последният се хроматографира
при същитe условия като пробата (т. 6.1). Ако е
необходимо, се пречиства чрез дестилация (т. 5.8).
4.6. Хлортриетилсилан (TECS merck или с
еквивалентна чистота).
4.7. Стандартни разтвори на флуор.
4.7.1. Изходен стандартен разтвор, 0,250 mg
F-/cm 3 (ml).
Претеглят се точно 138,1 mg натриев флуорид
(т. 4.7) с точност 0,001 g и се разтварят във вода
(т. 4.2). Разтворът се прехвърля количествено в
мерителна колба от 250 cm 3 (ml) (т. 5.5). Долива
се до марката с вода (т. 4.2) и се разбърква.
4.7.2. Разреден стандартен разтвор 0,050 mg
F-/cm 3 (ml).
В мерителна колба от 100 cm 3 (ml) (т. 5.5) се
прехвърлят с помощта на пипета 20 cm 3 (ml) от
изходния разтвор (т. 4.7.1). Долива се до марката
с вода и се разбърква.
4.8. Разтвор на вътрешен стандарт:
Смесват се 1 cm 3 (ml) циклохексан (т. 4.4) и
5 cm 3 (ml) ксилен (т. 4.5).
4.9. Хлортриетилсилан – разтвор на вътрешен
стандарт:
В мерителна епруветка от 10 cm 3 (ml) се
поставят с пипета (т. 5.7) 0,6 cm 3 (ml) от TECS
(т. 4.6) и 0,12 cm 3 (ml) от разтвор на вътрешен
стандарт (т. 4.8). Долива се до марката с ксилен
(т. 4.5) и се разбърква. Разтворът трябва да бъде
приготвен непосредствено преди употреба.
4.10. Перхлорна киселина, 70 % (M/V).
4.11. Перхлорна киселина, 20 % (M/V).
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор.
5.3. Хомогенизатор или подобен апарат.
5.4. Клатачна машина (Buhler), тип SMB1 или
еквивалентна.
5.5. Полипропиленови мерителни колби, 100
и 250 cm 3 (ml).
5.6. Цен т рофу ж ни еп ру вет к и (ст ък лени),
20 cm 3 (ml) със запушалки на винт и тефлоново
уплътнение, тип Sovirel 611-56 или еквивалентни.
Епруветките и запушалките се почистват чрез
потапяне в перхлорна киселина (т. 4.11), последвано от петкратно изплакване с вода (т. 4.2) и
изсушаване при 100 °С.
5.7. Автоматични пипети с обхват от 50 до
200 µl с накрайници за еднократна употреба.
5.8. Апаратура за дестилация с дестилационна
приставка Schneider с три кълба или еквивалентна
колона Vigreux.
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6. Процедура
6.1. Подготовка на пробата
6.1.1. Избира се неотваряна туба с паста за
зъби, разрязва се и цялото съдържание се изстисква в пластмасов съд. Разбърква се добре и
се съхранява така, че да не настъпи влошаване
на качеството.
6.1.2. В центрофужна епруветка (т. 5.6) се претеглят точно 150 mg (М) от пробата, добавят се
5 cm 3 (ml) вода (т. 4.2) и се хомогенизира (т. 5.3).
6.1.3. Добавя се 1 cm 3 (ml) ксилол (т. 4.5).
6.1.4. Прибавят се на капки 5 cm 3 (ml) солна
киселина (т. 4.3) и се хомогенизира (т. 5.3).
6.1.5. В центрофужна епруветка (т. 5.6) с
помощта на пипета се прибавят 0,5 cm 3 (ml) от
разтвор (т. 4.9), състоящ се от хлортриетилсилан
и разтвор на вътрешен стандарт.
6.1.6. Епруветката се затваря с капачка на
винт (т. 5.6) и се разклаща в продължение на
45 min в клатачна машина (т. 5.4) при 150 удара
(разклащания) за min.
6.1.7. Центрофугира се за 10 min при скорост,
при която се получава ясно разделяне на фазите.
Епруветката се отваря, отделя се органичният
слой. 3 µl от органичната фаза се инжектира в
колоната на газовия хроматограф (т. 5.2).
Забележка. Елуирането на всички компоненти
продължава около 20 min.
6.1.8. Инжектирането се повтаря, изчислява
се съотношението на средната площ на пиковете
(ATEFS/ACH) и от стандартната крива (т. 6.3) се
отчита съответното количество флуор в mg (M1).
6.1.9. Общото съдържание на флуор в пробата се изчислява в % спрямо масата на флуора,
както е отбелязано в т. 7.
6.2. Хроматографски условия
6.2.1. Колона: от неръждаема стомана
Дължина – 1,8 m
Диаметър – 3,0 mm
Носител – Gaschrom Q 80-100 mesh
Неподвижна фаза – силиконово масло DC
200 или еквивалентно, 20 %.
Колоната се кондиционира при 100 °С за около
12 h (поток на газа носител (азот), 25 сm 3/min).
Процедурата се повтаря през 12 h.
След всяко четвърто или пето инжектиране
колоната се рекондиционира чрез загряване до
100 °С за 30 min.
Температури на:
Колона – 70 °С
Инжектор – 150 °С
Детектор – 250 °С
Газ носител – азот
Скорост на газа носител – 35 cm 3 (ml)/min.
6.3. Построяване на стандартна крива
6.3.1. В серия от 6 центрофужни епруветки
(т. 5.6) се поставят с пипети по 0, 1, 2, 3, 4 и
5 cm 3 (ml) от разредения стандартен разтвор на
флуор (т. 4.7.2). Обемът на всяка епруветка се
довежда до 5 cm 3 (ml) с вода (т. 4.2).
6.3.2. По-нататък се извършва процедура,
описана от т. 6.1.3 до т. 6.1.6 включително.
6.3.3. Инжектират се по 3 µl от органичната
фаза в газовия хроматограф (т. 5.2).
6.3.4. Инжектирането се повтаря и се изчислява
средното съотношение на пиковете (ATEFS/ACH).
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6.3.5. Начертава се стандартната крива, корелираща с масата на флуора (mg) в стандартния
разтвор (т. 6.3.1) и съотношението на площите на
пиковете (ATEFS/ACH), изчислени съгласно т. 6.3.4.
Точките върху графиката се свързват помежду си
с най-подходящата права линия, получена чрез
използване на регресионен анализ.
7. Изчисления
Общото съдържание на флуор в пробата в %
(M/M) F се изчислява по формулата:
,
където:
М е претеглената проба за анализ (т. 6.1.2) в mg;
М1 – количеството флуор, отчетено от стандартната крива (т. 6.1.8) в mg.
8. Повторяемост *
За съдържанието на флуор около 0,15 % (M/M),
разликата между резултатите от две паралелно
проведени определения на една и съща мостра
не трябва да надвишава абсолютната стойност
от 0,012 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХХІІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНОЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Методът се отнася за идентификация и определяне на органоживачни съединения, използвани като консерванти в козметични продукти за
очи. Приложима е за тиомерсал (INN) (натриев
2-(етилмеркуритио)бензоат) и фенилмеркури и
неговите соли.
А. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
1. Принцип
Органоживачните съединения образуват комплекс с 1,5-дифенил-3-тиокарбазон. След екстракция на дитизоната с тетрахлорметан се провежда
тънкослойна хроматография върху силикагел.
Петната на дитизонатите имат оранжев цвят.
2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация „чист за анализ“, а водата дестилирана или
с еквивалентна чистота.
2.1. Сярна киселина, 25 % (V/V).
2.2. 1,5-дифенил-3-тиокарбазон (дитизон):
0,8 mg в 100 сm 3 (ml) тетрахлорметан (т. 2.4).
2.3. Азот.
2.4. Тетрахлорметан.
2.5. Подвижна фаза: хексан : ацетон = 90 :
10 (V/V).
2.6. Стандартен разтвор, 0,001 % във вода на:
натриев 2-(етилмеркуритио) бензоат,
етилмеркурихлорид или метилмеркурихлорид,
фенилмеркуринитрат или фенилмеркуриацетат, меркури дихлорид или меркури диацетат.
2.7. Готови плаки за тънкослойна хроматография със силикагел (например merck 5721 или
еквивалентни).
2.8. Натриев хлорид.
3. Апаратура
3.1. Стандартно лабораторно оборудване.
3.2. Стандартно оборудване за тънкослойна
хроматография.
3.3. Филтър за разделяне на фазите.
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4. Процедура
4.1. Екстракция
4.1.1. 1 g от пробата се разрежда чрез титруване
с 20 сm 3 (ml) дестилирана вода в центрофужна
епруветка. Постига се максимално диспергиране
и се загрява до 60 °С на водна баня. Прибавят се
4 g натриев хлорид (т. 2.8). Разклаща се. Оставя
се да се охлади.
4.1.2. Цен т рофу г и ра се поне 20 min п ри
4500 rpm, за да се отдели по-голямата част от
твърдата фаза от течността. Филтрува се в делителна фуния и се добавят 0,25 сm 3 (ml) разтвор
на сярна киселина (т. 2.1).
4.1.3. Екстрахира се няколко пъти с 2 или
3 сm 3 (ml) разтвор на дитизон (т. 2.2), докато
при последната екстракция органичната фаза
остава зелена.
4.1.4. Последователно се филт ру ва всяка
органична фаза през филтъра за разделяне на
фазите (т. 3.3).
4.1.5. Изпарява се до сухо с ток от азот.
4.1.6. Разтваря се с 0,5 сm 3 (ml) тетрахлорметан
(т. 2.4). Този разтвор се третира веднага, както
е посочено в т. 4.2.1.
4.2. Разделяне и идентификация
4.2.1. 50 µl от получения в т. 4.1.6 тетрахлорметанов разтвор се нанасят незабавно върху
плаката със силикагел (т. 2.7). Едновременно с
това се обработват 10 сm 3 (ml) от стандартния
разтвор (т. 2.6), както е посочено в т. 4.1, и върху същата плака се нанасят 50 µl от разтвора,
получен в т. 4.1.6.
4.2.2. Плаката се поставя в подвижната фаза
(т. 2.5) и хроматограмата се развива, докато фронтът достигне 15 сm височина. Органоживачните
съединения се идентифицират като оцветени
петна, чийто цвят е стабилен, ако веднага след
изпаряване на разтворителите слоят се покрие
със стъклена пластина.
Получават се примерно следните R f стойности:
Rf

Цвят

Тиомерсал

0,33

оранжев

Етилмеркурихлорид

0,29

оранжев

Метилмекурихлорид

0,29

оранжев

Фенилмеркуриеви соли

0,21

оранжев

Меркури соли

0,10

оранжев

Меркури диацетат

0,10

оранжев

1,5-дифенил-3-тиокарбазон

0,09

розов

Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Дефиниция
Съдържанието на органоживачни съединения,
определено по този метод, се изразява като %
(M/M) живак в пробата.
2. Принцип
Методът се състои в измерване количеството
на присъстващия общ живак. Поради това е необходимо първо да се установи, че в пробата не
присъства живак в неорганично състояние и да
се идентифицират органоживачните производни,
съдържащи се в пробата. След минерализация
освободеният живак се измерва чрез безпламъкова атомно-абсорбционна спектрометрия.
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3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а).
3.1. Концентрирана азотна киселина, d 420 =
1,41 g/сm 3 (ml)
3.2. Концентрирана сярна киселина, d 420 =
1,84 g/сm 3 (ml)
3.3. Бидестилирана вода
3.4. Калиев перманганат, 7 % (M/V)
3.5. Хидроксиламин хидрохлорид, 1,5 % (M/V)
3.6. Дикалиев пероксодисулфат, 5 % (M/V)
3.7. Калаен дихлорид, 10 % (M/V)
3.8. Концентрирана солна киселина, d 420 =
1,18 g/сm 3 (ml)
3.9. Стъклена вата, импрегнирана с паладиев
дихлорид, 1 % (M/M).
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Апарат за безпламъково атомноабсорбционно определяне на живак (техника на студените
пари), включително необходимата стъклария.
Оптичен път на кюветата – минимум 10 сm.
5. Процедура
Вземат се обичайните предпазни мерки за
анализ на следи от живак.
5.1. Разлагане на пробата
5.1.1. Претеглят се 0,15 g от пробата (М) с
точност 0,001 g. Прибавят се 10 сm 3 (ml) азотна
киселина (т. 3.1) и се оставя да се разлага 3 h в
херметично затворена колба на водна баня при
55 °С, като се разклаща често. Едновременно се
разработва и празна проба на реактивите.
5.1.2. След охлаждане се прибавят 10 сm 3 (ml)
сярна киселина (т. 3.2) и се връща на водната
баня при 55 °С за 30 min.
5.1.3. Колбата се поставя в ледена баня и
внимателно се прибавят 20 сm 3 (ml) вода (т. 3.3).
5.1.4. На порции се прибавят по 2 сm 3 (ml) от
7 % калиев перманганат (т. 3.4), докато разтворът
остане оцветен. Връща се във водната баня при
55 °С за 15 min.
5.1.5. Прибавят се 4 сm 3 (ml) разтвор на дикалиев пероксидисулфат (т. 3.6). Продължава се
загряването на водна баня при 55 °С за 30 min.
5.1.6. Оставя се да се охлади и съдържанието
на колбата се прехвърля в мерителна колба от
100 сm 3 (ml). Колбата се промива с 5 сm 3 (ml)
хидроксиламинхидрохлорид (т. 3.5) и след това
се промива 4 пъти с по 10 сm 3 (ml) вода (т. 3.3).
Полученият разтвор трябва да бъде напълно
безцветен. Долива се до марката с вода (т. 3.3).
5.2. Определяне
5.2.1. 10 сm 3 (ml) от разтвора за изпитване
(т. 5.1.6) се поставят в стъкления съд за определяне на студени пари живак (т. 4.2). Разрежда се
със 100 сm 3 (ml) вода (т. 3.3) и последователно
се прибавят 5 сm 3 (ml) сярна киселина (т. 3.2) и
5 сm 3 (ml) калаен дихлорид (т. 3.7). Разбърква се
след всяко добавяне. Изчакват се 30 sec, за да
се редуцират всички живачни йони до метално
състояние, и се отчита резултатът (n).
5.2.2. Поставя се известно количество стъклен
памук, импрегниран с паладиев дихлорид (т. 3.9)
между съда за редукция на живака и проточната
кювета на инструмента (т. 4.2). Повтаря се процедурата по т. 5.2.1 и се записва резултатът. Ако
резултатът не е нула, минерализацията е непълна
и анализът трябва да се повтори.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

6. Изчисления
Нека:
М е масата на пробата за изпитване в mg;
n е количеството живак, отчетено на апарата
в µg.
Количеството живак, изразено като % (M/M)
живак, се изчислява по формулата:
.
7. Забележки
7.1. За подобряване на минерализацията може
да се започне с разреждане на пробата.
7.2. Ако се предполага абсорбция на живак
от субстрата, трябва да се проведе количествено
определяне по метода на стандартните добавки.
8. Повторяемост *
За съдържание на живак около 0,007 % разликата между две успоредни определяния на
една и съща проба не трябва да надвишава по
абсолютна стойност 0,00035 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
Х ХІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ Н А А ЛК А ЛНИ И
АЛК АЛОЗЕМНИ СУЛФИДИ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне на сулфиди, присъстващи в козметични продукти. Присъствието на тиоли и други редуциращи агенти
(включително сулфити) не пречи.
2. Дефиниция
Концентрацията на сулфиди, определена по
този метод, се изразява в % (M/M) сяра.
3. Принцип
След подкисляване на средата сероводородът
се увлича с ток от азот и се свързва под формата
на кадмиев сулфид. Последният се филтрува,
промива и след това се определя йодометрично.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а), а водата дестилирана
или с еквивалентна чистота.
4.1. Концентрирана солна киселина, d 420 =
1,19 g/сm 3 (ml).
4.2. Натриев тиосулфат, 0,1 М стандартен
разтвор.
4.3. Йод, 0,05 М стандартен разтвор.
4.4. Динатриев сулфид.
4.5. Кадмиев диацетат.
4.6. Концентриран разтвор на амоняк, d 420 =
0,90 g/сm 3 (ml).
4.7. Амонячен разтвор на кадмиев диацетат:
разтварят се 10 g кадмиев диацетат в около
50 сm 3 (ml) вода. Добавя се амоняк (т. 4.6), докато първоначално получената утайка отново се
разтвори (примерно около 20 сm 3 (ml). Долива
се с вода до общ обем 100 сm 3 (ml).
4.8. Азот.
4.9. Амоняк, 1 М.
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Облодънна тригърлена колба на шлиф
от 100 сm 3 (ml).
5.3. Две конични колби от 100 сm 3 (ml) на
шлиф, снабдени с приставка, съдържаща потапяща се тръба за подвеждане на газ и странична
тръба за неговото отвеждане.
5.4. Фуния с дълга опашка.
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6. Процедура
6.1. Увличане и фиксиране на сероводорода
6.1.1. Работи се с опаковка на продукта, която
не е била отваряна преди това. В тригърлена
колба (т. 5.2) се претегля с точност 0,001 g такава маса (М) от продукта, изразена в g, която
да съответства на не повече от 30 mg сулфидни
йони. Прибавят се 60 сm 3 (ml) вода и няколко
капки пеногасител.
6.1.2. Във всяка от двете конични колби (т. 5.3)
се поставят по 50 сm 3 (ml) от разтвор (т. 4.7).
6.1.3. Към облодънната колба (т. 5.2) се присъединяват: фуния с кран, потапяща се в течността
тръба и тръба за отвеждане на газа. Отвеждащата тръба се свързва с конични колби, свързани
последователно, с помощта на тръби от PVC.
Забележка. Посочената апаратура трябва да се
провери за липса на утечки по следния начин:
симулирайки условията на изпитването, изпитваният продукт се замества с 10 сm 3 (ml) разтвор
на натриев сулфид (приготвен от т. 4.4), който
съдържа „Х“ mg сулфид (определен йодометрично). Нека „Y“ mg е сулфидът, определен в края на
тази операция. Разликата между количество „Х“
и количество „Y“ не трябва да е повече от 3 %.
6.1.4. В продължение на 15 min през облодънната колба (т. 5.2) се продухва азот (т. 4.8)
със скорост 2 мехурчета/sec, за да се измести
съдържащия се в нея въздух.
6.1.5. Облодънната колба се нагрява до 85
± 5 °С.
6.1.6. Спира се подаването на азот (т. 4.8) и
през фунията се прибавят капка по капка 40 сm 3
(ml) солна киселина (т. 4.1).
6.1.7. Когато е прибавена почти всичката киселина, се пуска отново токът от азот (т. 4.8), като
във фунията се оставя минимален слой течност,
за да се избегне излитане на сероводород.
6.1.8. Нагряването се прекратява след 30 min.
Колбата (т. 5.2) се оставя да се охлади, като
подаването на азот продължава поне още 1 h
и 30 min.
6.2. Титруване
6.2.1. Кадмиевият сулфид се филтрува през
фуния с дълга опашка (т. 5.4).
6.2.2. Коничните колби (т. 5.3) се промиват
първо с амонячен разтвор (т. 4.9), който се излива
върху филтъра. След това се промиват с дестилирана вода, която се използва за промиване на
утайката върху филтъра.
6.2.3. Промиването на утайката завършва с
още 100 сm 3 (ml) вода.
6.2.4. Хартиеният филтър се поставя в първата
конична колба, която съдържа утайката. Добавят
се 25 сm 3 (ml) (n1) разтвор на йод (т. 4.3), около
20 сm 3 (ml) солна киселина (т. 4.1) и 50 сm 3 (ml)
дестилирана вода.
6.2.5. Определя се излишъкът на йод, като
се титрува с разтвор на натриев тиосулфат (n2)
(т. 4.2).
7. Изчисления
Съдържанието на сулфиди в пробата, изразено
като сяра в % (M/M), се изчислява по следната
формула:
,
където:
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n1 е използваният стандартен разтвор на йод
(т. 4.3) в сm 3 (ml);
x1 – моларността на този разтвор;
n2 – стандартният разтвор на натриев тиосулфат (т. 4.2) в сm 3 (ml);
x2 – моларността на този разтвор;
М – масата на пробата за изпитване в g.
8. Повторяемост *
За съдържание на сулфиди около 2 % (M/M)
разликата между две успоредни определяния на
една и съща проба не трябва да надвишава по
абсолютна стойност 0,2 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХХІV. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛИЦЕРОЛ 1-(4-АМИНОБЕНЗОАТ)
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Ме т од ът се о т нася за о т к ри ва не на
α-моногл и цери л 4 -а м и но б ен з оат (гл и цер ол
1-(4 -а м и нобензоат). Оп редел я с е и е т и л- 4 аминобензоат (бензокаин INN), който може да
присъства като онечистване.
2. Принцип
Идентификаци ята се извършва чрез т ънкослойна хроматография на силикагел с флуоресцентен индикатор и откриване на свободна
първична аминогрупа чрез образуване на диазо
багрило върху плаката.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Смес от разтворители: циклохексан :
пропан-2-ол : стабилизиран ди х лорметан =
48:64:9 (V/V/V).
3.2. Подвижна фаза: петролеев етер (40-60) :
бензен : ацетон : разтвор на амониев хидроксид
(min 25 % NH 3) = 35:35:35:1 (V/V/V/V).
3.3. Реактив за проявяване:
а) натриев нитрит: 1 g в 100 cm 3 (ml) 1 М
солна киселина (приготвя се непосредствено
преди употреба);
б) 2-нафтол: 0,2 g в 100 cm 3 (ml) 1 М калиев
хидроксид.
3.4. Стандартни разтвори:
3.4.1. α-моноглицерил 4-аминобензоат: 0,05 g
в 100 cm 3 (ml) смесен разтворител т. 3.1;
3.4.2. етил 4-аминобензоат: 0,05 g в 100 cm 3
(ml) смесен разтворител (т. 3.1).
3.5. Плаки със силикагел 60 F 254 с дебелина
на слоя 0,25 mm, 20 х 20 сm.
4. Апаратура
4.1. Стандартна апаратура за тънкослойна
хроматография.
4.2. Ултразвукова вана.
4.3. Филтър Мillipore FH 0,5 µm или еквивалентен.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
В мерителна колба от 10 cm 3 (ml) се претеглят
1,5 g с точност 0,001g от изпитвания продукт. Долива се до марката с разтворител (т. 3.1). Колбата
се затваря и се оставя поне един час при стайна
температура в ултрaзвукова вана (т. 4.2). Филтрува се през филтър Мillipore (т. 4.3) и филтратът
се използва за хроматографиране.
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5.2. Тънкослойна хроматография
Върху плаката (т. 3.5) се нанасят по 10 µl
от разтвора на пробата (т. 5.1) и стандартните
разтвори (т. 3.4).
Хроматограмата се развива до 15 сm височина
във вана, предварително наситена с подвижната
фаза (т. 3.2). Изсушава се при стайна температура.
5.3. Проявяване на петната
5.3.1. Плаката се наблюдава на УВ светлина
с дължина на вълната 254 nm.
5.3.2. Напълно изсушената плака се напръсква
с реактив по т. 3.3 (а).
Подсушава се при стайна температура за 1 min
и веднага се напръсква с реактив по т. 3.3 (б).
Плаката се изсушава в сушилня при 60 °С. Появяват се оранжеви петна на a-моноглицерил
4-аминобензоат с R f-0,07 и на етил 4-аминобензоат с R f-0,55.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Ме т од ът с е о т нася за оп редел я не на
α-моноглицерил 4-аминобензоат. Определя се
също и етил 4-аминобензоат. Не може да се
определя съдържание, по-голямо от 5 % (M/M)
α-моноглицерил 4-аминобензоат и 1 % (M/M)
етил 4-аминобензоат.
2. Дефиниция
Съдържанието на α-моноглицерил 4-аминобензоат и етил 4-аминобензоат, определени по
този метод, се изразяват в % (М/M) от масата
на пробата.
3. Принцип
Изпитваният продукт се суспендира в метанол и след подходяща обработка на пробата се
определя чрез високоефективна течна хроматография (ВЕТХ).
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
за „ВЕТХ“, а водата – бидестилирана.
4.1. Метанол.
4.2. Калиев дихидрогенортофосфат (KH 2 PO 4).
4.3. Цинков диацетат (Zn(CH 3COO)2.2H 2O).
4.4. Оцетна киселина (d 420 = 1,05).
4. 5. Те т р а к а л и е в хе к с а ц и а н о ф е р а т
(K4 (Fe(CN) 6).3H 2O).
4.6. Етил 4-хидроксибензоат.
4.7. α-моноглицерил 4-аминобензоат.
4.8. Етил 4-аминобензоат.
4.9. Разтвор на фосфатен буфер, 0,02 М: Разтварят се 2,72 g калиев дихидрогенортофосфат
(т. 4.2) в един литър вода.
4.10. Подвижна фаза: фосфатен буфер (т. 4.9) :
метанол (4.1) = 61:39 (V/V).
Съставът на подвижната фаза може да бъде
променен, така че да се постигне разделяне R ≥ 1,5.
,
където:
R1 и R 2 са времената на задържане на пиковете в min;
W1 и W 2 – широчините на пиковете при половината на височината им в mm;
d' – скоростта на хартията в mm/min.
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4.11. Основен разтвор на α-моноглицерил 4-аминобензоат: претегля се около 0,04 g с точност 0,001 g
α-моноглицерил 4-аминобензоат и се поставят в мерителна колба от 100 cm 3 (ml). Разтварят се в 40 cm 3
(ml) метанол (т. 4.1). Долива се до марката с буферен разтвор (т. 4.9) и се разбърква.
4.12. Основен разтвор на етил 4-аминобензоат: претегля се около 0,04g с точност 0,001 g етил
4-аминобензоат и се поставят в мерителна колба от 100 cm 3 (ml). Разтваря се в 40 cm 3 (ml) метанол
(т. 4.1). Долива се до марката с буферен разтвор (т. 4.9) и се разбърква.
4.13. Разтвор на вътрешен стандарт: претегля се около 0,05 g с точност 0,001g етил 4-хидроксибензоат (т. 4.6) и се поставя в мерителна колба от 100 cm 3 (ml). Разтваря се в 40 cm 3 (ml) метанол (т. 4.1).
Долива се до марката с буферен разтвор (т. 4.9) и се разбърква.
4.14. Стандартни разтвори: приготвят се четири стандартни разтвора чрез прибавяне в 100 cm 3 (ml)
подвижна фаза (т. 4.10) на горните разтвори съгласно следната таблица:
Стандартни
разтвори

I

α-моноглицерил 4-аминобензоат

Етил 4-аминобензоат

Етил 4-хидроксибензоат

(µg/cm 3 (ml)*

сm 3 (ml)
(4.11)

(µg/cm 3 (ml)*

cm 3 (ml)
(4.12)

(µg/cm 3 (ml)*

сm 3 (ml)
(4.13)

8

2

8

2

50

10

II

16

4

12

3

50

10

III

24

6

16

4

50

10

IV
40
10
20
5
50
10
(*) Тези стойности са дадени за сведение и съответстват на точните маси от т. 4.11, т. 4.12 и т. 4.13.
Забележка. Тези разтвори могат да бъдат приготвени по различен начин.
4.15. Разтвор на Carrez I: 26,5 g тетракалиев
6.2. Хроматографиране
6.2.1. Скоростта на потока на подвижната
хексацианоферат (т. 4.5) се разтваря във вода и
фаза (т. 4.10) се нагласява на 1,2 cm 3 (ml)/min, а
обемът се довежда до 250 cm 3 (ml).
температурата на колоната на 45 °С.
4.16. Разтвор на Carrez II: 54,9 g цинков диаце6.2.2. Детекторът (т. 5.2) се настройва на 274 nm.
тат (т. 4.3) и 7,5 cm 3 (ml) оцетна киселина (т. 4.4)
6.2.3. С микроспринцовка в хроматографа се
се разтварят във вода и обемът се довежда до
дозират най-малко два пъти 20 µl от разтвора
250 cm 3 (ml).
(т. 6.1.3) и се измерват площите на пиковете.
4.17. Lichrosorb RP-18 на merck или еквива6.3. Стандартна крива
лентен със среден размер на частиците 5 µm.
6.3.1. Инжектират се 20 µl от всеки стандар5. Апаратура
тен разтвор (т. 4.14) и се измерват площите на
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
пиковете.
5.2. ВЕТХ апарат, снабден с UV детектор с
6.3.2. За всяка концентрация се изчислява
променлива дължина на вълната и термостат,
отношението между площите на пиковете на
нагласен на 45° С.
α-моноглицерил 4-аминобензоата и площите на
5.3. Колона от неръждаема стомана: дълпиковете на вътрешния стандарт. На графиката
ж ина – 25 сm; вът решен диамет ър – 4,6 mm;
тези отношения се нанасят по абсцисата, а по
пълнеж – Lichrosorb RP-18 (т. 4.17).
ординатата се нанасят отношенията на съответ5.4. Ултразвукова вана.
ните маси.
6. Процедура
6.3.3. По същия начин се процедира и за етил
6.1. Приготвяне на пробата
4-хидроксибензоата.
6.1.1. Претегля се около 1,0 g от пробата с
7. Изчисления
точност 0,001 g в стъклена чаша от 100 cm 3 (ml)
7.1. От стандартната крива, получена съгласи се прибавят 10 cm 3 (ml) метанол (т. 4.1).
но т. 6.3, се отчитат съотношенията на масите
6.1.2. Чашата се поставя в ултразвукова вана
(RP1, RP2), съответстващи на отношенията между
(т. 5.4) за 20 min за получаване на суспензия. Така
площите на пиковете, изчислени в т. 6.2.3,
получената суспензия се прехвърля количествено
където:
в мерителна колба от 100 cm 3 (ml), използвайки
3
RP1 е масата на α-моноглицерил 4-аминобенне повече от 75 cm (ml) подвижна фаза (т. 4.10).
зоат към масата на етил 4-хидроксибезоата в g;
Последователно се прибавят 1,0 cm 3 (ml) разтвор
RP2 – масата на етил 4-аминобензоата към
на Carrez I (т. 4.15) и 1,0 cm 3 (ml) разтвор на
масата на етил 4-хидроксибензоата в g.
Carrez II (т. 4.16), като се разбърква след всяко
7.2. От получените отношения на масите се
прибавяне. Долива се до марката с подвижна
изчислява
съдържанието на α-моноглицерил
фаза (т. 4.10), разбърква се отново и се филтрува
4-аминобензоат и етил 4-аминобензоат, изразено
през нагънат хартиен филтър.
в % (M/M), съгласно формулите:
6.1.3. В мерителна колба от 50 cm 3 (ml) се
прехвърлят с пипета 3,0 cm 3 (ml) от получения
Rp % (M/M) α-моноглицерил 4-аминобензоат =
;
в т. 6.1.2 филтрат и 5 cm 3 (ml) от разтвора на въ,
трешен стандарт (т. 4.13). Долива се до марката
Rp % (M/M) етил 4-аминобензоат =
с подвижната фаза (т. 4.10) и се разбърква. Така
където:
полученият разтвор се използва за провеждане
M' е количеството на етил 4-хидроксибензоат
на хроматографския анализ съгласно т. 6.2.
(вътрешен стандарт), т. 4.12 в g;
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M – количеството на пробата (т. 6.1.1) в g.
8. Повторяемост *
За съдържание на α-моноглицерил 4-аминобензоат от 5 % (M/M) разликата между резултатите
от две успоредни определения, извършени на
една и съща проба, не трябва да превишава по
абсолютна стойност 0,25 % (M/M).
За съдържание на етил 4-аминобензоат от
1 % (M/M) разликата между резултатите от
две успоредни определения, извършени на една
и съща проба, не трябва да превишава по абсолютна стойност 0,1 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
9. Забележки
9.1. Преди провеждане на анализите се проверява дали пробата съдържа вещества, които се
застъпват с пика на вътрешния стандарт (етил
4-хидроксибензоат) на хроматограмата.
9.2. За да се провери отсъствието на всякакво
застъпване, определянето се повтаря при променено относително съотношение на метанола
в подвижната фаза с 10 %.
ХХV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРБУТАНОЛ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне на хлорбутанол (INN) до максимална концентрация от
0,5 % (M/M) във всички козметични продукти
с изключение на аерозолите.
2. Дефиниция
Съдържанието на хлорбутанол, определено по
този метод, се изразява в % (M/M) на пробата.
3. Принцип
След подходяща обработка на продукта, който
ще се анализира, определянето се провежда с
газова хроматография, като се използва 2,2,2-трихлоретанол за вътрешен стандарт.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за газова хроматография“.
4.1. Хлорбутанол (1,1,1-трихлор-2-метилпропан-2-ол).
4.2. 2,2,2-трихлоретанол.
4.3. Абсолютен етанол.
4.4. Стандартен разтвор на хлорбутанол: 0,025 g
в 100 cm 3 (ml) етанол (т. 4.3) (M/V).
4.5. Стандартен разтвор на 2,2,2-трихлоретанол: 4 mg в 100 cm 3 (ml) етанол (т. 4.3) (M/V).
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Газ хроматограф с електронулавящ детектор, Ni 63.
6. Процедура
6.1. Приготвяне на пробата
Претеглят се между 0,1 и 0,3 g от пробата с
точност 0,001 g (М). Поставят се в мерителна
колба от 100 cm 3 (ml). Разтваря се в етанол (т. 4.3),
прибавя се 1 cm 3 (ml) от разтвора на вътрешен
стандарт (т. 4.5) и се долива до марката с етанол (т. 4.3).
6.2. Газ хроматографски условия
6.2.1. Работните условия трябва да дават разделяне R ≥ 1,5.
,
където:

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

R1 и R 2 са времената на задържане на пиковете в min;
W1 и W 2 – широчините на пиковете при половината на височината им в mm;
d' – скоростта на хартията в mm/min.
6.2.2. Като пример следните работни условия
дават желаното разделяне:
Колона

I

II

Материал

стъкло

неръждаема
стомана

Дължина

1,80 m

3 m

Диаметър

3 mm

3 mm

Стационарна
фаза

10 % Carbowax
20M TPA върху gaschrom Q
80 – 100 mesh

5 % OV 17 върху Chromosorb
WAW DMCS
80 – 100 mesh

Кондициониране

2 до 3 дни при
190 °С

Температура:
– инжектор

200 °С

150 °С

– колона

150 °С

100 °С

– детектор

200 °С

150 °С

Газ носител

азот

аргон/метан =
95:5 (V/V)

Скорост на 35 cm 3 (ml)/min 35 cm 3 (ml)/min
потока
6.3. Стандартна крива
В пет мерителни колби от 100 cm 3 (ml) се
поставя по 1 cm 3 (ml) от стандартния разтвор
(т. 4.5) и съответно 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6 cm 3
(ml) от разтвор по т. 4.4, доливат се до марката
с етанол (т. 4.3) и се разбъркват. В хроматографа
се инжектира по 1 µl от всеки от тези разтвори
съобразно работните условия, описани в т. 6.2.2, и
се построява стандартна крива, като на абцисата
се нанася отношението на масата на хлорбутанола към масата на 2,2,2-трихлоретанола, а на
ординатата – отношението между съответните
площи на пиковете.
6.4. Инжектира се 1 µl от разтвора, получен
в т. 6.1, и се процедира съгласно условията, опи
сани в т. 6.2.2.
7. Изчисления
7.1. От стандартната крива (т. 6.3) се отчита
количеството „а“ на хлорбутанола в разтвор
т. 6.1, изразено в µg.
7.2. Съдържанието на хлорбутанол в пробата
се изчислява съгласно формулата:

% хлорбутанол (M/M) =

.

8. Повторяемост *
За съдържание на хлорбутанол от 0,5 % (M/M)
разликата между резултатите от две успоредни
определения, извършени на една съща проба,
не трябва да превишава по абсолютна стойност
0,01 % (M/M).
Забележка. Ако резултатът е равен или надвишава максимално допустимата концентрация,
е необходимо да се провери за отсъствие на
пречещи вещества.
*Забележка. Виж ISO 5725.
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ХХVІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИНИН
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Методът се отнася за откриване на хинин в
шампоани и лосиони за коса.
2. Принцип
Идентификацията се извършва чрез тънкослойна хроматография върху силикагел. Хининът
се доказва чрез неговата синя флуоресценция в
кисела среда при 360 nm.
За допълнително потвърждение може да се
използва изчезването на флуоресценцията при
насищане с бромни пари. При насищане на същата плака с амонячни пари петната се появяват
повторно с жълтеникава флуоресценция.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Плаки със силикагел без флуоресцентен
индикатор, дебелина на слоя 0,25 mm, 20 x 20 сm.
3.2. Подвижна фаза: толуен : диетилов етер :
дихлорметан : диетиламин = 20:20:20:8 (V/V/V/V).
3.3. Метанол.
3.4. Сярна киселина, 96 % (d 420 = 1,84).
3.5. Диетилов етер.
3.6. Реактив за проявяване на петната: внимателно се добавят 5 cm 3 (ml) сярна киселина (т. 3.4)
към 95 cm 3 (ml) диетилов етер в охладен съд.
3.7. Бром.
3.8. Разтвор на амониев хидроксид, 28 % (d 420
= 0,90).
3.9. Хинин, безводен.
3.10. Стандартен разтвор: претеглят се около
0,1 g безводен хинин (т. 3.9) с точност 0,001 g и
се разтварят в мерителна колба до 100 cm 3 (ml)
с метанол (т. 3.3).
4. Апаратура
4.1. Стандартно оборудване за тънкослойна
хроматография.
4.2. Ултразвукова вана.
4.3. Филтър millipore, FH 0,5 µm или еквивалентен, с подходящо оборудване за филтруване.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
В мерителна колба от 100 cm 3 (ml) се претегля
точно такова количество от пробата, което да
съдържа около 100 mg хинин, разтваря се и се
долива до марката с метанол (т. 3.3).
Колбата се запушва и се поставя за 1 h в ултразвуковата вана (т. 4.2) при стайна температура.
Филтрува се (т. 4.3) и филтратът се използва за
хроматография.
5.2. Тънкослойна хроматография
Върху плака със силикагел (т. 3.1) се нанасят
1,0 µl от стандартния разтвор (т. 3.10) и 1,0 µl
от разтвора на пробата (т. 5.1). Хроматограмата
се развива, докато фронтът на разтворителите
достигне 15 сm, като се използва подвижна фаза
(т. 3.2) в предварително наситена вана.
5.3. Проявяване на петната
5.3.1. Плаката се изсушава на стайна температура.
5.3.2. Напръсква се с реактив по т. 3.6.
5.3.3. Плаката се оставя да изсъхне 1 h при
стайна температура.
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5.3.4. Наблюдава се на УВ светлина с дължина
на вълната 360 nm. Хининът се вижда като петно
с интензивна синя флуоресценция.
Като пример на таблицата по-долу са дадени R f стойностите в същата подвижна фаза на
главните алкалоиди, свързани с хинина:
Алкалоид

Rf

Хинин

0,20

Хинидин

0,29

Цинхонин

0,33

Цинхонидин

0,27

Хидрохинидин
0,17
5.3.5. За допълнително потвърждение на присъствието на хинин плаката се насища около 1 h
с бромни пари (т. 3.7). Флуоресценцията изчезва. Когато същата плака се насити с амонячни
пари (т. 3.8), петната отново се появяват с кафяв
цвят и когато плаката отново се разгледа на УВ
светлина при 360 nm, може да се наблюдава
жълтеникава флуоресценция.
Откриваем минимум: 0,1 µg хинин.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определянето на хинин. Може да бъде използван за определяне на
максимално допустимата концентрация от 0,5 %
(M/M) в шампоани и 0,2 % в лосиони за коса.
2. Дефиниция
Съдържанието на хинин, определено по този
метод, се изразява в % (M/M) на продукта.
3. Принцип
След подходяща обработка на продукта, който
ще се анализира, определянето се извършва чрез
високоефективна течна хроматография (ВЕТХ).
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за ВЕТХ“, а водата – бидестилирана.
4.1. Ацетонитрил.
4.2. Калиев дихидрогенортофосфат (KH 2 PO 4).
4.3. Ортофосфорна киселина, 85 % (d 420=1,7).
4.4. Тетраметиламониев бромид.
4.5. Хинин, безводен.
4.6. Метанол.
4.7. Разтвор на ортофосфорна киселина, 0,1
М: претеглят се 11,53 g ортофосфорна киселина (т. 4.3) и се разтварят в 1000 cm 3 (ml) вода в
мерителна колба.
4.8. Разтвор на калиев дихидрогенортофосфат,
0,1 М: претеглят се 13,6 g калиев дихидрогенортофосфат (т. 4.2) и се разтварят в 1000 cm 3 (ml)
вода в мерителна колба.
4.9. Разтвор на тетраметиламониев бромид:
разтварят се 15,40 g тетраметиламониев бромид
(т. 4.4) в 1000 cm 3 (ml) вода в мерителна колба.
4.10. Подвижна фаза: ортофосфорна киселина
(т. 4.7) : калиев дихидрогенортофосфат (т. 4.8) :
тетраметиламониев бромид (т. 4.9) : вода : ацетонитрил (т. 4.1) = 10:50:100:340:90 (V/V/V/V/V).
Съставът на подвижната фаза може да бъде
променен, така че да се постигне разделяне R ≥ 1,5.
,
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където:
R1 и R 2 са времената на задържане на пиковете в min;
W1 и W 2 – широчините на пиковете при половината на височините им в mm;
d' – скоростта на хартията в mm/min.
4.11. Силикагел, обработен с октадецилсилан,
10 µm.
4.12. Стан дар т ни разт вори: п ретегл я т се
около 0,005; 0,01; 0,015 и 0,02 g безводен хинин
(т. 4.5) с точност 0,001g и се поставят съответно
в мерителни колби от 100 cm 3 (ml). Долива се
до марката с метанол (т. 4.6) и съдържанието на
колбите се разклаща до разтваряне на хинина.
Всяка проба се филтрува през 0,5 µm филтър.
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Ултразвукова вана.
5.3. Течен хроматограф с УВ детектор с променлива дължина на вълната.
5.4. Колона: дължина – 25 сm, вътрешен диаметър – 4,6 mm, пълнеж – силикагел (т. 4.11).
5.5. Филтър millipore, FH 0,5 µm или еквивалентен, с подходящо оборудване за филтруване.
6. Процедура
6.1. Приготвяне на пробата
В мерителна колба от 100 cm 3 (ml) се претегля
проба с точност 0,001 g, която съдържа около
0,01 g безводен хинин. Прибавят се 20 cm 3 (ml)
метанол и колбата се поставя в ултразвукова
вана (т. 5.2) за 20 min. Долива се до марката с
метанол (т. 4.6). Разтворът се разбърква и след
това се филтрува (т. 5.5).
6.2. Хроматографиране
Скорост на потока: 1,0 cm 3 (ml)/min.
Дължина на вълната на детектора (т. 5.3):
332 nm.
Обем на дозиране: 10 µl филтруван разтвор
(т. 6.1).
Измерване: площ на пика.
6.3. Стандартна крива
Най-малко три пъти се дозират 10 µl от всеки
стандартен разтвор (т. 4.12), измерва се площта
на пиковете и се изчислява средната площ за
всяка концентрация.
Построява се стандартната крива и се проверява нейната линейност.
7. Изчисления
7.1. От стандартната крива (т. 6.3) се определя
количеството в µg на безводен хинин, присъстващ
в дозирания обем (т. 6.2).
7.2. Концентрацията на безводен хинин в
пробата, изразена като % (M/M), се получава
по следната формула:
,
където:
В е количеството безводен хинин, определено
в 10 µl филтруван разтвор (т. 6.1) в µg;
М – масата на пробата (т. 6.1) в g.
8. Повторяемост *
За съдържание на безводен хинин от 0,5 %
(M/M) разликата между резултатите от две успоредни определения, извършени на една и съща
проба, не трябва да превишава 0,02 % (M/M).
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За съдържание на безводен хинин от 0,2 %
(M/M) разликата между резултатите от две успоредни определения, извършени на една и съща
проба, не трябва да превишава 0,01 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХХVІІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛ Я Н Е Н А Н ЕОРГА Н И Ч Н И С УЛФИ Т И И
ХИДРОГЕНСУЛФИТИ
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Методът се отнася за идентификация и определяне на неорганични сулфити и хидрогенсулфити
в козметични продукти. Той е приложим само
за продукти, които имат водна или алкохолна
фаза, и за концентрации до 0,2 % серен диоксид.
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Принцип
Пробата се нагрява в солна киселина и отделеният серен диоксид се идентифицира или
по неговия мирис, или по действието му върху
индикаторна хартия.
2. Реактиви
Всички реактиви са с квалификация „чист
за анализ“ (ч.з.а), а водата – дестилирана или с
еквивалентна чистота.
2.1. Солна киселина, 4 М.
2.2. Индикаторна хартия с калиев йодат и
скорбяла или друга подходяща.
3. Апаратура
3.1. Стандартно лабораторно оборудване.
3.2. Колба от 25 cm 3 (ml), снабдена с къс
обратен хладник.
4. Процедура
4.1. Около 2,5 g от пробата се поставят в колба (т. 3.2) с 10 cm 3 (ml) солна киселина (т. 2.1).
4.2. Разбърква се и се нагрява до кипене.
4.3. Изпитва се за отделяне на серен диоксид
или по миризмата, или с индикаторна хартия
(т. 2.2).
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Дефиниция
Съдържанието на сулфити или хидрогенсулфити в пробата, определени по този метод, се
изразява в % (М/М) като серен диоксид.
2. Принцип
Отделеният серен диоксид след подкисляване
на пробата се дестилира в разтвор на водороден
пероксид. Образуваната сярна киселина се титрува със стандартен разтвор на натриев хидроксид.
3. Реактиви
Всички реактиви са с квалификация „чист
за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана или
с еквивалентна чистота.
3.1. Водороден пероксид, 0,2 % (M/V). Приготвя се непосредствено преди анализа.
3.2. Ортофосфорна киселина (d 425 = 1,75).
3.3. Метанол.
3.4. Натриев хидроксид, 0,01 М стандартен
разтвор.
3.5. Азот.
3.6. Индикатор: смес 1:1 (V/V) от метилово
червено, 0,03 % (M/V) в етанол и метиленово
синьо, 0,05 % (M/V) в етанол. Разтворът се
филтрува.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Дестилационна апаратура (виж фигурата).
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5. Процедура
5.1. Претегля се около 2,5 g от пробата с
точност 0,001g в дестилационната колба А (виж
фигурата).
5.2. Прибавят се 60 cm 3 (ml) вода и 50 cm 3
(ml) метанол (т. 3.3) и се разбърква.
5.3. В дестилационния приемник D (виж
фигурата) се поставят 10 cm 3 (ml) водороден пероксид (т. 3.1), 60 cm 3 (ml) вода и няколко капки
индикатор (т. 3.6). Прибавят се няколко капки
натриев хидроксид (т. 3.4), докато индикаторът
промени цвета си в зелен.
5.4. За промивния съд Е (виж фигурата) се
повтаря процедурата по т. 5.3.
5.5. Апаратурата се сглобява и се нагласява
потокът от азот (т. 3.5) на около 60 мехурчета
в min.
5.6. Посредством фунията в дестилационната
колба А се прибавят 15 cm 3 (ml) ортофосфорна
киселина (т. 3.2).
5.7. Нагрява се бързо до кипене и след това
се поддържа слабо кипене за общо 30 min.
5.8. Отделя се дестилационният приемник
D. Тръбата се промива и след това се титрува с
разтвор на натриев хидроксид (т. 3.4) до промяна
на индикатора (т. 3.6) в зелено.
6. Изчисления
Съдържанието на сулфит или хидрогенсулфит
се изчислява като % (М/М) в пробата чрез израза:
,
където:
М' е моларната концентрация на разтвора на
натриевия хидроксид (т. 3.4);
V – обемът на натриевия хидроксид (т. 3.4),
използван при титруването (т. 5.8) в cm 3 (ml);
М – масата на пробата (т. 5.1) в g.
7. Повторяемост*
За съдържание на серен диоксид от 0,2 %
(M/M), разликата между резултатите от две успоредни определения, извършени на една съща
проба, не трябва да превишава 0,006 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
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ХХVІІІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРАТИ НА АЛК АЛНИ МЕТАЛИ
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Методът се отнася за идентификация и определяне на хлорати в пасти за зъби и други
козметични продукти.
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Принцип
Хлоратите се отделят от другите халогенати
чрез тънкослойна хроматография и се идентифицират чрез окисление на йодид до йод.
2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
2.1. Стандартни разтвори: водни разтвори
на калиев хлорат, бромат и йодат, 0,2 % (M/V),
приготвени непосредствено преди употреба.
2.2. Подвижна фаза: разтвор на амоняк, 28 %
(M/V) : ацетон : бутанол = 60:130:30 (V/V/V).
2.3. Калиев йодид, воден разтвор, 5 % (M/V).
2.4. Разтвор на скорбяла, 1 до 5 % (M/V).
2.5. Солна киселина, 1 М.
2.6. Готови плаки за тънкослойна хроматография със слой целулоза 0,25 mm.
3. Апаратура
Стандартно оборудване за тънкослойна хроматография.
4. Процедура
4.1. Около 1 g от пробата се екстрахира с вода,
филтрува се и се разрежда до около 25 cm 3 (ml).
4.2. Върху плаката (т. 2.6) се нанасят 2 µl от
разтвор (т. 4.1) и по 2 µl от стандартните разтвори (т. 2.1).
4.3. Плаката се поставя в хроматографската
вана и се развива възходящо до 3/4 от височината
на плаката (т. 2.6) с подвижната фаза по т. 2.2.
4.4. Плаката се изважда от ваната и се оставя
да се изпари разтворителят. (Забележка. Това
може да отнеме до 2 h.)
4.5. Плаката се напръсква с калиев йодид
(т. 2.3) и се оставя да се изсуши за около 5 min.
4.6. Плаката се напръсква с разтвор на скорбяла (т. 2.4) и се оставя да се изсуши за около
5 min.
4.7. Плаката се напръсква със солна киселина
(т. 2.5).
5. Оценка на хроматограмата
Ако присъства хлорат, се наблюдава синьо
петно (възможно е петното да бъде кафяво),
което се появява след 30 min с R f стойност приблизително 0,7 – 0,8.
Халогенати

Rf

Йодат

0 до 0,2

Бромат

0,5 до 0,6

Хлорат
0,7 до 0,8
Трябва да се отбележи, че броматите и йодатите реагират веднага.
Да се внимава да не се объркат петната на
броматите и хлоратите.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Дефиниция
Съдържанието на хлорат, определено по този
метод, се изразява като % (M/M) хлорат.
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2. Принцип
Хлоратът се редуцира с цинков прах в кисела
среда. Образуваният хлорид се измерва чрез потенциометрично титруване с разтвор на сребърен
нитрат. Такова определяне, извършено преди
редукцията, дава възможност да се установи
възможно присъствие на халогениди.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Оцетна киселина, 80 % (M/M).
3.2. Цинков прах.
3.3. Стандартен разтвор 0,1 М.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Потенциометър, снабден със сребърен
индикаторен електрод.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
Претегля се около 2 g от пробата с точност
0,001 g (M) в центрофужна епруветка. Прибавят
се около 15 cm 3 (ml) оцетна киселина (т. 3.1) и
внимателно се разбърква. Изчакват се 30 min и
се центрофугира 15 min при 2000 rpm. Бистрият
филтрат се прехвърля в мерителна колба от 50 cm 3
(ml). Центрофугирането се повтаря още два пъти,
като към остатъка се прибавят по 15 cm 3 (ml)
оцетна киселина (т. 3.1). Разтворите, съдържащи
хлората, се събират в същата мерителна колба.
Долива се до марката с оцетна киселина (т. 3.1).
5.2. Редуциране на хлоратите
Вземат се 20 cm 3 (ml) от разтвор 5 l и се
прибавя 0,6 g цинков прах (т. 3.2). Сместа се
довежда до кипене в колба, снабдена с обратен
хладник. Кипи се в продължение на 30 min,
охлажда се и се филтрува. Колбата се изплаква
с вода. Промивните води след филтруване се
прибавят към първия филтрат.
5.3. Определяне на хлориди
20 cm 3 (ml) от разтвор по т. 5.2 се титрува със
сребърен нитрат (т. 3.3), като се използва потенциометър (т. 4.2). По същия начин се титруват
20 cm 3 (ml) от разтвор по т. 5.1 със сребърен
нитрат (т. 3.3).
Забележка. Ако продуктът съдържа бромни
или йодни производни, които могат да дадат
бромиди и йодиди при редукцията, кривата на
титруване ще има няколко инфлексни точки.
В такъв случай обемът на титруващия разтвор
(т. 3.3), съответстващ на хлоридите, се получава
като разлика между предпоследната и последната
инфлексна точка.
6. Изчисления
Съдържанието на хлорати в пробата % (M/M)
се изчислява по формулата:
,
където:
V е обемът на разтвора на сребърен нитрат
(т. 3.3), използван за титруване на разтвор по
т. 5.2 в cm 3 (ml);
V' – обемът на разтвора на сребърен нитрат
(т. 3.3), използван за титруване на разтвор по
т. 5.1 в cm 3 (ml);
M' – моларността на стандартния разтвор на
сребърен нитрат (т. 3.3);
M – масата на пробата в g.
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7. Повторяемост *
За съдържание на хлорат от 3 до 5 % разликата
между резултатите от две успоредни определения,
извършени на една и съща проба, не трябва да
превишава 0,07 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
Х ХІХ. ИДЕНТИФИК А ЦИ Я И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТРИЕВ ЙОДАТ. ОБЛАСТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Методът се отнася за идентификация и определяне на натриев йодат в козметични продукти.
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Принцип
Натриевият йодат се отделя от другите халогенати чрез тънкослойна хроматография и се
идентифицира чрез окисление на йодид до йод.
2. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата дестилирана
или с еквивалентна чистота.
2.1. Стандартни разтвори: водни разтвори
на калиев хлорат, бромат и йодат, 0,2 % (M/V),
приготвени непосредствено преди употреба.
2.2. Подвижна фаза: разтвор на амоняк, 28 %
(M/V) : ацетон : бутанол = 60:130:30 (V/V/V).
2.3. Калиев йодид, 5 % (M/V).
2.4. Разтвор на скорбяла, 1 до 5 % (M/V).
2.5. Солна киселина, 1 М.
3. Апаратура
3.1. Готови плаки за тънкослойна хроматография със слой целулоза 0,25 mm.
3.2. Стандартно оборудване за тънкослойна
хроматография.
4 . Процедура
4.1. Около 1 g от пробата се екстрахира с вода,
филтрува се и се разрежда до около 10 cm 3 (ml).
4.2. На стартовата линия върху плаката се
нанасят 2 µl от този разтвор и по 2 µl от всеки
от трите стандартни разтвора (т. 2.1).
4.3. Плаката се поставя в хроматографската
вана и се развива възходящо до 3/4 от височината
на плаката с подвижната фаза (т. 2.2).
4.4. Плаката се изважда от ваната и се оставя
да се изпари разтворителят при стайна температура. (Забележка. Това може да отнеме до 2 h.)
4.5. Плаката се напръсква с калиев йодид
(т. 2.3) и се оставя да се изсуши за около 5 min.
4.6. Плаката се напръсква с разтвор на скорбяла (т. 2.4) и се оставя да изсъхне за около 5 min.
4.7. Накрая се напръсква със солна киселина
(т. 2.5).
5. Оценка на хроматограмата
При наличие на йодат се наблюдава синьо
петно (цветът може да бъде кафяв или да стане
кафяв при престояване) с R f стойност приблизително от 0 до 0,2.
Трябва да се отбележи, че броматите дават
веднага положителна реакция при R f приблизително от 0,5 до 0,6, а хлоратите – след около
30 min при R f от 0,7 до 0,8.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Дефиниция
Съдържанието на натриев йодат, определено
по този метод, се изразява като % (M/M) натриев йодат.
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2. Принцип
Натриевият йодат се разтваря във вода и се
определя чрез високоефективна течна хроматография с използване на последователно свързани колони с С18 обърната фаза и анионобменна
колона.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за ВЕТХ“, а водата – бидестилирана.
3.1. Солна киселина, 4 М.
3.2. Натриев сулфит, 5 % (M/V).
3.3. Основен разтвор на натриев йодат.
Приготвя се основен разтвор, който съдържа
50 mg натриев йодат в 100 cm 3 (ml) вода.
3.4. Калиев дихидрогенортофосфат.
3.5. Динатриев хидрогенортофосфат.2Н 2О.
3.6. Подвижна фаза за ВЕТХ: разтварят се
3,88 g калиев дихидрогенортофосфат (т. 3.4) и
1,19 g динат риев х и д рогенортофосфат. 2Н 2 О
(т. 3.5) в 1dm 3 (l) вода. рН на получения разтвор
трябва да бъде 6,2.
3.7. Хартиен универсален индикатор, рН 1-11.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Кръгове филтърна хартия с диаметър
11 сm, Schleicher and Schull № 575 или еквивалентна.
4.3. Високоефективен течен хроматограф с
детектор с променлива дължина на вълната.
4.4. Колони: д ъ л ж ина – 12 сm, вът решен
диаметър – 4,6 mm, брой – две, свързани последователно; първа колона – NucleosilR 5 C18 или
еквивалентна; втора колона – Vydac™ 301-SB
или еквивалентна.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
5.1.1. Течни проби (шампоани)
Претегля се около 1 g от пробата за изпитване
с точност 0,001g в стъклена градуирана епруветка
със запушалка или в мерителна колба от 10 cm 3
(ml). Долива се до марката с вода и се разбърква.
Ако е необходимо, разтворът се филтрува.
Определя се съдържанието на йодат в разтвора
чрез ВЕТХ, по начина, описан в т. 5.2.
5.1.2. Твърди проби (сапуни)
Внимателно се отделя част от пробата и се
претегля около 1,0 g с точност 0,001 g в стъклен
мерителен цилиндър от 100 cm 3 (ml) със запушалка. Напълва се до 50 cm 3 (ml) с вода и се
разбърква енергично в продължение на една min.
Центрофугира се и се филтрува през филтърна
хартия (т. 4.2) или сместа се оставя да престои
една нощ.
Желеобразният разтвор се разклаща енергично и се филтрува през филтърна хартия (т. 4.2).
Определя се съдържанието на йодат в разтвора
чрез ВЕТХ по начина, описан в т. 5.2.
5.2. Хроматография
Скорост на потока – 1 cm 3 (ml)/min.
Дъл ж ина на вълната на детек тора
(т. 4.3) – 210 nm.
Обем за дозиране – 10 µl.
Измерване – площ на пика.
5.3. Стандартна крива
В мерителни колби от 50 cm 3 (ml) се поставят
с пипета съответно 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 и 20,0 cm 3
(ml) от основния разтвор на натриев йодат (т. 3.3).
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Доливат се до марката и се разбъркват. Така
получените разтвори съдържат съответно 0,01;
0,02; 0,05; 0,10 и 0,20 mg/cm 3 (ml) натриев йодат.
В течния хроматограф (т. 4.3) се дозират по
10 µl от всеки стандартен разтвор на йодат и се
получава хроматограма. Определя се площта на
пика на йодата и се построява стандартна крива
от площите на пиковете спрямо концентрациите
на натриевия йодат.
6. Изчисления
Съдържанието на натриев йодат в % (M/M)
се изчислява по формулата:
,
където:
М е масата на пробата в g;
V – общият обем на пробата, получен съгласно
т. 5.2 в cm 3 (ml);
с – концентрацията на натриевия йодат, отчетена от стандартната крива (т. 5.3) в mg/cm 3 (ml).
7. Повторяемост *
За съдържание на натриев йодат от 0,1 %
(M/M) разликата меж ду резултатите от две
успоредни определения, извършени на една и
съща проба, не трябва да превишава 0,002 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
8. Потвърждаване
8.1. Принцип
В подкислен разтвор на козметичния продукт
йодатът (IO3 –) се редуцира до йодид (I –) със сулфит
и полученият разтвор се изследва с ВЕТХ. Ако
пикът, който има време на задържане, отговарящо на времето на задържане на йодата, изчезне
след третиране със сулфит, то твърде вероятно
е оригиналният пик да се дължи на йодат.
8.2. Процедура
От разтвора на пробата, получен, както е
описано в т. 5.1, се вземат с пипета 5 cm 3 (ml) и
се поставят в конична колба.
рН на разтвора се довежда до стойност 3 или
по-ниска със солна киселина (т. 3.1); използва се
хартиен универсален индикатор (т. 3.7).
Прибавят се 3 капки разтвор на натриев
сулфит (т. 3.2) и се разбърква.
Дозират се 10 µl от получения разтвор в течния хроматограф (т. 4.3).
Сравнява се тази хроматограма с хроматограмата, получена, както е описано в т. 5 за
същата проба.
ХХХ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕБЪРЕН НИТРАТ В КОЗМЕТИЧНИ
ПРОДУКТИ
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентификацията на
сребърен нитрат като сребро във водни козметични продукти.
2. Принцип
Среброто се идентифицира като характерна
бяла утайка, образувана с хлорни йони.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Солна киселина, 2 М.
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3.2. Амоняк: концентриран разтвор на амониев
хидроксид (d 20 = 0,88 g/сm 3 (ml) се разрежда с
равен обем вода и се разбърква.
3.3. Азотна киселина, 2 М.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Центрофуга.
5. Процедура
5.1. Към около 1 g от пробата в центрофужна
епруветка се добавя на капки 2 М разтвор на
солна киселина (т. 3.1) до пълно утаяване; разбърква се и се центрофугира.
5.2. Отстранява се бистрият разтвор и утайката се промива еднократно с пет капки студена
вода. Промивната вода се изхвърля.
5.3. В центрофужната епруветка се добавя
количество вода, равно на обема на утайката.
Нагрява се до кипене при разбъркване.
5.4. Горещата смес се центрофугира; отстранява се бистрият разтвор.
5.5. Към утайката се прибавят няколко капки амонячен разтвор (т. 3.2); разбърква се и се
центрофугира.
5.6. Една капка от бистрия разтвор се поставя
върху стъклена плочка и към нея се прибавят
няколко капки азотна киселина (т. 3.3).
5.7. Бяла утайка показва наличието на сребро.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Този метод се отнася за определяне на сребърен нитрат като сребро в козметични продукти,
предназначени за оцветяване на мигли и вежди.
2. Принцип
Среброто в продукта се определя чрез атомноабсорбционна спектрометрия.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – бидестилирана.
3.1. Азотна киселина, 0,02 М.
3.2. Стандартни разтвори на сребро.
3.2.1. Основен стандартен разтвор на сребро,
1000 µg/сm 3 (ml) в 0,5 М разтвор на азотна киселина (Spectrosol или еквивалентен).
3.2.2. Работен стандартен разтвор на сребро,
100 µg/cm 3 (ml); с пипета се прехвърлят 10 cm 3
(ml) от основния стандартен разтвор на сребро
(т. 3.2.1) в мерителна колба от 100 cm 3 (ml). Долива се до марката с 0,02 М разтвор на азотна
киселина (т. 3.1) и се разбърква. Този стандартен
разтвор трябва да е приготвен непосредствено
преди употреба и да се съхранява в бутилка от
тъмно стъкло.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Атомноабсорбционен спектрометър със
сребърна лампа (кухокатодна).
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
Претегля се около 0,1 g (М) с точност 0,001 g
от хомогенна проба на продукта. Прехвърля се
количествено в мерителна колба от 1 dm 3 (l) и
се долива до марката с 0,02 М разтвор на азотна
киселина (т. 3.1) и се разбърква.
5.2. Условия за атомноабсорбционна спектрометрия
Пламък – въздух/ацетилен
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Дължина на вълната – 338,3 nm
Процеп – 0,7 nm
Корекция на фона – не
Условия на горене – окислителен пламък; за
максимална абсорбция е необходимо оптимизиране на височината на горелката и подаването
на газовата смес.
5.3. Стандартна крива
5.3.1. В мерителни колби от 100 cm 3 (ml)
се поставят с пипета 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 cm 3
(ml) от работния стандартен разтвор на сребро
(т. 3.2.2). Всяка колба се долива до марката с
0,02 М разтвор на азотна киселина (т. 3.1) и се
разбърква. Тези разтвори съдържат съответно
1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 µg/cm 3 (ml) сребро.
5.3.2. Измерва се абсорбцията на 0,02 М разтвор на азотна киселина (т. 3.1) и тази стойност
се използва като нулева концентрация на сребро
за стандартната крива. Измерва се абсорбцията
на всеки стандартен разтвор на сребро (т. 5.3.1).
Построява се стандартна крива, като се нанасят
стойностите на абсорбцията спрямо концентрацията на сребро.
5.4. Определяне.
Измерва се абсорбцията на пробата (т. 5.1).
От стандартната крива се отчита концентрацията на сребро, съответстваща на абсорбцията,
получена за разтвора на пробата.
6. Изчисления
Съдържанието на сребърен нитрат в пробата
се изчислява в % (М/М) по формулата:
,
където:
M е масата на пробата, взета за анализ (т. 5.1)
в g;
с – концентрацията на сребро в разтвора на
пробата (т. 5.1), отчетена от стандартната крива
в µg/cm 3 (ml).
8. Повторяемост*
За съдържание на сребърен нитрат 4 % (М/М)
разликата между резултатите от две успоредни
определения, извършени на една и съща проба,
не трябва да надвишава 0,05 % (М/М).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХХХІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕЛЕНОВ ДИСУЛФИД В ПРОТИВОПЪРХОТНИ ШАМПОАНИ
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентифицикацията на
селенов дисулфид като селен в противопърхотни
шампоани.
2. Принцип
Селенът се идентифицира като характерно
жълто оцветяване, което се получава при реакция с карбамид и калиев йодид.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Азотна киселина, концентрирана (d 20 =
1,42 g/cm 3 (ml).
3.2. Карбамид.
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3.3. Калиев йодид, 10 % (М/V): разтварят се
10 g калиев йодид в 100 cm 3 (ml) вода.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Епруветка за разлагане, обем 100 cm 3 (ml).
4.3. Нагревателен блок за разлагане.
4.4. Филтърна хартия (Whatman № 42 или
еквивалентна) или мембранен филтър 0,45 µm.
5. Процедура
5.1. Към около 1 g от шампоана, поставен
в епруветка (т. 4.2), се прибавят 2,5 cm 3 (ml)
концентрирана азотна киселина (т. 3.1) и се
разлагат в блока (т. 4.3) при температура 150 °С
в продължение на 30 min.
5.2. Разложената проба се разрежда до 25 cm 3
(ml) с вода и се филтрува през филтърна хартия
или мембранен филтър (т. 4.4).
5.3. Към 2,5 cm 3 (ml) от филтрата се прибавя 1 cm 3 (ml) вода, 2,5 g карбамид и се кипи.
Охлажда се и се прибавя 1 cm 3 (ml) разтвор на
калиев йодид (т. 3.3).
5.4. Жълто до оранжево оцветяване, което
бързо потъмнява при престояване, показва наличието на селен.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Този метод е подходящ за определяне на селенов дисулфид като селен в противопърхотни
шампоани, съдържащи до 4,5 % (М/М) селенов
дисулфид.
2. Принцип
Пробата се разлага с азотна киселина и
селенът се определя чрез атомноабсорбционна
спектометрия.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – бидестилирана.
3.1. Азотна киселина, концентрирана (d 20 =
1,42 g/cm 3 (ml).
3.2. Азотна киселина, 5 % (V/V) : 50 cm 3 (ml)
концентрирана азотна киселина се прибавят към
500 cm 3 (ml) вода в стъклена чаша при непрекъснато разбъркване. Този разтвор се прехвърля
в мерителна колба от 1 dm 3 (l) и се долива до
марката с вода.
3.3. Основен стандартен разтвор на селен,
10 0 0 µg /cm 3 (m l) в 0, 5 М а зо т на к ис ел и на
(Spectrosol или еквивалентна).
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Епруветка за разлагане, обем 100 cm 3 (ml).
4.3. Нагревателен блок за разлагане.
4.4. Филтърна хартия (Whatman № 42 или
еквивалентна) или мембранен филтър 0,45 µm.
4.5. Атомноабсорбционен спектрометър със
селенова лампа (безелектродна).
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
5.1.1. Претегля се около 0,2 g (M) с точност
0,001 g от хомогенна проба на продукта в епруветката (т. 4.2).
5.1.2. Прибавят се 5 cm 3 (ml) концентрирана
азотна киселина (т. 3.1) и се разлага в блока (т. 4.3)
при температура 150 °С в продължение на 1 h.
5.1.3. Разтворът се оставя да се охлади и се
прибавят 100 cm 3 (ml) вода. Филтрува се през
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филтърна хартия или през мембранен филтър 0,45
µm (т. 4.4) и филтрираният разтвор се запазва
за определянето.
5.2. Условия за атомноабсорбционна спектрометрия
Пламък – въздух/ацетилен
Дължина на вълната – 196,0 nm
Процеп – 0,7 nm.
Корекция на фона – да
Условия на горене – окислителен пламък; за
максимална абсорбция е необходимо оптимизиране на височината на горелката и газовата смес.
5.3. Стандартна крива
5.3.1. В мерителни колби от 100 cm 3 (ml) се
поставят с пипета 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 cm 3 (ml)
от основния стандартен разтвор на селен (т. 3.3).
Всяка колба се долива до марката с 5 % (V/V)
разтвор на азотна киселина (т. 3.2) и се разбърква.
Тези разтвори съдържат съответно 10; 20; 30; 40
и 50 µg/cm 3 (ml) селен.
5.3.2. Измерва се абсорбцията на 5 % (V/V)
разтвор на азотна киселина (т. 3.2) и тази стойност
се използва като нулева концентрация на селен
за стандартната крива. Измерва се абсорбцията
на всеки стандартен разтвор на селен (т. 5.3.1).
Построява се стандартна крива, като се нанасят
стойностите на абсорбцията спрямо концентрацията на селен.
5.4. Определяне.
Измерва се абсорбцията на пробата (т. 5.1.3).
От стандартната крива се отчита концентрацията на селен, съответстваща на абсорбцията,
получена за разтвора на пробата.
6. Изчисления
Съдържанието на селенов дисулфид в пробата
се изчислява в % (М/М) по формулата:
,
където:
М е масата на пробата, взета за ана лиз
(т. 5.1.1) в g;
с – концентрацията на селен в разтвора на
пробата (т. 5.1.3), отчетена от стандартната крива
в µg/cm 3 (ml).
8. Повторяемост *
За съдържание на селенов дисулфид 1 % (M/M)
разликата между резултатите от две успоредни
определения, извършени на една и съща проба,
не трябва да надвишава 0,05 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХХХІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗТВОРИМИ
БАРИЙ И СТРОНЦИЙ В ТВЪРДИ И ТЕЧНИ
ПИГМЕНТИ
А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗТВОРИМ БАРИЙ
1. Област на приложение
Методът се отнася за извличане и определяне
на разтворим барий от твърди и течни пигменти.
2. Принцип
Пигментът се екстрахира с 0,07 М разтвор
на солна киселина при определени условия и
количеството на бария в екстракта се определя
чрез атомноабсорбционна спектрометрия.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а), а водата – бидестилирана.
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3.1. Етанол, абсолютен.
3.2. Солна киселина, 0,07 М.
3.3. Солна киселина, 0,5 М.
3.4. Калиев хлорид, 8 % (М/V): 16 g калиев
хлорид се разтварят в 200 cm 3 (ml) 0,07 М солна
киселина (т. 3.2).
3.5. Стандартни разтвори на барий
3.5.1. Основен стандартен разтвор на барий: 1000 µg/cm 3 (ml) в 0,5 М азотна киселина
(Spectrosol или равностоен).
3.5.2. Работен стандартен разтвор на барий,
200 µg/cm 3 (ml): в мерителна колба от 100 cm 3
(ml) се прехвърлят с пипета 20,0 cm 3 (ml) от
основния стандартен разтвор на барий (т. 3.5.1).
Долива се до марката с 0,07 М разтвор на солна
киселина (т. 3.2) и се разбърква.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. рН метър с точност ± 0,02 единици.
4.3. Клатачна машина за колби.
4.4. Мембранен филтър с големина на порите
0,45 µm.
4.5. Атомноабсорбционен спектромет ър с
бариева лампа (кухокатодна).
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
5.1.1. Претегля се около 0,5 g (М) с точност
0,001 g от пигмента в конична колба. За да се
осигури достатъчен обем за ефективно разбъркване, не трябва да се използва колба с обем,
по-малък от 150 cm 3 (ml).
5.1.2. С пипета се прибавя 1,0 cm 3 (ml) етанол
(т. 3.1) и колбата се разклаща с кръгови движения така, че да се получи пълно омокряне на
пигмента. С бюрета се прибавя такова точно
количество 0,07 М солна киселина, че да се получи съотношение между обема на киселината
и масата на пигмента точно 50 cm 3 (ml)/g. Нека
общият обем на сместа, включително и етанола, е V cm 3 (ml). Съдържанието на колбата се
разклаща 5 sec, за да се осигури пълно смесване
на компонентите.
5.1.3. Измерва се рН на получената суспензия
с помощта на рН метър (т. 4.2) и ако е над 1,5, се
прибавя на капки 0,5 М солна киселина (т. 3.3)
до рН в интервала 1,4 до 1,5.
5.1.4. Колбата се запушва и незабавно се поставя на клатачна машина (т. 4.3) за разклащане
в продължение на 60 min. Клатачната машина
трябва да работи с достатъчна скорост, така че
да се образува пяна. Филтрува се през мембранен филтър с размер на порите 0,45 µm (т. 4.4)
и филтратът се събира. Да не се центрофугира
екстрактът преди филтруването. С пипета се
прехвърлят 5 cm 3 (ml) от филтрата в мерителна
колба от 50 cm 3 (ml); обемът се довежда до марката
с 0,07 М солна киселина (т. 3.2) и се разбърква.
Този разтвор се използва и за определянето на
стронций (Част Б).
5.1.5. С пипета се прехвърлят 5,0 cm 3 (ml)
разтвор на калиев хлорид (т. 3.4) в мерителна
колба от 100 cm 3 (ml) и аликвотно количество
(W Ba cm 3 (ml) от разредения филтрат (т. 5.1.4), така
че да се получи предполагаема концентрация на
барий между 3 и 10 µg/cm 3 (ml) (аликвотна част
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от 10 cm 3 (ml) е добра отправна точка). Долива
се до марката с 0,07 М солна киселина (т. 3.2)
и се разбърква.
5.1.6. Концентрацията на барий в разтвора
(т. 5.1.5) се определя чрез атомноабсорбционна
спектрометрия в деня на анализа.
5.2. Условия за атомноабсорбционна спектрометрия
Пламък – азотен оксид/ацетилен
Дължина на вълната – 553,5 nm
Процеп – 0,2 nm
Корекция на фона – не
Условия на горене – редукционен пламък; за
максимална абсорбция е необходимо оптимизиране на височината на горелката и газовата смес.
5.3. Стандартна крива
5.3.1. В мерителни колби от 100 cm 3 (ml)
се поставят с пипета 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 cm 3
(ml) от работния стандартен разтвор на барий
(т. 3.5.2). Във всяка колба с пипета се прибавят
5,0 cm 3 (ml) разтвор на калиев хлорид (т. 3.4),
обемът се долива до марката с 0,07 М солна
киселина (т. 3.2) и се разбърква. Тези разтвори
съдържат съответно 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 µg/
cm 3 (ml) барий.
По същия начин се приготвя празна проба,
без да се слага стандартен разтвор на барий.
5.3.2. Измерва се абсорбцията на празната
проба (т. 5.3.1) и получената стойност се използва като нулева концентрация на барий за
стандартната крива. Измерва се абсорбцията
на всеки стандартен разтвор на барий (т. 5.3.1).
Построява се стандартна крива, като се нанасят
стойностите на абсорбцията спрямо концентрацията на барий.
5.4. Определяне
Измерва се абсорбцията на пробата (т. 5.1.5).
От стандартната крива се отчита концентрацията на барий, съответстваща на абсорбцията,
получена за разтвора на пробата.
6. Изчисления
Съдържанието на разтворим барий в пигмента
се изчислява в % (M/M) по формулата:
,
където:
М е масата на пробата, взета за ана лиз
(т. 5.1.1) в g;
с – концентрацията на барий в разтвора на
пробата (т. 5.1.5), отчетена от стандартната крива
в µg/cm 3 (ml);
V – общият обем на извлека (т. 5.1.2) в cm 3 (ml);
W Ba – обемът на екстракта (взет в т. 5.1.5)
в cm 3 (ml).
7. Повторяемост *
Най-добрата възможна повторяемост за този
метод е 0,3 % при съдържание на разтворим
барий 2 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
8. Забележки
8.1. При определени условия абсорбцията на
бария може да бъде завишена от присъствието
на калций. Това може да бъде предотвратено
чрез прибавяне на магнезиев йон с концентрация
5 g /d m 3 (l) („Magnesiu m as mod ifier for the
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determination of barium by flame atomic emission
sp e c t romet r y “. Jer row, m . et a l ., A n a ly t ic a l
Proceedings, 1991, 28, 40).
8.2. Като алтернативен метод на пламъковата
атомно-абсорбционна спектрометрия се допуска
атомноемисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма (ICP-AES).
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗТВОРИМ СТРОНЦИЙ
1. Област на приложение
Този метод описва процедура за извличане
и определяне на разтворим стронций от твърди
и течни пигменти.
2. Принцип
Пигментът се екстрахира с 0,07 М разтвор
на солна киселина при определени условия и
количеството на стронция в екстракта се определя чрез атомноабсорбционна спектрометрия.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата бидестилирана.
3.1. Етанол, абсолютен.
3.2. Солна киселина, 0,07 М.
3.3. Калиев хлорид, 8 % (М/V): 16 g калиев
хлорид се разтварят в 200 cm 3 (ml) 0,07 М разтвор
на солна киселина (т. 3.2).
3.4. Стандартни разтвори на стронций
3.4.1. Основен стандартен разтвор на стронций: 1000 µg/cm 3 (ml) в 0,5 М разтвор на азотна
киселина (Spectrosol или еквивалентен).
3.4.2. Работен стандартен разтвор на стронций,
100 µg/cm 3 (ml): в мерителна колба от 100 cm 3
(ml) се прехвърлят с пипета 10,0 cm 3 (ml) от основния стандартен разтвор на стронций (т. 3.4.1).
Долива се до марката с 0,07 М разтвор на солна
киселина (т. 3.2) и се разбърква.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Мембранен филтър с големина на порите
0,45 µm.
4.3. Атомно-абсорбционен спектрометър със
стронциева лампа (кухокатодна).
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
Разтворът, получен в т. А.5.1.4, се използва за
определянето на разтворим стронций.
5.1.1. В мерителна колба от 100 cm 3 (ml) с
пипета се прехвърлят 5,0 cm 3 (ml) разтвор на
калиев хлорид (т. 3.3) и аликвотно количество
(W Sr cm 3 (ml) от разредения филтрат (т. A.5.1.4),
така че да се получи предполагаема концентрация
на стронций между 2 и 5 µg/cm 3 (ml) (аликвотна част от 25 cm 3 (ml) е добра отправна точка).
Долива се до марката с 0,07 М разтвор на солна
киселина (т. 3.2) и се разбърква.
5.1.2. Концентрацията на стронций в разтвора
(т. 5.1.1) се определя чрез атомноабсорбционна
спектрометрия същия ден.
5.2. Условия за атомноабсорбционна спектрометрия.
Пламък – азотен оксид/ацетилен
Дължина на вълната – 460,7 nm
Процеп – 0,2 nm
Корекция на фона – не
Условия на горене – редукционен пламък; за
максимална абсорбция е необходимо оптимизиране на височината на горелката и газовата смес.
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5.3. Стандартна крива
5.3.1. В мерителни колби от 100 cm 3 (ml) се
поставят с пипета 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 cm 3 (ml)
от работния стандартен разтвор на стронций
(т. 3.4.2). Във всяка колба с пипета се прибавят
5,0 cm 3 (ml) разтвор на калиев хлорид (т. 3.3),
обемът се долива до марката с 0,07 М разтвор
на солна киселина (т. 3.2) и се разбърква. Тези
разтвори съдържат съответно 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и
5,0 µg/cm 3 (ml) стронций. По същия начин се
приготвя празна проба, без да се прибавя стандартен разтвор на стронций.
5.3.2. Измерва се абсорбцията на празната
проба (т. 5.3.1) и получената стойност се използва като нулева концентрация на стронций за
стандартната крива. Измерва се абсорбцията на
всеки стандартен разтвор на стронций (т. 5.3.1).
Построява се стандартна крива, като се нанасят
стойностите на абсорбцията спрямо концентрацията на стронций.
5.4. Определяне
Измерва се абсорбцията на пробата (т. 5.1.1).
От стандартната крива се отчита концентрацията на стронций, съответстваща на абсорбцията,
получена за разтвора на пробата.
6. Изчисления
Съдържанието на разтворим стронций в пигмента се изчислява в % (M/M) по формулата:
,
където:
M е масата на пробата, взета за ана лиз
(т. А.5.1.1) в g;
с – концентрацията на стронций в разтвора
на пробата (т. 5.1.1), отчетена от стандартната
крива в µg/cm 3 (ml);
V – общ и я т обем на изв лек а (т. А .5.1.2)
в cm 3 (ml);
WSr – обемът на екстракта, взет в (т. В.5.1.1)
в cm 3 (ml).
7. Повторяемост *
Най-добрата възможна повторяемост за този
метод е 0,09 % при съдържание на разтворим
стронций 0,6 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
8. Забележка
Като алтернативен метод на пламъковата
атомноабсорбционна спектрометрия се допуска
атомноемисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма (ICP-AES).
ХХХІІІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентификация на бензилов алкохол в козметични продукти.
2. Принцип
Бензиловият алкохол се идентифицира чрез
тънкослойна хроматография на плаки със силикагел.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.).
3.1. Бензилов алкохол.
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3.2. Хлороформ.
3.3. Етанол, абсолютен.
3.4. n-Пентан.
3.5. Подвижна фаза: диетилов етер.
3.6. Стандартен разтвор на бензилов алкохол:
в мерителна колба 100 cm 3 (ml) се претегля 0,1 g
бензилов алкохол (т. 3.1) и се долива до марката
с етанол (т. 3.3). Разбърква се.
3.7. Плаки за тънкослойна хроматография,
стъклени, 10х20 сm или 20х20 сm, покрити със
слой от силикагел 60 F 254 с дебелина 0,25 mm.
3.8. Реактив за проявяване на петната: 12-молибденофосфорна киселина, 10 % (M/V) в етанол
(т. 3.3).
4. Апаратура
4.1. Стандартно оборудване за тънкослойна
хроматография.
4.2. Хроматографска вана с две отделения, с
размери приблизително 8x23x24 сm.
4.3. Хроматографска хартия Whatman или
еквивалентна.
4.4. УВ лампа с дължина на вълната 254 nm.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
В мерителна колба от 100 cm 3 (ml) се претегля 1,0 g от продукта, който ще се анализира.
Прибавят се 3 cm 3 (ml) хлороформ (т. 3.2) и се
разклаща енергично за диспергиране на продукта. Долива се до марката с етанол (т. 3.3) и се
разклаща енергично до получаване на бистър
или почти бистър разтвор.
5.2. Тънкослойна хроматография
5.2.1. Хроматографската вана (т. 4.2) се насища
с n-пентан (т. 3.4), както следва: стената на ваната, съседна на задното отделение, се облицова с
хроматографска хартия (т. 4.3), така че долният
край на хартията да влиза в това отделение. В
задното отделение се наливат 25 cm 3 (ml) n-пентан
(т. 3.4), като последният се сипва по откритата
повърхност на облицоващата хроматографска
хартия. Веднага се поставя капакът и ваната се
оставя да престои 15 min.
5.2.2. На подходящи точки на стартовата линия
на хроматографската плака (т. 3.7) се нанасят
10 µl от разтвора на пробата (т. 5.1) и 10 µl от
стандартния разтвор на бензилов алкохол (т. 3.6).
Оставя се да изсъхне.
5.2.3. В предното отделение на ваната с
пипета се поставят 10 cm 3 (ml) диетилов етер
(т. 3.5) и веднага след това в същото отделение
се поставя плаката. Бързо се поставя капакът и
хроматограмата се развива до разстояние 15 сm
от стартовата линия. Плаката се изважда от
хроматографската вана и се суши при стайна
температура.
Стандартен
разтвор
I
II
III
IV
V
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5.2.4. Плаката (т. 5.2.3) се разглежда под ултравиолетова светлина и се отбелязват местата
на виолетовите петна. Плаката се напръсква с
проявяващ реактив (т. 3.8) и след това се нагрява
в продължение на 15 min при 120 °С. Бензиловият алкохол се появява като тъмносиньо петно.
5.2.5. Изчислява се получената Rf-стойност за
стандартния разтвор на бензилов алкохол. Тъмносиньо петно със същата Rf-стойност, получено
от разтвора на пробата, показва присъствие на
бензилов алкохол.
Откриваем минимум: 0,1 µg бензилов алкохол.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Този метод се отнася за определянето на
бензилов алкохол в козметични продукти.
2. Дефиниция
Количеството на бензиловия алкохол, определено по този метод, се изразява в % (М/М).
3. Принцип
Пробата се екстрахира с метанол и количеството на бензиловия алкохол в екстракта се
определя чрез високоефективна течна хроматография (ВЕТХ).
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за ВЕТХ“, а водата – бидестилирана.
4.1. Метанол.
4.2. 4-етоксифенол.
4.3. Бензилов алкохол.
4.4. Подвижна фаза: метанол (т. 4.1)/вода =
45 : 55 (V/V).
4.5. Основен разтвор на бензилов алкохол: в
мерителна колба от 100 cm 3 (ml) се претеглят
около 0,1g бензилов алкохол (т. 4.3) с точност
0,001 g. Долива се до марката с метанол (т. 4.1)
и се разбърква.
4.6. Основен разтвор на вътрешен стандарт:
в мерителна колба от 100 cm 3 (ml) се претеглят
около 0,1g 4-етоксифенол (т. 4.2) с точност
0,001 g. Долива се до марката с метанол (т. 4.1)
и се разбърква.
4.7. Стандартни разтвори: в серия от мерителни колби от 25 cm 3 (ml) се поставят съответни
количества от основния разтвор на бензилов
алкохол (т. 4.5) и от основния разтвор на вътрешен стандарт (т. 4.6) съгласно таблицата, дадена
по-долу. Доливат се до марката с метанол (т. 4.1)
и се разбъркват.
Тези стойности са дадени за информация и
съответстват на концентрациите на стандартните
разтвори, приготвени с използване на разтвори на
бензилов алкохол (т. 4.5) и на 4-етоксифенол (т. 4.6),
които съдържат съответно точно 0,1 % (M/V)
бензилов алкохол и 0,1 % (M/V) 4-етоксифенол.

Концентрация на бензилов алкохол

Концентрация на 4-етоксифенол

добавени cm (ml)
(4.5)

µg/cm (ml)

добавени cm 3 (ml)
(4.6)

µg/cm 3 (ml)

0,5
1,0
2,0
3,0
5,0

20
40
80
120
200

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

80
80
80
80
80

3

3
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5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Течен хроматограф (ВЕТХ) с УВ детектор с променлива дължина на вълната и 10 µl
дозаторна капиляра.
5.3. Аналитична колона: 250 mm x 4,6 mm, от
неръждаема стомана, с пълнеж Spherisorb ODS
5 µm или еквивалентен.
5.4. Водна баня.
5.5. Ултразвукова вана.
5.6. Центрофуга.
5.7. Центрофужни епруветки с обем 15 сm 3 (ml).
6. Процедура
6.1. Приготвяне на пробата
6.1.1. В центрофужна епруветка (т. 5.7) се
претегля около 0,1 g (М) с точност 0,001 g от
пробата и се прибавят 5 cm 3 (ml) метанол (т. 4.1).
6.1.2. Загрява се 10 min на водна баня (т. 5.4)
при температура 50 °С, след което епруветката
се поставя в ултразвукова вана (т. 5.5), където
престоява до пълно диспергиране на пробата.
6.1.3. Охлажда се и след това се центрофугира
при 3500 rрm в продължение на 5 min.
6.1.4. Бистрата течност се прехвърля в мерителна колба от 25 cm 3 (ml).
6.1.5. Пробата се екстрахира повторно с 5 cm 3
(ml) метанол (т. 4.1). Екстрактите се обединяват
в мерителната колба от 25 cm 3 (ml).
6.1.6. В мерителната колба от 25 cm 3 (ml) се
прибавят с пипета 2,0 cm 3 (ml) от основния разтвор
на вътрешен стандарт (т. 4.6). Долива се до марката
с метанол (т. 4.1) и се разбърква. Този разтвор се
използва за определянето, описано в т. 6.4.
6.2. Хроматографиране
6.2.1. Течният хроматограф (т. 5.2) се настройва
по обичайния начин. Потокът на подвижната
фаза се нагласява на 2,0 cm 3 (ml)/min.
6.2.2. Дължината на вълната на УВ детектора
се нагласява на 210 nm.
6.3. Стандартна крива
6.3.1. Дозират се по 10 µl от всеки от стандартните разтвори на бензилов алкохол (т. 4.7) и
се измерват площите на пиковете на бензиловия
алкохол и на 4-етоксифенола.
6.3.2. За всеки от стандартните разтвори на
бензилов алкохол (т. 4.7) се изчислява отношението на площта на пика на бензиловия алкохол
към този на 4-етоксифенола. Построява се стандартна крива, като тези отношения се нанасят
по ординатата, а съответните концентрации на
бензилов алкохол в µg/сm 3 (ml) – по абсцисата.
6.4. Определяне
6.4.1. Инжектират се 10 µl от разтвора на
пробата (т. 6.1.6) и се измерват площите на
пиковете на бензиловия алкохол и на 4-етоксифенола. Изчислява се отношението между
площите на пиковете на бензиловия алкохол и
на 4-етоксифенола. Тази процедура се повтаря с
нови 10 µl порции от разтвора на пробата, докато
се получат стабилни резултати.
6.4.2. От стандартната крива (т. 6.3.2) се отчита
концентрацията на бензиловия алкохол, съответстваща на полученото отношение на площите на
бензиловия алкохол към 4-етоксифенола.
7. Изчисления
Съдържанието на бензилов алкохол в пробата
като % (M/M) се изчислява по следната формула:
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където:
М е масата на пробата, взета за ана лиз
(т. 6.1.1) в g;
с – концентрацията на бензилов алкохол в
разтвора на пробата (т. 6.1.6), определена по
стандартната крива в µg/сm 3 (ml).
8. Повторяемост *
За съдържание на бензилов алкохол от 1 %
(M/M) разликата между две успоредни определяния на една и съща проба не трябва да
надвишава 0,10 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
Х Х Х І V. И Д ЕН Т ИФИ К А Ц И Я Н А Ц И РКОНИЙ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИРКОНИЙ,
А Л У М И Н И Й И Х ЛОР В Н Е А ЕРОЗОЛ Н И
АНТИПЕРСПИРАНТИ
Методът включва пет етапа:
А. Идентификация на цирконий
Б. Определяне на цирконий
В. Определяне на алуминий
Г. Определяне на хлор
Д. Изчисляване на съотношенията на алуминиеви към циркониеви атоми и алуминиеви плюс
циркониеви атоми към хлорни атоми.
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЦИРКОНИЙ
1. Област на приложение
Този метод се отнася за идентификацията
на цирконий в неаeрoзолни антиперспиранти.
Не е направен опит за описване на методи,
подходящи за идентификация на алуминиевоциркониевия хлоридно-хидроксиден комплекс
[Al X Zr(OH)YCl Z .nH 2O].
2. Принцип
Цирконият се идентифицира по характерната
червено-виолетова утайка, която се образува с
ализариново червено S в силнокисела среда.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Солна киселина, концентрирана (d 20 =
1,18 g/cm 3 (ml).
3.2. Разтвор на ализариново червено S (CI
58005) : 2 % (М/V) воден разтвор на натриев
ализарин сулфонат.
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5. Процедура
5.1. Към около 1 g от пробата се прибавят
2 cm 3 (ml) вода в епруветка. Епруветката се запушва и се разклаща.
5.2. Прибавят се три капки разтвор на ализариново червено S (т. 3.2) и след това – 2 cm 3
(ml) концентрирана солна киселина (т. 3.1). Епруветката се запушва и се разклаща.
5.3. Оставя се да престои около 2 min.
5.4. Червено-виолетовото оцветяване на разтвора и утайката показва присъствие на цирконий.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИРКОНИЙ
1. Област на приложение
Този ме т од се о т нася за оп редел я не на
цирконий в алуминиево-циркониеви хлориднохидроксидни комплекси до максимална концен-
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трация 7,5 % (M/M) цирконий в неаерозолни
антиперспиранти.
2. Принцип
Циркони ят се екст ра х ира от прод у к та в
силно кисела среда и се определя чрез атомноабсорбционна спектрометрия.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – бидестилирана.
3.1. Солна киселина, концентрирана (d 20 =
1,18 g/cm 3 (ml).
3.2. Солна киселина, 10 % (V/V): в стъклена
чаша се наливат 500 cm 3 (ml) вода и се прибавят
100 cm 3 (ml) концентрирана солна киселина (т. 3.1)
при непрекъснато разбъркване. Този разтвор се
прехвърля в мерителна колба от 1 dm 3 (l) и се
долива до марката с вода.
3.3. Основен стандартен разтвор на цирконий, 1000 µg/cm 3 (ml) в 0,5 М разтвор на солна
киселина (Spectrosol или еквивалентен).
3.4. Разтвор на алуминиев хлорид (хидратиран)
(AlCl 3.6H 2O) : 22,6 g алуминиев хлорид хексахидрат се разтварят в 250 cm 3 (ml) 10 % (V/V)
разтвор на солна киселина (т. 3.2).
3.5. Разтвор на амониев хлорид: 5,0 g амониев
хлорид се разтварят в 250 cm 3 (ml) 10 % (V/V)
разтвор на солна киселина (т. 3.2).
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Магнитна бъркалка с нагревател.
4.3. Филтърна хартия (Whatman № 41 или
еквивалентна).
4.4. Атомноабсорбционен спектромет ър с
циркониева лампа (кухокатодна).
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата.
5.1.1. Претегля се около 1,0 g (М) с точност
0,001g от хомогенизираната проба от продукта
в стъклена чаша от 150 cm 3 (ml). Прибавят се
40 cm 3 (ml) вода и 10 cm 3 (ml) концентрирана
солна киселина (т. 3.1).
5.1.2. Чашата се поставя на магнитната бъркалка (т. 4.2) и започва разбъркване и нагряване
до кипене. За да се избегне бързото изсушаване,
чашата се покрива с часовниково стъкло. Кипи
се 5 min, чашата се сваля от бъркалката и се
охлажда до стайна температура.
5.1.3. Съдържанието на чашата се филтрува
през филтърна хартия (т. 4.3) в мерителна колба
от 100 cm 3 (ml). Чашата се промива два пъти
с по 10 cm 3 (ml) вода и промивните води, след
филтруване, се прибавят в колбата. Долива се до
марката с вода и се разбърква. Този разтвор се
използва и за определяне на алуминий (част В).
5.1.4. 20,00 cm 3 (ml) от разтвора на пробата
(т. 5.1.3) се прехвърлят с пипета в мерителна
колба от 50 cm 3 (ml). Прибавят се 5,00 cm 3 (ml)
разтвор на алуминиев хлорид (т. 3.4) и 5,00 cm 3
(ml) разтвор на амониев хлорид (т. 3.5). Долива
се до марката с 10 % (V/V) разтвор на солна
киселина (т. 3.2) и се разбърква.
5.2. Условия за атомноабсорбционна спектрометрия
Пламък – азотен оксид/ацетилен
Дължина на вълната – 360,1 nm
Корекция на фона – не
Процеп – 0,2 nm
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Условия на горене: редукционен пламък; за
максимална абсорбция е необходимо оптимизиране на височината на горелката и газовата смес.
5.3. Стандартна крива
5.3.1. В серия мерителни колби от 50 cm 3 (ml)
се поставят с пипета 5,00; 10,00; 15,00; 20,00 и
25,00 cm 3 (ml) от основния стандартен разтвор
на цирконий (т. 3.3). Във всяка колба с пипета
се прибавят 5,0 cm 3 (ml) разтвор на алуминиев
хлорид (т. 3.4) и 5,00 cm 3 (ml) разтвор на амониев хлорид (т. 3.5). Долива се до марката с 10 %
(V/V) разтвор на солна киселина (т. 3.2) и се
разбърква. Тези разтвори съдържат съответно
100; 200; 300; 400 и 500 µg/cm 3 (ml) цирконий.
По същия начин се приготвя празна проба, без
да се прибавя стандартен разтвор на цирконий.
5.3.2. Измерва се абсорбцията на празната
проба (т. 5.3.1) и получената стойност се използва като нулева концентрация на цирконий за
стандартната крива. Измерва се абсорбцията на
всеки стандартен разтвор на цирконий (т. 5.3.1).
Построява се стандартна крива, като се нанасят
стойностите на абсорбцията спрямо концентрацията на цирконий.
5.4. Определяне
Измерва се абсорбцията на пробата (т. 5.1.4).
От стандартната крива се отчита концентрацията
на цирконий, съответстваща на абсорбцията,
получена за разтвора на пробата.
6. Изчисления
Съдържанието на цирконий в пробата се
изчислява в % (M/M) по формулата:
,
където:
M е масата на пробата, взета за ана лиз
(т. 5.1.1) в g;
с – концентрацията на цирконий в разтвора
на пробата (т. 5.1.4), отчетена от стандартната
крива в µg/cm 3 (ml).
7. Повторяемост *
За съдържание на цирконий 1,00 % (M/M)
разликата между две успоредни определяния
на една и съща проба не трябва да надвишава
0,10 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
8. Забележка
Като алтернативен метод на пламъковата
атомноабсорбционна спектрометрия се допуска
атомноемисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма (ICP-AES).
В. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛУМИНИЙ
1. Област на приложение
Този метод е подходящ за определяне на
алуминий в алуминиево-циркониеви хлориднохидроксидни комплекси до максимална концентрация 12 % (M/M) алуминий в неаерозолни
антиперспиранти.
2. Принцип
А лу мини ят се екстрахира от проду кта в
силно кисела среда и се определя чрез атомноабсорбционна спектрометрия.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – бидестилирана.
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3.1. Солна киселина, концентрирана (d 20 =
1,18 g/cm 3 (ml).
3.2. Разтвор на солна киселина, 1 % (V/V):
в стъклена чаша се наливат 500 cm 3 (ml) вода
и се прибавят 10 cm 3 (ml) концентрирана солна
киселина (т. 3.1) при непрекъснато разбъркване.
Този разтвор се прехвърля в мерителна колба
от един литър и се долива до марката с вода.
3.3. Основен стандартен разтвор на алуминий, 1000 µg/cm 3 (ml) в 0,5 М разтвор на солна
киселина (Spectrosol или еквивалентен).
3.4. Реактив калиев хлорид: 10,0 g калиев
хлорид се разтварят в 250 cm 3 (ml) 1 % (V/V)
разтвор на солна киселина (т. 3.2).
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Атомноабсорбционен спектрометър с
алуминиева лампа (кухокатодна).
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
Разтворът, приготвен в т. В.5.1.3, се използва
за определяне съдържанието на алуминий.
5.1.1. 5,00 cm 3 (ml) от разтвора на пробата
(т. В.5.1.3) се прехвърлят с пипета в мерителна
колба от 100 cm 3 (ml) и се прибавят 10,00 cm 3
(ml) реактив калиев хлорид (т. 3.4). Долива се до
марката с 1 % (V/V) разтвор на солна киселина
(т. 3.2) и се разбърква.
5.2. Условия за атомноабсорбционна спектрометрия
Пламък – азотен оксид/ацетилен
Дължина на вълната – 309,3 nm
Процеп – 0,7 nm
Корекция на фона – не
Условия на горене – редукционен пламък; за
максимална абсорбция е необходимо оптимизиране на височината на горелката и подаването
на газовата смес.
5.3. Стандартна крива
5.3.1. В серия мерителни колби от 100 cm 3
(ml) се поставят с пипета 1,00; 2,00; 3,00; 4,00 и
5,00 cm 3 (ml) от основния стандартен разтвор на
алуминий (т. 3.3). Във всяка колба с пипета се
прибавят по 10,00 cm 3 (ml) реактив калиев хлорид
(т. 3.4), долива се до марката с 1 % (V/V) разтвор
на солна киселина (т. 3.2) и се разбърква. Тези
разтвори съдържат съответно 10; 20; 30; 40 и 50
µg/cm 3 (ml) алуминий.
По същия начин се приготвя празна проба, без
да се прибавя стандартен разтвор на алуминий.
5.3.2. Измерва се абсорбцията на празната
проба (т. 5.3.1) и получената стойност се използва като нулева концентрация на алуминий за
стандартната крива. Измерва се абсорбцията на
всеки стандартен разтвор на алуминий (т. 5.3.1).
Построява се стандартна крива, като се нанасят
стойностите на абсорбцията спрямо концентрацията на алуминий.
5.4. Определяне.
Измерва се абсорбцията на пробата (т. 5.1.1).
От стандартната крива се отчита концентрацията
на алуминий, съответстваща на абсорбцията,
получена за разтвора на пробата.
6. Изчисления
Съдържанието на алуминий в пробата се
изчислява в % (M/M) по формулата:
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където:
M е масата на пробата, взета за ана лиз
(т. Б.5.1.1) в g;
с – концентрацията на алуминий в разтвора
на пробата (т. 5.1.1), отчетена от стандартната
крива в µg/cm 3 (ml).
7. Повторяемост *
За съдържание на алуминий 3,5 % (M/M)
разликата между две успоредни определяния
на една и съща проба не трябва да надвишава
0,10 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
8. Забележка
Като алтернативен метод на пламъковата
атомноабсорбционна спектрометрия се допуска
атомноемисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма (ICP-AES).
Г. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОР
1. Област на приложение
Този метод се отнася за определяне на хлор,
присъстващ като хлорен йон в алуминиевоциркониеви хлоридно-хидроксидни комплекси
в неаерозолни антиперспиранти.
2. Принцип
Хлорният йон в продукта се определя чрез
потенциометрично титруване със стандартен
разтвор на сребърен нитрат.
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Азотна киселина, концентрирана (d 20 =
1,42 g/cm 3 (ml).
3.2. Азотна киселина, 5 % (V/V) : 25 cm 3
(ml) концентрирана азотна киселина (т. 3.1) се
прибавят към 250 cm 3 (ml) вода в стъклена чаша
при непрекъснато разбъркване. Този разтвор се
прехвърля в мерителна колба от 500 cm 3 (ml) и
се долива до марката с вода.
3.3. Ацетон.
3.4. Сребърен нитрат, 0,1 М стандартен разтвор
(AnalaR или еквивалентен).
4. Апаратура
4.1. Стандартно лабораторно оборудване.
4.2. Магнитна бъркалка с нагревател.
4.3. Сребърен електрод.
4.4. Каломелов сравнителен електрод.
4.5. рН миливолтметър, подходящ за потенциометрично титруване.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
5.1.1. В стъклена чаша от 250 cm 3 (ml) се
претегля около 1,0 g (М) с точност 0,001 g от
хомогенизираната проба на продукта. Прибавят се 80 cm 3 (ml) вода и 20 cm 3 (ml) 5 % (V/V)
разтвор на азотна киселина (т. 3.2).
5.1.2. Чашата се поставя на магнитната бъркалка (т. 4.2). Започва разбъркване и нагряване
до кипене. За да се избегне бързото изсушаване,
чашата се покрива с часовниково стъкло. Кипи
се 5 min, чашата се сваля от бъркалката и се
охлажда до стайна температура.
5.1.3. Прибавят се 10 cm 3 (ml) ацетон (т. 3.3),
потапят се електродите (т. 4.3 и т. 4.4) под повърхността и се започва разбъркване. Титрува се
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потенциометрично с 0,1 М разтвор на сребърен
нитрат (т. 3.4) и се построява диференциална
крива за определяне на еквивалентния пункт
(V cm 3 (ml).
6. Изчисления
Съдържанието на хлор в пробата, в % (M/M)
се изчислява по формулата:
,
където:
M е масата на пробата, взета за ана лиз
(т. 5.1.1) в g;
V – обемът на 0,1 М разтвор на сребърен
нитрат, изразходван до еквивалентния пункт
(т. 5.1.3) в cm 3 (ml).
7. Повторяемост *
За съдържание на хлор 4 % (M/M) разликата
между две успоредни определяния на една и съща
проба не трябва да надвишава 0,10 % (M/M).
*Забележка. Виж ISO 5725.
Д. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА НА
АЛУМИНИЕВИ АТОМИ КЪМ ЦИРКОНИЕВИ
АТОМИ И АЛУМИНИЕВИ ПЛЮС ЦИРКОНИЕВИ АТОМИ КЪМ ХЛОРНИ АТОМИ
1. Изчисляване на отношението алуминиеви
атоми към циркониеви атоми
Отношението Al : Zr се изчислява по формулата:
.
2. Изчисляване на отношението алуминиеви
плюс циркониеви атоми към хлорни атоми
Отношението (Al + Zr) : Cl се изчислява по
формулата:
.

ХХХV. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕКСАМИДИН, ДИБРОМОХЕКСАМИДИН, ДИБРОМОПРОПАМИДИН И ХЛОРХЕКСИДИН
1. Област на приложение
Методът се отнася за качественото и количественото определяне на:
а) хексамидин и неговити соли, включително
изетионат и 4-хидрокси бензоат;
б) дибромохексамидин и негови соли, включително изетионат;
в) дибромопропамидин и негови соли, включително изетионат;
г) хлорхексидин диацетат, диглюконат и дихидрохлорид в козметични продукти.
2. Дефиниция
Концентрациите на хексамидин, дибромохексамидин, дибромопропамидин и хлорхексидин, определени по този метод, се изразяват
в % (M/M).
3. Принцип
Идентифицикацията и определянето се извършва чрез обратнофазова високоефективна
течна хроматография (ВЕТХ) c УВ детектор.
Хексамидин, дибромохексамидин, дибромопро-
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памидин и хлорхексидин се идентифицират по
техните времена на задържане в хроматографската колона.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за ВЕТХ“, а водата – бидестилирана.
4.1. Метанол
4.2. 1-Хептансулфонова киселина, натриева
сол, монохидрат
4.3. Оцетна киселина, ледена (d 20 = 1,05 g/
cm 3 (ml)
4.4. Натриев хлорид
4.5. Подвижни фази
4.5.1. Разтворител І: 0,005 М разтвор на 1-хептансулфонова киселина, натриева сол, монохидрат (т. 4.2) в метанол (т. 4.1), доведен до рН 3,5
с ледена оцетна киселина (т. 4.3).
4.5.2. Разтворител ІІ: 0,005 М разтвор на
1-хептансулфонова киселина, натриева сол, монохидрат (т. 4.2) във вода, доведен до рН 3,5 с
ледена оцетна киселина (т. 4.3).
Забележка. Ако е необходимо да се подобри
формата на пиковете, подвижните фази могат
да се модифицират и приготвят, както следва:
а) разтворител І: разтварят се 5,84 g натриев хлорид (т. 4.4) и 1,1013g 1-хептан-сулфонова
киселина, натриева сол, монохидрат (т. 4.2) в
100 cm 3 (ml) вода; прибавят се 900 cm 3 (ml) метанол (т. 4.1) и се довежда до рН 3,5 с ледена
оцента киселина (т. 4.3);
б) разтворител ІІ: разтварят се 5,84 g натриев хлорид (т. 4.4) и 1,1013 g 1-хептан-сулфонова
киселина, натриева сол, монохидрат (т. 4.2) в
1 dm 3 (l) вода и се довежда до рН 3,5 с ледена
оцента киселина (т. 4.3).
4.6. Хексамидин диизетионат
[ C20H26N4O2.2C2H6O4S ]
4.7. Дибромохексамидин диизетионат
[ C20H26Br2N4O2.2C2H6O4S ]
4.8. Дибромопропамидин диизетионат
[ C17H18Br2N4O2.2C2H6O4S ]
4.9. Хлорхексидин диацетат
[ C22H30Cl2N10.2C2H4O2 ]
4.10. Стандартни разтвори: приготвят се 0,05 %
(М/V) разтвори на всеки от четирите консерванта
(т. 4.6 до т. 4.9) в разтворител І (т. 4.5.1).
4.11. 3,4,4'-трихлорокарбанилид (триклокарбан)
4.12. 4,4'-дихлоро-3-(трифлуорометил) карбанилид (халокарбан)
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване
5.2. Високоефективен течен хроматограф с
УВ детектор с варираща дължина на вълната.
5.3. Аналитична колона: неръждаема стомана,
дължина – 30 сm; вътрешен диаметър – 4 mm;
напълнена с µ-Bondapack С18 , 10 µm или подобен.
5.4. Ултразвукова вана.
6. Идентификация
6.1. Подготовка на пробата: Претеглят се
около 0,5 g от пробата с точност 0,001 g в 10 cm 3
(ml) мерителна колба и се долива до марката
с разтворител І (т. 4.5.1). Колбата се поставя в
ултразвукова вана (т. 5.4) за 10 min. Разтворът
се филтрува или центрофугира. Филтратът се
отделя за хроматографски анализ.
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6.2. Хроматография
6.2.1. Градиент на подвижната фаза
Време
(min)

Разтворител І
( %V/V) (4.5.1)

Разтворител ІІ
( %V/V) (4.5.2)

0

50

50

15

65

35

30

65

35

45
50
50
6.2.2. Скорост на потока на подвижната фаза
(т. 6.2.1) до 1,5 cm 3 (ml)/min и температура на
колоната до 35 °С.
6.2 .3. Дъ л ж и на на в ъ л нат а на де т ек т о ра – 264 nm.
6.2.4. Инжектират се 10 µl от всеки стандартен
разтвор (т. 4.10) и се записват хроматограмите им.
6.2.5. Инжектират се 10 µl от разтвора на
пробата (т. 6.1) и се записва хроматограмата.
6.3. Идентифицира се присъствието на хексамидин, дибромохексамидин, дибромопропамидин
или хлорхексидин, като се сравняват времената
на задържане на записаните пикове в т. 6.2.5 с
тези, получени от стандартните разтвори в т. 6.2.4.
7. Определяне
7.1. Подготовка на стандартни разтвори.
Използва се един от консервантите (т. 4.6 до
т. 4.9), който липсва в мострата, като вътрешен
стандарт. Ако това не е възможно, препоръчва
се да се използва триклокарбан (т. 4.11) или
халокарбан (т. 4.12).
7.1.1. Изходен разтвор на консерванта 0,05 %
(М/V), идентифициран в т. 6.3, в разтворител
І (т. 4.5.1).
7.1.2. Изходен разтвор на консерванта 0,05 %
(М/V), избран като вътрешен стандарт, в разтворител І (т. 4.5.1).
7.1.3. За всеки идентифициран консервант се
приготвят 4 стандартни разтвора, като се отмерват в серия от 10 сm 3 (ml) мерителни колби
подходящи количества от изходния разтвор на
идентифицирания консервант (т. 7.1.1) и подходящи количества от изходния разтвор на вътрешния стандарт (т. 7.1.2) според долната таблица.
Всяка колба се долива до необходимия обем с
разтворител І (т. 4.5.1) и се разбърква.
Стандар- Вътрешен
Изходен разтвор на
тен раз- стандартен идентифицирания контвор
изходен
сервант
разтвор
добаведобавени
ни сm 3 (ml) сm 3 (ml)
(т. 7.1.2)
(т. 7.1.1)

µg/cm 3 (ml)
(*)

І

1,0

0,5

25

ІІ

1,0

1,0

50

ІІІ

1,0

1,5

75

ІV
1,0
2,0
100
(*) Тези стойности са дадени като индикация
и отговарят на концентрациите на идентифицираните консерванти в приготвените стандартни
разтвори, изхож дайк и от изходни я разтвор,
съдържащ точно 0,05 % от идентифицирания
консервант.
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7.2. Подготовка на пробата.
7.2.1. Претегля се около 0,5 g (р) с точност
0,001 g от пробата в мерителна колба от 10 cm 3
(ml), добавят се 1,0 cm 3 (ml) от вътрешния стандартен разтвор (т. 7.1.2) и 6 cm 3 (ml) от разтворител І (т. 4.5.1) и се разбърква.
7.2.2. Колбата се поставя в ултразвукова вана
(т. 5.4) за 10 min. Охлажда се. Долива се до необходимия обем с разтворител І и се разбърква.
Центрофугира се или се филтрува през нагъната
филтърна хартия. Събира се горната фаза или
филтратът за хроматографиране.
7.3. Хроматография
7.3.1. Градиентът на подвижната фаза, скоростта на потока, температурата на колоната и
дължината на вълната на детектора на HPLC
(т. 5.2) са, както е препоръчано при етап идентификация (т. 6.2.1 до т. 6.2.3).
7.3.2. Инжектират се 10 µl от разтвора на
пробата (т. 7.2.2) и се измерват пиковите площи.
Повтаря се процесът с инжектиране на 10 µl от
разтвора на пробата, докато се получат постоянни резултати. Изчислява се съотношението
на пиковата площ, получена от анализираната
проба, с пиковата площ, получена от вътрешния
стандарт.
7.4. Калибриране
7.4.1. Инжектират се 10 µl от всички стандартни
разтвори (т. 7.1.3) и се измерват пиковите площи.
7.4.2. За всеки стандартен разтвор (т. 7.1.3) се
изчислява съотношението на пиковите площи на
хексамидина, дибромохексамидина, дибромопропамидина или хлорхексидина спрямо пиковата
площ на вътрешни я стандарт. Начертава се
стандартна крива, като на ординатата се нанасят
тези съотношения, а на абсцисата – съответните
концентрации на идентифицираните консерванти
в стандартните разтвори, в µg/cm 3 (ml).
7.4.3. От стандартната крива (т. 7.4.2) се
отчитат концентрациите на идентифицираните
консерванти, съответсващи на изчислените пикови площи в т. 7.3.2.
8. Изчисления
8.1.1.Съдържанието на хексамидин, дибромохексамидин, дибромопропамидин или хлорхексидин в пробата, като % (M/M) се изчислява по
следната формула:
,
където:
р е масата на анализираната проба (т. 7.2.1) в g;
с – концентрацията на консерванта в разтвора
на пробата, отчетена от стандартната крива в
µg/cm 3 (ml);
МW1 – молекулното тегло на основната форма
присъстващ консервант;
МW 2 – молекулното тегло на съответната сол
(виж т. 10).
9. Повторяемост *
За концентрация 0,1 % (М/М) на хексамидина, дибромохексамидина, дибромопропамидина
или хлорхексидина разликата в резултатите на
две паралелно проведени определения на една
и съща проба не трябва да надвишава 0,005 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
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10. Таблица на консервантите със съответните
формули и молекулни тегла:
Хексамидин

C20H26N4O2

354,45

Хексамидин ди- C20H26N4O2.2C2H6O4S
изетионат

606,72

Хексамидин ди- C20H26N4O2.2C7H6O3
р-хидроксибензоат

630,71

Дибромохекса- C20H24Br2N4O2
мидин

512,24

Дибромохекса- C20H24Br2N4O2.2C2H6O4S
мидин диизетионат

764,51

Дибромопропа- C17H18 Br2N4O2
мидин

470,18

Дибромопропа- C17H18 Br2N4O2.2C2H6O4S 722,43
мидин диизетионат
Хлорхексидин

C22H30Cl2N10

505,45

Х л о р х е к с и д и н C22H30Cl2N10.2C2H4O2
диацетат

625,56

Х л о р х е к с и д и н C22H30Cl2N10.2C6H12O7
диглюконат

897,76

Х л о р х е к с и д и н C22H30Cl2N10.2HCl
дихидрохлорид

578,37

ХХХVІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА, 4-ХИДРОКСИБЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА, СОРБИНОВА
КИСЕЛИНА, САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА И
ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА В КОЗМЕТИЧНИ
ПРОДУКТИ
1. Област на приложение
Методът се отнася за идентификация и определяне на бензоена киселина, 4-хидроксибензоена киселина, сорбинова киселина, салицилова
киселина и пропионова киселина в козметични
продукти. Отделни процедури описват идентификацията на тези консерванти; определянето
на пропионова киселина, 4-хидроксибензоена
киселина, салицилова киселина, сорбинова киселина и бензоена киселина.
2. Дефиниция
Количествата на бензоена киселина, 4-хидроксибензоена к иселина, сорбинова к иселина,
салицилова киселина и пропионова киселина,
определени по този метод, се изразяват като %
(M/M) на свободните киселини.
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Принцип
След киселинно-основна екстракция на консервантите екстрактът се анализира чрез тънкослойна хроматография (ТСХ), използвайки
непосредствена дериватизация. В зависимост от
резултатите идентификацията се потвърждава
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чрез високоефективна течна хроматографи я
(ВЕТХ) или за пропионовата киселина чрез
газова хроматография.
2. Реактиви
2.1. Общо изискване
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а.), водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
2.2. Ацетон.
2.3. Диетилов етер.
2.4. Ацетонитрил.
2.5. Толуен.
2.6. n-Хексан.
2.7. Парафин, течен.
2.8. Солна киселина, 4 М.
2.9. Калиев хидроксид, 4 М.
2.10. Калциев хлорид, CaCl 2 .2H 2O.
2.11. Литиев карбонат, Li 2CO3.
2.12. 2-бром-2'-ацетонафтон.
2.13. 4-хидроксибензоена киселина.
2.14. Салицилова киселина.
2.15. Бензоена киселина.
2.16. Сорбинова киселина.
2.17. Пропионова киселина.
2.18. Сравнителни разтвори
П р и г о т в я т с е 0 ,1 % ( M / V ) р а з т в о р и
(100 mg/100 cm 3 (ml) от всеки от петте консерванта (т. 2.13 до т. 2.17) в диетилов етер.
2.19. Реактив за дериватизация
0,5 % (M/V) разтвор на 2-бром-2'ацетонафтон
(т. 2.12) в ацетонитрил (т. 2.4) (50 mg/10 cm 3 (ml).
Този разтвор се приготвя непосредствено преди
употреба.
2.20. Разтвор на катализатор
0,3 % (M/ V) разтвор на литиев карбонат
(т. 2.11) във вода (300 mg/100 cm 3 (ml). Този разтвор се приготвя непосредствено преди употреба.
2.21. Подвижна фаза
Толуен (т. 2.5) : ацетон (т. 2.2) = 20 : 0,5 (V/V).
2.22. Течен парафин (т. 2.7) : n-хексан (т. 2.6)
= 1 : 2 (V/V).
3. Апаратура
Стандартно лабораторно оборудване.
3.1. Водна баня, която може да поддържа
температура 60 °С.
3.2. Хроматографска вана.
3.3. Източник на УВ светлина, 254 и 366 nm.
3.4. Плаки за тънкослойна хроматография
K ieselgel 60, без фл уоресцен т ен и н д и кат ор,
20х20 cm, дебелина на слоя 0,25 mm, с концентрираща зона 2,5x20 cm (Merck 11845 или
еквивалентни).
3.5. Микроспринцовка, 10 µl.
3.6. Микроспринцовка, 25 µl.
3.7. Сушилня, която може да поддържа температура 105 °С.
3.8. Стъклени епруветки от 50 cm 3 (ml) със
запушалки на винт.
3.9. Фи л т ърна хар т и я, д иа ме т ър 9 0 mm,
Schleicher & Schull, № 5892, бяла лента или еквивалентна.
3.10. Универсална рН индикаторна хартия,
рН 1-11.
3.11. Стъклени шишенца за проби от 5 cm 3 (ml).
3.12. Ротационен изпарител (Rotavapor или
еквивалентен).
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3.13. Нагревателна плоча.
4. Процедура
4.1. Приготвяне на пробата
В стък лена епруветка от 50 cm 3 (ml) (т. 3.8)
се претегля около 1 g от пробата. Прибавят се
4 капки 4 M солна киселина (т. 2.8) и 40 cm 3
(ml) ацетон (т. 2.2). За силно алкални продукти, като тоалетни сапуни, е необходимо да се
прибавят 20 капки 4 М солна киселина (т. 2.8).
Проверява се стойността на рН дали е около
2 с индикаторна хартия (т. 3.10). Епруветката
се запушва и се разк лаща енергично в продължение на 1 min.
Ако е необходимо да се улесни екстрахирането на консервантите в ацетоновата фаза, сместа
се нагрява леко до около 60 °С за стопяване на
течната фаза.
Разтворът се охлажда до стайна температура
и се филтрува през филтърна хартия (т. 3.9) в
конична колба.
20 cm 3 (ml) от филтрата се прехвърлят в конична колба от 200 cm 3 (ml), прибавят се 20 cm 3
(ml) вода и се разбърква. рН на сместа се довежда
до около 10 с 4 М калиева основа (т. 2.9), като
за измерване на рН се използва индикаторна
хартия (т. 3.10).
Прибавя се 1 g калциев хлорид (т. 2.10) и се
разклаща енергично.
Филтрува се през филтърна хартия (т. 3.9)
в делителна фуния от 250 cm 3 (ml), съдържаща
75 cm 3 (ml) диетилов етер, и се разклаща енергично в продължение на 1 min. Оставя се да се
разделят слоевете и водният слой се излива в
конична колба от 250 cm 3 (ml). Етерният слой
се отстранява.
Като се използва индикаторна хартия (т. 3.10),
рН на водния слой се довежда до около 2 с помощта на 4 М солна киселина (т. 2.8). Прибавят
се 10 cm 3 (ml) диетилов етер (т. 2.3), колбата се
запушва и се разбърква енергично в продължение на 1 min. Оставя се да се разделят слоевете
и етерният слой се прехвърля в ротационен
изпарител (т. 3.12). Водният слой се изхвърля.
Етерният слой се изпарява почти до сухо и
остатъкът се разтваря в 1 cm 3 (ml) диетилов етер
(т. 2.3). Разтворът се прехвърля в шишенце за
проби (т. 3.11).
4.2. Тънкослойна хроматография
За всички стандартни разтвори и от проби,
които ще се хроматографират, се нанася със
спринцовка (т. 3.5) по около 3 µl от разтвора на
литиев карбонат (т. 2.20) на еднакви разстояния
върху стартовата линия на концентриращата зона
на плаката за ТСХ (т. 3.4) и се изсушава в ток
от студен въздух.
Плаката се поставя върх у нагревателната
плоча (т. 3.13), загрята до 40 °С, за да остават
петната колкото е възмож но по-малк и. С микроспринцовка (т. 3.5) се нанасят по 10 µl от
стандартните разтвори (т. 2.18) и от разтвора
на п робата (т. 4.1) върх у с тар т овата л ини я
на плаката, точно върх у петната от литиев
карбонат.
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Накрая се нанасят по около 15 µl от реактива
за дериватизация (т. 2.19) (2-бром-2'-ацетонафтон),
отново точно върху петната, където са нанесени
стандартните разтвори и разтворът на пробата,
както и разтворът на литиев карбонат.
Плаката се нагрява в сушилня (т. 3.7) при
температура 80 °С в продължение на 45 min.
След охлаждане плаката се поставя в хроматографската вана (т. 3.2), която предварително
е доведена до равновесие за 15 min (без да се
прилага облицоване с филтърна хартия) с подвижната фаза (т. 2.21). Плаката престоява, докато
фронтът на елуента достигне разстояние 15 cm
от стартовата линия (това може да отнеме приблизително 80 min).
Плаката се изсушава в ток от студен въздух
и получените петна се разглеждат под УВ светлина (т. 3.3). За засилване на флуоресценцията
на бледите петна плаката може да се потопи в
сместа течен парафин/n-хексан (т. 2.22).
5. Отчитане на резултатите
Изчислява се R f стойността на всяко петно.
Сравнява се R f стойността и поведението при
УВ облъчване на петната от пробата и петната
от стандартните разтвори.
Прави се предварително заключение относно
присъствието и идентичността на наличните
консерванти. Провежда се ВЕТХ, описана в
част Б, или, ако се докаже пропионова киселина – газова хроматография, описана в част Б.
Сравняват се получените времена на задържане
с тези на стандартните разтвори.
Обобщават се резултатите от ТСХ, ВЕТХ или
ГХ и на тази база се определя окончателната
идентификация на присъстващите в пробата
консерванти.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА, 4-ХИДРОКСИБЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА,
СОРБИНОВА КИСЕЛИНА И САЛИЦИЛОВА
КИСЕЛИНА
1. Принцип
След подкисляване пробата се екстрахира
със смес от етанол и вода. След филтруване
консервантите се определят посредством високоефективна течна хроматография (ВЕТХ).
2. Реактиви
2.1. Всички реактиви трябва да са с квалификация „чист за анализ“ (ч.з.а), а където е
необходимо с чистота „за ВЕТХ“.
Използваната вода трябва да бъде бидестилирана или с еквивалентна чистота.
2.2. Етанол, абсолютен.
2.3. 4-хидроксибензоена киселина.
2.4. Салицилова киселина.
2.5. Бензоена киселина.
2.6. Сорбинова киселина.
2.7. Натриев ацетат (CH 3COONa.3H 2O).
2.8. Оцетна киселина (d 420 = 1,05 g/cm 3 (ml).
2.9. Ацетонитрил.
2.10. Сярна киселина, 2 М.
2.11. Калиев хидроксид, 0,2 М.
2.12. 2-метоксибензоена киселина.
2.13. Смес етанол – вода: смесват се девет
обема етанол (т. 2.2) и един обем вода (т. 2.1).
2.14. Разтвор на вътрешен стандарт
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Приготвя се разтвор, който съдържа около
1 g с точност 0,001 g 2-метоксибензоена киселина
(т. 2.12) в 500 cm 3 (ml) смес етанол-вода (т. 2.13).
2.15. Подвижна фаза за ВЕТХ.
2.15.1. Ацетатен буфер: към 1 dm 3 (l) вода се
прибавят 6,35 g натриев ацетат (т. 2.7) и 20,0 cm 3
(ml) оцетна киселина (т. 2.8) и се разбърква.
2.15.2. Подвижната фаза се приготвя чрез
смесване на 9 обема ацетатен буфер (т. 2.15.1) и
един обем ацетонитрил (т. 2.9).
2.16. Основен разтвор на консервантите
Претеглят се с точност 0,001 g около 0,05 g
4-хидроксибензоена киселина (т. 2.3), 0,2 g салицилова киселина (т. 2.4), 0,2 g бензоена киселина
(т. 2.5) и 0,05 g сорбинова киселина (т. 2.6) в
мерителна колба от 50 cm 3 (ml) и се долива се
до марката със смес етанол-вода (т. 2.13). Разтворът се съхранява в хладилник и е стабилен
в продължение на една седмица.
2.17. Стандартни разтвори на консервантите
В серия от мерителни колби от 20 cm 3 (ml) се
поставят съответно 8,00; 4,00; 2,00; 1,00 и 0,50 cm 3
(ml) от основния разтвор (т. 2.16). Във всяка колба се прибавят по 10,00 cm 3 (ml) от разтвора на
вътрешен стандарт (т. 2.14) и по 0,5 cm 3 (ml) 2 М
сярна киселина (т. 2.10). Допълва се до марката
със смес етанол-вода (т. 2.13). Тези разтвори се
приготвят непосредствено преди употреба.
3. Апаратура
Стандартно лабораторно оборудване.
3.1. Водна баня, нагласена на 60 °С.
3.2. Високоефективен течен хроматограф с
УВ детектор с променлива дължина на вълната
и 10 µl дозираща капиляра.
3.3. Аналитична колона
Неръждаема стомана, дължина – 12,5 до 25 cm,
вътрешен диаметър – 4,6 mm, пълнеж – Nucleosil
5C18 или еквивалентен.
3.4. Фи л т ърна хар т и я, д иа ме т ър 90 mm,
Schleicher & Schull, № 5892, бяла лента или еквивалентна.
3.5. Стъклени епруветки от 50 cm 3 (ml) със
запушалки на винт.
3.6. Стъклени шишенца за проби от 5 cm 3 (ml).
3.7. Парченца карборунд за кипене, размер 2
до 4 mm или еквивалентни.
4. Процедура
4.1. Приготвяне на пробата
4.1.1. Приготвяне на проба без добавяне на
вътрешен стандарт
В стъклена епруветка (т. 3.5) от 50 cm 3 (ml)
се претегля 1 g от пробата с точност 0,001 g.
С пипета в епруветката се прибавя 1,00 cm 3
(ml) 2 М сярна киселина (т. 2.10) и 40 cm 3 (ml)
смес етанол-вода (т. 2.13). Прибавя се около
1 g карборунд (т. 3.7), епруветката се затваря и
се разклаща енергично поне 1 min, докато се
получи хомогенна суспензия. За улесняване на
екстракцията на консервантите в етанолната фаза
епруветката се поставя във водна баня (т. 3.1),
нагласена на 60 °С точно за 5 min.
Епруветката се охлажда незабавно със студена
вода и екстрактът престоява 1 h при температура
5 °С и се филтрува през филтърна хартия (т. 3.4).
Около 2 cm 3 (ml) от екстракта се прехвърлят в
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шишенце за проби (т. 3.6). Екстрактът се съхранява при 5 °С и се анализира чрез ВЕТХ в
рамките на 24 h от приготвянето.
4.1.2. Приготвяне на проба с добавяне на
вътрешен стандарт
В стъклена епруветка от 50 cm 3 (ml) (т. 3.5)
се претегля 1 g от пробата с точност 0,001 g.
С пипета в епруветката се прибавя 1,00 cm 3
(ml) 2 М сярна киселина (т. 2.10) и 30 cm 3 (ml)
смес етанол-вода (т. 2.13). Прибавя се около 1 g
карборунд (т. 3.7) и 10,00 cm 3 (ml) разтвор на
вътрешен стандарт (2.14), епруветката се затваря
и се разклаща енергично поне 1 min, докато се
получи хомогенна суспензия. За улесняване на
екстракцията на консервантите в етанолната
фаза епруветката се поставя във водна баня при
60 °С точно за 5 min.
Епруветката се охлажда незабавно със студена
вода и екстрактът престоява 1 h при температура
5 °С и се филтрува през филтърна хартия (т. 3.4).
Около 2 cm 3 (ml) от екстракта се прехвърлят
във шишенце за проби (т. 3.6). Екстрактът се
съхранява при 5 °С и се анализира чрез ВЕТХ
в рамките на 24 h от приготвянето.
4.2. Високоефективна течна хроматография
Подвижна фаза: ацетонитрил/ацетатен буфер
(т. 2.15).
Скоростта на подвижната фаза през колоната
се нагласява на 2,0±0,5 cm 3 (ml)/min. Детекторът
се настройва на 240 nm.
4.2.1. Стандартна крива
В течния хроматограф (т. 3.2) се дозират по
10 µl от всеки от стандартните разтвори на консервантите (т. 2.17). За всеки разтвор се определя
отношението между височината на пиковете
на изследваните консерванти към височината
на пика на вътрешния стандарт, получени от
хроматограмите. Построява се графика за всеки
консервант, като се нанасят отношенията на
височините на пика спрямо съответните концентрации на всеки стандартен разтвор.
Проверява се дали получените зависимости
за всеки стандартен разтвор са линейни.
4.2.2. Определяне
В течния хроматограф се дозират 10 µl от
екстракта на пробата (т. 4.1.1) и се записва хроматограмата. Дозират се 10 µl от стандартния
разтвор на консерванти (т. 2.17) и се записва
хроматограмата. Сравняват се получените хроматограми. Ако в хроматограмата на екстракта
на пробата (т. 4.1.1) няма пик с приблизително
същото време на задържане както това на 2-метоксибензоената киселина (препоръчвания вътрешен
стандарт), в течния хроматограф се дозират 10
µl от екстракта на пробата с добавен вътрешен
стандарт (т. 4.1.2) и се записва хроматограмата.
Ако на хроматограмата на екстракта от пробата (т. 4.1.1) се наблюдава пречещ пик, който има
време на задържане като на 2-метоксибезоената
киселина, трябва да се избере друг подходящ
вътрешен стандарт. (Ако един от изследваните
консерванти отсъства от хроматограмата, този
консервант може да бъде използван като вътрешен стандарт.)

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

Получените хроматограми на стандартния
разтвор и на разтвора на пробата трябва да
отговарят на следните изисквания:
а) Разделянето на пиковете в най-лошо разделената двойка трябва да бъде не по-малко от
0,90 (за дефиниция на коефициента на разделяне
виж фиг.1.).
Ако не е постигнато необходимото разделяне,
трябва да се използва по-ефективна колона или
друга по състав подвижна фаза, чийто подбор
продължава до задоволяване на изискванията.
б) Коефициентът на асиметрия (A s) на всички
получени пикове трябва да бъде в интервала от
0,9 до 1,5 (за дефиниция на коефициента на асиметрия виж фиг. 2). Препоръчва се хроматограмата за определяне коефициента на асиметрия
да се записва при скорост най-малко 2 cm/min.
в) Базовата линия трябва да бъде стабилна.
5. Изчисления
За изчисляване на концентрацията на киселините-консерванти в разтвора на пробата се използват отношенията на височините на пиковете
на изследваните консерванти към височината на
пика на вътрешния стандарт (2-метоксибензоена
киселина) от стандартната крива.

Фигура 1.
Коефициент на разделяне на пиковете

Фигура 2.
Коефициент на асиметрия на пика
Съдържанието на бензоена киселина, 4-хидроксибензоена киселина, сорбинова киселина или
салицилова киселина се изчислява в % (M/M)
(x i) по формулата:
,
където:
М е масата на изпитваната проба (4.1.2) в g;
М' – концентрацията на консерванта в екстрак
та на пробата (т. 4.1.2), получена от стандартната
крива в µg/cm 3 (ml).
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6. Повторяемост*
За съдържание на 4-хидроксибензоена киселина 0,40 % разликата между резултатите от две
успоредни определяния на една и съща проба
не трябва да надхвърля по абсолютна стойност
0,035 %.
За съдържание на бензоена киселина 0,50 %
разликата между резултатите от две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва
да надхвърля по абсолютна стойност 0,050 %.
За съдържание на салицилова киселина 0,50 %
разликата между резултатите от две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва
да надхвърля по абсолютна стойност 0,045 %.
За съдържание на сорбинова киселина 0,60 %
разликата между резултатите от две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва
да надхвърля по абсолютна стойност 0,035 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
7. Забележки
7.1. Резултатите от проведения тест за допустими отклонения от методиката показват, че
количеството сярна киселина, която се добавя
при екстракцията на киселините от пробата,
е критично и границите за количеството на
обработваната проба трябва да се поддържат в
посочения интервал.
7.2. По желание може да се използва подходяща предколона.
В. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
1. Област на приложение
Този метод е подходящ за определяне на пропионова киселина с максимална концентрация
2 % (M/M) в козметични продукти.
2. Дефиниция
Концентрацията на пропионова киселина, измерена по този метод, се изразява като % (M/M)
от масата на продукта.
3. Принцип
След екстракция на пропионовата киселина от
продукта определянето се извършва чрез газова
хроматография с използване на 2-метилпропионова киселина като вътрешен стандарт.
4. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за газова хроматография“.
4.1. Етанол, 96 % (V/V).
4.2. Пропионова киселина.
4.3. 2-метилпропионова киселина.
4.4. Ортофосфорна киселина, 10 % (M/V).
4.5. Стандартен разтвор на пропионова киселина.
В мерителна колба от 50 cm 3 (ml) се претегля
около 1,00 g (p) с точност 0,001 g пропионова
киселина и се долива до марката с етанол (т. 4.1).
4.6. Разтвор на вътрешен стандарт
В мерителна колба от 50 cm 3 (ml) се претегля
около 1,00 g (М') с точност 0,001 g 2-метилпропионова киселина и се долива до марката с
етанол (т. 4.1).
5. Апаратура
5.1. Стандартно лабораторно оборудване.
5.2. Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор.
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5.3. Стъклена епруветка (2х15 сm) със запушалка на винт.
5.4. Водна баня, нагласена на 60 °С.
5.5. Стъклена спринцовка от 10 cm 3 (ml) с
мембранен филтър (диаметър на порите 0,45 µm).
6. Процедура
6.1. Приготвяне на пробата
6.1.1. Приготвяне на проба без вътрешен
стандарт
В стъклена епруветка (т. 5.3) се претегля около
1 g с точност 0,001 g от пробата (M). Прибавят се
0,5 cm 3 (ml) фосфорна киселина (т. 4.4) и 9,5 cm 3
(ml) етанол (т. 4.1).
Епруветката се затваря и се разклаща енергично. Ако е необходимо, епруветката се поставя
на водна баня, нагрята до 60 °С (т. 5.4), за 5 min
за пълно разтваряне на липидната фаза. Охлажда
се бързо на течаща вода. Част от разтвора се
филтрува през мембранен филтър (т. 5.5). Филтратът се хроматографира същия ден.
6.1.2. Приготвяне на проба с вътрешен стандарт
В стъклена епруветка (т. 5.3) се претегля 1 g
с точност 0,001 g от пробата (M). Прибавят се
0,5 cm 3 (ml) фосфорна киселина (т. 4.4), 0,50 cm 3
(ml) от разтвора на вътрешен стандарт (т. 4.6) и
9,0 cm 3 (ml) етанол (т. 4.1).
Епруветката се затваря и се разклаща енергично. Ако е необходимо, епруветката се поставя на
водна баня, нагрята до 60 °С (т. 5.4), за 5 min за
разтваряне на липидната фаза. Охлажда се бързо
на течаща вода. Част от разтвора се филтрува
през мембранен филтър (т. 5.5). Филтратът се
хроматографира същия ден.
6.2. Условия за газова хроматография
Препоръчват се следните работни условия:
Колона
Тип – неръждаема стомана
Дължина – 2 m
Диаметър – 1/8''
Пълнеж – 10 % SP TM 1000 (или еквивалентна) + 1 % H 3PO 4 върху Chromosorb WAW 100 до
120 mesh.
Температура
Инжектор – 200 °С
Колона – 120 °С
Детектор – 200 °С
Газ носител – азот
Скорост на потока – 25 cm 3 (ml)/min.
6.3. Хроматография
6.3.1. Стандартна крива
В сери я мерителни колби от 20 cm 3 (ml)
се поставят съответно 0,25; 0,50; 1,00; 2,00 и
4,00 cm 3 (ml) разтвор на пропионова киселина
(т. 4.5). Във всяка колба се добавя с пипета
1,00 cm 3 (ml) от разтвора на вътрешен стандарт
(т. 4.6), доливат се до марката с етанол (т. 4.1)
и се разбъркват.
Приготвените по този начин разтвори съдържат М' mg/cm 3 (ml) 2-метилпропионова киселина
като вътрешен стандарт (т.е. 1 mg/cm 3 (ml) и р/4,
р/2, р, 2р и 4р mg/cm 3 (ml) пропионова киселина
(т.е. 0,25; 0,50; 1,00; 2,00 и 4,00 mg/cm 3 (ml).
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Инжектират се по 1 µl от всеки от тези разтвори и се построява стандартна крива, като на
абсцисата се нанасят отношенията на масите на
пропионовата киселина към 2-метилпропионовата киселина, а по ординатата – отношенията
на съответните площи на пиковете им.
За всеки разтвор се правят по три инжектирания и се изчислява средната площ на пиковете.
6.3.2. Определяне
Инжектира се 1 µl от филтрата на пробата по
т. 6.1.1. Получената хроматограма се сравнява
с тези на стандартните разтвори (т. 6.3.1). Ако
пикът има приблизително същото време на задържане както 2-метилпропионовата киселина,
се сменя вътрешният стандарт. Ако не се наблюдава пречене, се инжектира 1 µl от филтрата
на пробата (т. 6.1.2) и се измерват площите на
пика на пропионовата киселина и на пика на
вътрешния стандарт.
Правят се три инжектирания за всеки разтвор
и се изчислява средната площ на пиковете.
7. Изчисления
7.1. От стандартната крива, получена в т. 6.3.1,
се отчита отношението на масите К, съответстващо на отношението на площите на пиковете,
получени в т. 6.3.2.
7.2. От така полученото отношение на масите
се изчислява съдържанието на пропионова киселина (x) в % (M/M), използвайки формулата:
,
където:
К е съотношение, изчислено в т. 7.1;
М' – масата на вътрешния стандарт, т. 4.6 в g;
М – масата на пробата, претеглена в т. 6.1.2 в g.
Резултатът се закръглява до втория знак.
8. Повторяемост *
За съдържание на пропионова киселина 2 %
(M/M) разликата между резултатите от две успоредни определяния на една и съща проба не
трябва да надвишава 0,12 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
ХХХVІІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОХИНОН, ХИДРОХИНОН
МОНОМЕТИЛОВ ЕТЕР, ХИДРОХИНОН МОНОЕТИЛОВ ЕТЕР И ХИДРОХИНОН МОНОБЕНЗИЛОВ ЕТЕР В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Методът се отнася за откриване и идентификация на хидрохинон, хидрохинон монометилов
етер, хидрохинон моноетилов етер и хидрохинон
монобензилов етер (монобензон) в козметични
продукти за осветляване на кожата.
2. Принцип
Хидрохинонът и неговите етери се идентифицират чрез тънкослойна хроматография (ТСХ).
3. Реактиви
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.1. Етанол, 96 % (V/V).
3.2. Хлороформ.
3.3. Диетилов етер.
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3.4. Подвижна фаза – хлороформ : диетилов
етер = 66 : 33 (V/V).
3.5. Амоняк, 25 % (M/M) (d420 = 0,91 g/cm 3 (ml).
3.6. Аскорбинова киселина.
3.7. Хидрохинон.
3.8. Хидрохинон монометилов етер.
3.9. Хидрохинон моноетилов етер.
3.10. Хидрохинон монобензилов етер (монобензон).
3.11. Стандартни разтвори
Стандартните разтвори трябва да бъдат приготвени непосредствено преди употреба и са
стабилни един ден.
3.11.1. В градуирана епруветка от 10 cm 3 (ml)
се претеглят 0,05 g хидрохинон (т. 3.7) с точност
0,001 g. Прибавят се 0,250 g аскорбинова киселина
(т. 3.6) и 5 cm 3 (ml) етанол (т. 3.1). Прибавя се
амоняк (т. 3.5), докато рН стане 10, и се долива
до обем 10 cm 3 (ml) с етанол (т. 3.1).
3.11.2. В градуирана епруветка от 10 cm 3 (ml)
се претеглят 0,05 g хидрохинон монометилов етер
(т. 3.8) с точност 0,001 g. Прибавят се 0,250 g
аскорбинова киселина (т. 3.6) и 5 cm 3 (ml) етанол (т. 3.1). Прибавя се амоняк (т. 3.5), докато
рН стане 10, и се долива до обем 10 cm 3 (ml) с
етанол (т. 3.1).
3.11.3. В градуирана епруветка от 10 cm 3 (ml)
се претеглят 0,05 g хидрохинон моноетилов етер
(т. 3.9) с точност 0,001 g. Прибавят се 0,250 g
аскорбинова киселина (т. 3.6) и 5 cm 3 (ml) етанол (т. 3.1). Прибавя се амоняк (т. 3.5), докато
рН стане 10, и се долива до обем 10 cm 3 (ml) с
етанол (т. 3.1).
3.11.4. В градуирана епруветка от 10 cm 3 (ml)
се претеглят 0,05 g хидрохинон монобензилов
етер (т. 3.10) с точност 0,001 g. Прибавят се
0,250 g аскорбинова киселина (т. 3.6) и 5 cm 3
(ml) етанол (т. 3.1). Прибавя се амоняк (т. 3.5),
докато рН стане 10, и се долива до обем 10 cm 3
(ml) с етанол (т. 3.1).
3.12. Сребърен нитрат.
3.13. 12-молибденфосфорна киселина.
3.14. Калиев ферицианид хексахидрат.
3.15. Ферихлорид хексахидрат.
3.16. Реактиви за проявяване на петната:
3.16.1. Към 5 % (M/V) воден разтвор на сребърен нитрат (т. 3.12) се прибавя амоняк (т. 3.5),
докато образувалата се утайка се разтвори.
Внимание: Разтворът става експлозивно нестабилен при престояване и след употреба трябва
да се изхвърли.
3.16.2. 10 % (M/V) разтвор на 12-молибден
фосфорна киселина (т. 3.13) в етанол (т. 3.1).
3.16.3. Приготвя се 1 % (M/V) воден разтвор
на калиев ферицианид (т. 3.14) и 2 % (M/V) воден
разтвор на ферихлорид (т. 3.15). Преди употреба
се смесват равни части от двата разтвора.
4. Апаратура
Стандартно лабораторно оборудване.
4.1. Стандартно оборудване за ТСХ.
4.2. Готови плаки за ТСХ: силикагел GHR/
UV 254; 20x20 cm (Machery, Nagel или еквивалентни); дебелина на слоя: 0,25 mm.
4.3. Ултразвукова вана.
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4.4. Центрофуга
4.5. Ултравиолетова лампа, 254 nm.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
В градуирана епруветка от 10 cm 3 (ml) се претеглят 3,0 g от пробата с точност 0,001 g. Прибавят
се 0,250 g аскорбинова киселина (т. 3.6) и 5 cm 3
(ml) етанол (т. 3.1). Прибавя се амоняк (т. 3.5),
докато рН стане 10, и се долива до обем 10 cm 3
(ml) с етанол (т. 3.1). Епруветката се затваря със
запушалка и се хомогенизира в ултразвукова вана
за 10 min. Филтрува се през филтърна хартия
или се центрофугира при 3000 rpm.
5.2. Тънкослойна хроматография
5.2.1. Хроматографската вана се насища с
подвижна фаза (т. 3.4).
5.2.2. Върху плаката се нанасят по 2 µl от
стандартните разтвори (т. 3.11) и 2 µl от разтвора
на пробата (т. 5.1). Хроматограмата се развива на
тъмно при стайна температура, докато фронтът
на разтворителя достигне разстояние 15 cm от
стартовата линия.
5.2.3. Плаката се изважда и се изсушава при
стайна температура.
5.3. Проявяване на петната
5.3.1. Плаката се разглежда под УВ светлина
при 254 nm и се отбелязва разположението на
петната.
5.3.2. Плаката се напръсква с един от следните реактиви:
а) реактив сребърен нитрат (т. 3.16.1);
б) реактив 12-молибденфосфорна киселина
(т. 3.16.2); нагрява се до 120 °С;
в) разтвор на калиев ферицианид и разтвор
на ферихлорид (т. 3.16.3).
6. Отчитане на резултатите
Изчислява се R f стойността на всяко петно.
Сравняват се петната, полу чени от разтвора
на пробата, с петната на стандартните разтвори по отношение на: техните R f стойности,
цвета на петната при У В облъчване и цвета
на петната след оцветяване с реактивите за
напръскване.
Прилага се ВЕТХ, описана в следващия раздел
(Б), и се сравняват времената на задържане на
пика (пиковете) на пробата с тези на стандартните разтвори.
Обобщават се резултатите от ТСХ и ВЕТХ,
за да се потвърди присъствието на хидрохинон
и/или неговите етери.
7. Забележки
При описаните условия се наблюдават следните R f стойности:
Хидрохинон – 0,32
хидрохинон монометилов етер – 0,53
хидрохинон моноетилов етер – 0,55
хидрохинон монобензилов етер – 0,58
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне на хидрохинон, хидрохинон монометилов етер, хидрохинон
моноетилов етер и хидрохинон монобензилов
етер в козметични продукти за осветляване на
кожата.
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2. Принцип
Пробата се екстрахира със смес вода/метанол
при слабо нагряване до стопяване на всички
липидни материали. Определянето на всички
търсени вещества се извършва посредством течна
хроматография с обърнати фази и УВ детектор.
3. Реактиви
3.1. Всички реактиви трябва да са с квалификация „за ВЕТХ“, а водата – бидестилирана.
3.2. Метанол.
3.3. Хидрохинон.
3.4. Хидрохинон монометилов етер.
3.5. Хидрохинон моноетилов етер.
3.6. Хидрохинон монобензилов етер (монобензон).
3.7. Тетрахидрофуран, „ВЕТХ“ чистота.
3.8. Смес вода : метанол = 1:1 (V/V). Смесват
се един обем вода с един обем метанол (3.2).
3.9. Подвижна фаза – смес: тетрахидрофуран
: вода = 45:55 (V/V). Смесват се 45 обема тетрахидрофуран (3.7) и 55 обема вода.
3.10. Стандартен разтвор
В мерителна колба от 50 cm 3 (ml) се претеглят
с точност 0,001 g 0,06 g хидрохинон (т. 3.3), 0,08 g
хидрохинон монометилов етер (т. 3.4), 0,10 g
хидрохинон моноетилов етер (т. 3.5) и 0,12 g
хидрохинон монобензилов етер (т. 3.6). Разтварят се и се долива до марката с метанол (т. 3.2).
Стандартният разтвор се приготвя чрез разреждане на 10,00 cm 3 (ml) от този разтвор до
50,00 cm 3 (ml) със смес вода : метанол (т. 3.8).
Тези разтвори се приготвят непосредствено
преди употреба.
4. Апаратура
Стандартно лабораторно оборудване.
4.1. Водна баня, поддържаща температура
60 °С.
4.2. Високоефективен течен хроматограф с УВ
детектор с променяща се дължина на вълната и
дозатор с 10 µl капиляра.
4.3. Аналитична колона
Хроматографска колона от неръждаема стомана, дължина 250 mm, вътрешен диамет ър
4,6 mm, пълнеж Zorbax фенил (химически свързан
фенетилсилан върху Zorbax SIL, допълнително
дезактивиран (end-capped) с триметилхлорсилан),
размер на частиците 6 µm или еквивалентна.
Да не се използва предколона, различна от
„phenyl guard“ или еквивалентна.
4.4. Фи л т ърна хар т и я, д иа ме т ър 90 mm,
Schleicher & Schull, бяла лента № 5892, или еквивалентна.
5. Процедура
5.1. Приготвяне на пробата
В мерителна колба от 50 cm 3 (ml) се претегля
1 g от пробата (M) с точност 0,001 g. Пробата
се диспергира в 25 cm 3 (ml) смес вода/метанол
(т. 3.8). Колбата се запушва и се разклаща енергично до полу чаване на хомогенна суспензия.
Разк лаща се поне 1 min. Колбата се поставя
във водна баня (т. 4.1) при 60 °С за улесняване на екстракцията. Колбата се охлаж да и
се долива до марката със смес вода/метанол
(т. 3.8). Екстрактът се филтрува с филтърна
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хартия (т. 4.4). ВЕТХ определянето трябва да
се извърши в рамките на 24 h от приготвянето
на екстракта.
5.2. Високоефективна течна хроматография
5.2.1. Скоростта на подвижната фаза (т. 3.9)
се нагласява на 1,0 cm 3 (ml)/min, а детекторът
се настройва на 295 nm.
5.2.2. Дозират се 10 µl от разтвора на пробата, получен, както е описано в 5.1, и се записва
хроматограмата. Измерва се площта на пиковете.
Извършва се калибриране, както е описано в
т. 5.2.3. Сравняват се хроматограмите, получени
за пробата и за стандартния разтвор. Използват
се площите на пиковете и коефициентите на
детектора (RF), получени съгласно т. 5.2.3, за
изчисляване на концентрациите на анализираните вещества в разтвора на пробата.
5.2.3. Стандартна крива
Инжектират се 10 µl от стандартния разтвор
(т. 3.10) и се записва хроматограмата. Инжектира
се няколко пъти, докато се получи постоянна
площ на пика.
Определя се коефициентът на детектора RFi:
,
където:
P i e площта на пика на хидрохинона, хидрохинон монометиловия етер, хидрохинон моноетиловия етер или хидрохинон монобензиловия етер;
С i – концентрацията на стандартния разтвор
(т. 3.10) на х идрох инона, х идрох инон мономет и лови я ет ер, х и д рох и нон моноет и лови я
етер и ли х и д рох инон монобензи лови я етер
в g/50 cm 3 (ml).
Получените хроматограми на стандартния
разтвор и на разтвора на пробата трябва да
отговарят на следните изисквания:
а) Разделянето на пиковете в най-лошо разделената двойка трябва да бъде не по-малко от
0,90 (за дефиниция на коефициента на разделяне
виж фиг. 1).
Ако не е постигнато необходимото разделяне,
трябва да се използва по-ефективна колона или
друга по състав подвижна фаза до получаване
на добро разделяне.
б) Коефициентът на асиметрия (A S) на всички
получени пикове трябва да бъде в интервала
от 0,9 до 1,5. (За дефиниция на коефициента на
асиметрия виж фиг. 2.) Препоръчва се хроматограмата за определяне коефициента на асиметрия
да се записва при скорост най-малко 2 cm/min.
в) Базовата линия трябва да е стабилна.
6. Изчисления
За изчисляване на концентрацията (концентрациите) на анализираното вещество (вещества)
в пробата се използват площите на пиковете на
анализираните вещества. Концентрацията на
анализираното вещество в пробата се изчислява
като % (M/M) (x i) по формулата:
,
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където:
M е масата на пробата в g;
bi – площта на пика на анализираното вещество в пробата.
7.1. За съдържание на х идрох инон 2,0 %
разликата между резултатите от две успоредни
определяния на една и съща проба не трябва да
надвишава по абсолютна стойност 0,13 %.

Фигура 1.
Коефициент на разделяне на пиковете

Фигура 2.
Коефициент на асиметрия на пика
7.2. За съдържание на хидрохинон монометилов етер 1,0 % разликата между резултатите
от две успоредни определяния на една и съща
проба не трябва да надвишава по абсолютна
стойност 0,1 %.
7.3. За съдържание на хидрохинон моно
етилов етер 1,0 % разликата между резултатите
от две успоредни определяния на една и съща
проба не трябва да надвишава по абсолютна
стойност 0,11 %.
7.4. За съдържание на хидрохинон монобензилов етер 1,0 % разликата между резултатите
от две успоредни определяния на една и съща
проба не трябва да надвишава по абсолютна
стойност 0,11 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
8. Възпроизводимост *
8.1. За съдържание на х идрох инон 2,0 %
разликата между резултатите от две успоредни
определяния на една и съща проба при различни условия (различни лаборатории, различни
аналитици, различни апарати и/или различно
време) не трябва да надвишава по абсолютна
стойност 0,37 %.
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8.2. За съдържание на хидрохинон монометилов етер 1,0 % разликата между резултатите
от две успоредни определяния на една и съща
проба при различни условия (различни лаборатории, различни аналитици, различни апарати
и/или различно време) не трябва да надвишава
по абсолютна стойност 0,21 %.
8.3. За съдържание на хидрохинон моноетилов
етер 1,0 % разликата между резултатите от две
успоредни определяния на една и съща проба
при различни условия (различни лаборатории,
различни аналитици, различни апарати и/или
различно време) не трябва да надвишава по
абсолютна стойност 0,19 %.
8.4. За съдържание на хидрохинон монобензилов етер 1,0 % разликата между резултатите
от две успоредни определяния на една и съща
проба при различни условия (различни лаборатории, различни аналитици, различни апарати
и/или различно време) не трябва да надвишава
по абсолютна стойност 0,11 %.
*Забележка. Виж ISO 5725.
9. Забележки
9.1. Когато е установено съд ържание на
хидрохинон, значително по-голямо от 2 %, и
се изисква по-точна оценка на съдържанието
му, екстрактът от пробата (т. 5.1) трябва да се
разреди до концентрация, която би се получила
от проба, съдържаща 2 % хидрохинон, и определянето се повтаря.
(При някои апарати абсорбцията може да
бъде извън интервала на линейност на детектора при високи концентрации на хидрохинон.)
9.2. Пречещи фактори
Описаният по-горе метод дава възможност
за определяне на хидрохинон и негови етери
при единично изократично хроматографиране.
Използването на „фенил“ колона осиг у рява
достатъчно време на задържане на хидрохинона, което не може да се гарантира, когато се
използва С 18 колона с описаната подвижна фаза.
Освен това този метод е податлив на влиянието на пречещи вещества, като редица парабени.
В такива случаи определянето трябва да бъде
повторено с използване на различни системи
подвижна/неподвижна фаза. Подходящи методи
могат да бъдат намерени в публикациите 1 и
2, а именно:
Колона: Zorbax ODS, 4,6 mm x 25 сm или
еквивалентна:
Температура – 36 °С
Скорост – 1,5 cm 3 (ml)/min
Подвижна фаза:
за хидрохинон – метанол : вода = 5 : 95 (V/V)
за хидрохинон монометилов етер – метанол :
вода = 30 : 70 (V/V)
за хидрохинон монобензилов етер – метанол :
вода = 80 : 20 (V/V) (M.Herpol-Boremans et m.-O.
Masse, Identification et dosage de l’hydroquinone
et de ses ethers methylique et benzylique dans les
produits cosmetiques pour blanchir la peau. Int. J.
Cosmet. Sci. 8-203-214 (1986).
Колона: Spherisorb S5-ODS, или еквивалентна:
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Подвижна фаза – вода : метанол = 90 : 10
(V/V)
Скорост – 1,5 cm 3 (ml)/min
Тези условия са подходящи за хидрохинон
(J.Firth and I.Rix, Determination of hydroquinone
in skin toning creams, Analyst (1986), 111, p. 129).
ХХХVІІІ. ИДЕНТИФИК АЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 2-ФЕНОКСИЕТАНОЛ, 1-ФЕНОКСИПРОПАН-2-ОЛ, МЕТИЛ, ЕТИЛ, ПРОПИЛ,
БУТИЛ И БЕНЗИЛ 4-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ В
КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. Област на приложение
Методът се отнася до тънкослойно-хроматографска процедура, която в комбинация с
методиката за определяне, описана в част Б,
позволява идентификацията на 2-феноксиетанол,
1-феноксипропан-2-ол, метил, етил, пропил, бутил и бензил 4-хидроксибензоат в козметичните
продукти.
2. Принцип
Консервантите се извличат от подкислена
козметична проба с ацетон. След филтруване
ацетоновият разтвор се смесва с вода и мастните
киселини се утаяват в алкална среда като техни
калциеви соли. Алкалната смес (ацетон/вода)
се обработва с диетилов етер за отстраняване
на липофилните вещества. След подкисляване
консервантите се екстрахират с диетилов етер.
Аликвотна част от диетилетерния екстракт се
накапва върху плака, покрита с тънък слой
силикагел. След проявяване плаката се наблюдава под УВ светлина и петната се оцветяват с
реактива на millon.
3. Реактиви
3.1. Общи положения
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„чист за анализ“ (ч.з.а), а водата – дестилирана
или с еквивалентна чистота.
3.2. Ацетон
3.3. Диетилов етер
3.4. н -Пентан
3.5. Метанол
3.6. Оцетна киселина, ледена
3.7. Солна киселина (HCI), разтвор 4 mol/
dm 3 (mol/l)
3.8. Калиев хидроксид (КОН), разтвор 4 mol/
dm 3 (mol/l)
3.9. Калциев дихлорид дихидрат (CaCI 2 .2H 2O)
3.10. Реактив за оцветяване на millon. Реактивът на millon (живачен ІІ нитрат) е в наличност
в търговската мрежа (Fluka 69820).
3.11. 2-Феноксиетанол
3.12. 1-Феноксипропан-2-ол
3.13. Метил 4-хидроксибензоат (метилпарабен)
3.14. Етил 4-хидроксибензоат (етилпарабен)
3.15. н-Пропил 4-хидроксибензоат (пропилпарабен)
3.16. н-Бутил 4-хидроксибензоат (бутилпарабен)
3.17. Бензил 4-хидроксибензоат (бензилпарабен)
3.18. Стандартни разтвори
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За всяко от стандартните вещества (т. 3.11,
т. 3.12, т. 3.13, т. 3.14, т. 3.15, т. 3.16 и т. 3.17) се
приготвя 0,1 % (М/V) разтвор в метанол.
3.19. Разтворител за проявяване на хроматограмата (подвижна фаза). Смесват се 88 обема n-пентан (т. 3.4) и 12 обема ледена оцетна
киселина (т. 3.6).
4. Апаратура
Стандартно лабораторно оборудване и:
4.1. Водна баня с възможност за поддържане
на температура 60 °С.
4.2. Съд за проявяване на хроматограмата
(хроматографска вана).
4.3. Източник на УВ светлина, 254 nm.
4.4. Плаки за тънкослойна хроматография,
20x20 cm, покрити с 0,25 mm силикагел 60F 254 с
концентрирана зона (Merck № 11798, Darmstadt
или еквивалентни).
4.5. Пещ с възможност за поддържане на
температура 105 °С.
4.6. Сешоар за коса със сух въздух.
4.7. Ролка за нанасяне на реактива на millon
с дължина около 10 cm, външен диаметър около
3,5 cm и дебелина на вълнения пласт 2 до 3 mm
(виж забележката под т. 5.2).
4.8. Колби стъклени със запушалки и обем
50 cm 3 (ml).
4.9. Електрическа плоча с терморегулатор
и настройка на температурата около 80 °С. За
получаване на равномерно разпределение на
температурата плочата се покрива с алуминиева
пластина с размери 20х20 cm и дебелина около
6 mm.
5. Процедура
5.1. Подготовка на пробата
В колба (т. 4.8) се претегл я 1 g от пробата
с точност 0,001 g. Прибавят се четири капки
разтвор на солна киселина (т. 3.7) и 40 cm 3 (ml)
ацетон. За силно алкалните козметични продукти, като тоалетен сапун, се добавят 20 капки
разтвор на солна киселина. Колбата се запушва
и съдържанието є се нагрява внимателно до
около 60 °С, с което се улеснява екстракцията
на консервантите в ацетоновата фаза. Разклаща
се в продъл жение на 1 min, рН на разтвора се
измерва с индикаторна хартия, коригира се до
рН ≤ 3 със солна киселина (т. 3.7), повторно
се разк лаща 1 min и след охла ж дане до стайна
температ у ра се филтрува през книжен филт ър.
От филтрата се отпипетират 20 cm 3 (ml) и се
разреж дат с 60 cm 3 (ml) вода в конусна колба от
200 cm 3 (ml). Разтворът се алкализира с калиев
хидроксид (т. 3.8) до рН 10 (по индикаторна
хартия), добавя се 1 g калциев дихлорид дихидрат (т. 3.9) и се разклаща енергично. Филтрува
се през книжен филт ър в делителна фуния от
250 cm 3 (ml), съдържаща 75 cm 3 (ml) диетилов
етер. Фунията се разк лаща силно 1 min и след
отдел яне на фазите водният слой се събира в
конусна колба от 200 cm 3 (ml). Разтворът се
подкисл ява до рН около 2 с разтвор на солна
киселина (т. 3.7) (по индикаторна хартия), добавят се 10 cm 3 (ml) диетилов етер и отново се
разк лаща енергично 1 min. Изчаква се двете
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фази да се раздел ят и 2 cm 3 (ml) от етерни я
слой се прехвърл ят в епру ветка от 5 cm 3 (ml)
със запушалка.
5.2. Тънкослойна хроматография
Хроматографската плака (т. 4.4) се поставя
върху загрятата плоча (т. 4.9) и на стартовата
линия в концентрационната зона се нанасят по
10 µl от стандартните разтвори (т. 3.18) и 100 µl
от пробата (т. 5.1). Изпаряването на разтворителя се ускорява с въздушна струя. Изсушената
хроматографска плака се оставя да се охлади
до стайна температура, след което се поставя
в хроматографска вана (т. 4.2) със 100 cm 3 (ml)
подвижна фаза. Хроматографският процес се
провежда при стайна температура и продължава,
докато фронтът на разтворителя стигне на 15 cm
от стартовата линия. Плаката се изважда от ваната, суши се с горещ въздух от сешоар (т. 4.6)
и се наблюдава под ултравиолетова светлина
(т. 4.3). Местата на петната се отбелязват. За
отстраняване на излишната оцетна киселина
плаката се нагрява 30 min в сушилня (т. 4.5) при
100 °С. Петната на консервантите се оцветяват
с реактива на millon (т. 3.10), който се нанася
с ролка (т. 4.7), докато плаката се навлажни
равномерно.
Забележка. Петната могат да се оцветят и чрез
внимателно накапване на капка от реактива
на millon върху всяко едно петно, маркирано
под ултравиолетовата светлина. Естерите на
4-хидроксибензоената киселина се появяват като
червени петна, 2-феноксиетанол и 1-феноксипропан-2-ол като жълти, 4-хидроксибензоената киселина, която може да се открие в пробите като
консервант или като продукт от разлагането на
парабените, се появява под формата на червено
петно (виж т. 7.3 и т. 7.4).
6. Идентификация
Идентификацията се извършва по R f стойностите на петната от пробите с тези на стандартите, както и чрез сравняване на поведението им
под ултравиолетова светлина и на цвета им след
нанасяне на реактива на millon. Тези данни дават
предварителна информация за идентичността на
консервантите. Ако се появят парабени, трябва
да се проведе разделяне с високоефективна течна хроматография (ВЕТХ), описана в раздел Б.
Получените резултати се комбинират с тези от
тънкослойната хроматография за потвърждаване
на присъствието на 2-феноксиетанол, 1-феноксипропан-2-ол и парабените.
7. Забележка.
7.1. Реактивът на millon е токсичен, поради
което се прилага чрез една от описаните процедури. Не се препоръчва пръскането.
7.2. Дру ги съединени я, съдържащи хидроксилни г ру пи, могат също да се оцветя т с
реактива на millon. Таблица с цветовете и R f
стойностите, полу чени за н якои консерванти,
използва й к и т ън кос лой нох ромат ог рафск ата
процедура, е публикувана в N. De Kruijf, m.A.H.
R ijk, L .A. Pranato – Soetardhi и А. Schouten
(1987): Определ яне на консерванти в козметични продукти. Тънкослойно хроматографска

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

процеду ра за идентификацията на консерванти
в козметични продукти (J. Chromatography 410,
395-411).
7.3. В следващата таблица са посочени R f
стойностите за някои консерванти. Същите могат
да се използват ориентировъчно при идентифициране на изследваните проби.
Съединение

100 х R f

Цвят

4-хидроксибензоена киселина

11

червен

Метилпарабен

12

червен

Етилпарабен

17

червен

Пропилпарабен

21

червен

Бутилпарабен

26

червен

Бензилпарабен

16

червен

2-феноксиетанол

29

жълт

1-феноксипропан-2-ол

50

жълт

7.4. Не се разделят 4-хидроксибензоената
киселина и метилпарабенът. Идентификацията
на тези съединения трябва да се потвърди чрез
метода на високоефективна течна хроматография (ВЕТХ), описан в част Б, и сравняване на
времената на задържане, получени от пробата,
с тези на стандартите.
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ
1. Област на приложение
Методът се отнася за определяне на 2-феноксиетанол, 1-феноскипропан-2-ол, метил 4-хидроксибензоат, етил 4-хидроксибензоат, пропил
4-хидроксибензоат, бутил 4-хидроксибензоат и
бензил 4-хидроксибензоат в козметични продукти.
2. Дефиниция
Количествата на консервантите, определени
с този метод, се изразяват като % (M/M).
3. Принцип
Пробата се подкислява чрез добавяне на сярна
киселина и суспендира в смес от етанол и вода.
След леко загряване на сместа за втечняване на
липидната фаза и подобряване на количествената
екстракция сместа се филтрува. Консервантите
във филтрата се определят чрез обратнофазова
ВЕТХ. Като вътрешен стандарт се използва
4-хидроксибензоат.
4. Реактиви
4.1. Основни положения
Всички реактиви трябва да са с квалификация
„за ВЕТХ“, а водата – бидестилирана.
4.2. Етанол, абсолютен
4.3. 2-Феноксиетанол
4.4. 1-Феноксипропан-2-ол
4.5. Метил 4-хидроксибензоат (метилпарабен)
4.6. Етил 4-хидроксибензоат (етилпарабен)
4.7. н-Пропил 4-хидроксибензоат (пропилпарабен)
4.8. Изопропил 4-хидроксибензоат (изопропилпарабен)
4.9. н -бутил 4-хидроксибензоат (бутилпарабен)
4.10. Бензил 4-хидроксибензоат (бензилпарабен)
4.11. Тетрахидрофуран
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4.12. Метанол
4.13. Ацетонитрил
4.14. Сярна киселина (Н 2 SO 4) разтвор 2 mol/
dm 3 (mol/l)
4.15. Смес етанол/вода. Смесват се 9 обема
етанол (т. 4.2) и 1 обем вода.
4.16. Разтвор на вътрешен стандарт. Претеглят
се около 0,25 g с точност 0,001 g изопропилпарабен (т. 4.8), прехвърлят се в мерителна колба
от 500 cm 3 (ml) и след разтваряне се долива до
марката със смес етанол/вода (т. 4.15)
4.17. Подвижна фаза: тетрахидрофуран/вода/
метанол/ацетонитрил.
Смесват се 5 обема тетрахидрофу ран, 60
обема вода, 10 обема метанол и 25 обема ацетонитрил.
4.18. Изходни стандартни разтвори на консервантите. Претегл ят с точност 0,001 g 0,2 g
2-ф еноксие т а нол, 0,2 g 1-ф енокси п р опа н-2ол, 0,05 g метилпарабен, 0,05 g етилпарабен,
0,05 g бу тилпарабен и 0,025 g бензилпарабен
в мерителни колби от 100 cm 3 (ml) и разтворите се доливат до марката със смес етанол/
вода (т. 4.15).
Разтворите са стабилни до една седмица при
съхраняване в хладилник.
4.19. Стандартни разтвори на консервантите.
От изходните стандартни разтвори (т. 4.18) се
прехвърл ят съответно 20,00 cm 3 (ml), 10 cm 3
(ml) 5,00 cm 3 (ml), 2,00 cm 3 (ml) и 1,00 cm 3 (ml)
в мерителни колби от 50 cm 3 (ml). Във всяка
колба се прибавят по 10 cm 3 (ml) разтвор на
вът решни я стан дар т (т. 4.16) и 1,0 cm 3 (ml)
разтвор на сярна киселина (т. 4.14) и се долива до марката със смес етанол/вода (т. 4.15).
Разтворите трябва да са приготвени непосредствено преди у потреба.
5. Апаратура
Стандартно лабораторно оборудване и:
5.1. Водна баня с възможност за поддържане
на температура 60 °С ± 1 °С.
5.2. Хроматограф за високоефективна течна
х роматог рафи я с У В детек тор, дъл ж ина на
вълната 280 nm.
5.3. Аналитична колона от неръждаема стомана 25 cm х 4,6 mm (или 12,5 cm х 4,6 mm),
съдържаща Nucleosil 5С18 или еквивалент (виж
т. 10.1).
5.4. Стъклени колби от 100 cm 3 (ml) със запушалки.
5.5. Пемза с размери на зърната от 2 mm
до 4 mm.
6. Процедура
6.1. Подготовка на пробата
6.1.1. Подготовка на пробата без добавяне
на вътрешен стандарт.
Пре т егл я с е около 1,0 g о т п робата с т очнос т 0,0 01 g в с т ък лена колба о т 10 0 cm 3 (m l)
с ъс за п у ша л ка (т. 5.4). Доба вя т се 1,0 cm 3 (ml)
ра з т вор на ся рна к ис ел и на (т. 4.14), 50,0 cm 3
(m l) е та нол/вод на смес (т. 4.15) и около 1,0 g
пемза (т. 5.5). Колбата с е за п у ш ва и с е ра зк ла ща си л но, док ат о с е пол у ч и хомог ен на
с успензи я. За уле сн я ва не екс т ра к ц и я т а на
конс е рв а н т и т е в е т а но лов ат а фа з а ко л б ата с е на г ря ва 5 min на вод на ба н я (т. 5.1)
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п ри т ем перат у ра 6 0 °С ± 1 °С. С лед т ова
с е ох ла ж да б ързо на т еча ща с т у дена вода
и п рес т оя ва в х ла д и л н и к 1 h. Фи л т ру ва с е
п рез к н и жен фи л т ър и около 2 cm 3 (m l) о т
фи л т рата с е п рех върл я т в еп ру ве т к а о т 5 сm 3
(m l) с ъ с за п у ша л к а. Екс т ра к т ът с е с ъх ра н я ва
в х ла д и л н и к. ВЕТ Х оп редел я не т о т рябва да
с е извърш и до 2 4 h.
6.1.2. Подготовка на пробата с добавяне на
вътрешен стандарт
Претегл я се около 1,0 g ± 0,1 от пробата
с точност 0,001 g и се прехвърл я в колба от
100 cm 3 (ml). Добавят се 1,0 cm 3 (ml) разтвор
на сярна киселина (т. 4.14) и 40 cm 3 (ml) смес
етанол/вода (т. 4.15), около 1,0 g пемза (т. 5.5)
и точно 10,0 cm 3 (ml) разт вор на вът решен
стандарт (т. 4.16). Колбата се запу шва и се
разк лаща силно най-малко 1 min, докато се
пол у ч и хомог ен на ем улси я. За улесн я ва не
екстракцията на консервантите в етаноловата
фаза колбата се загрява 5 min на водна баня
п ри т ем перат у ра 60 °С ± 1 °С, след кое т о
се охла ж да бързо на течаща ст удена вода и
престоява в хладилник 1 h. Филтрува се през
книжен филт ър. Около 2 cm 3 (ml) от филтрата
се прехвърл ят в епруветка от 5 cm 3 (ml) със
запушалка. Съхранява се в хладилник до провеж дане на ВЕТХ определ янето.
6.2. Високоефективна течна хроматография
(ВЕТХ)
6.2.1. Хроматографски условия:
Подви ж на фаза – тет ра х и д рофу ран/вода/
метанол/ацетонитрил (т. 4.17)
Скорост на потока – 1,5 cm 3/min (ml/min)
Дължина на вълната – 280 nm
6.2.2. Стандартна крива
Инжектират се по 10 µl от стандартните разтвори на консервантите (т. 4.19). От получените
хроматограми се определят съотношенията на
височината на пиковете на стандартните разтвори на консервантите към височината на пика
на вътрешния стандарт. Построява се крива за
всеки консервант, свързваща тези съотношения
с концентрацията на стандартните разтвори.
6.2.3. Определяне
Инжектират се последователно по 10 µl от
разтвора на пробата без вътрешен стандарт
(т. 6.1.1) и на един от стандартните разтвори на
консерванта (т. 4.19) и получените хроматограми
се сравняват. Ако в хроматограмата на пробата
(т. 6.1.1) не се появи пик, с приблизително същото
време на задържане като това на изопропилпарабена (препоръчан като вътрешен стандарт), се
инжектират 10 µl разтвор на пробата с вътрешен
стандарт (т. 6.1.2). Хроматограмата се изписва
и се измерват височините на пиковете. Ако в
хроматограмата на пробата се появи пречещ пик
с приблизително същото време на задържане
като това на изопропилпарабена, трябва да се
избере друг вътрешен стандарт.
Когато пик ът на н якои от изследвани те
консерванти не присъства в хроматограмата на
пробата, този консервант може да се използва
като алтернативен вътрешен стандарт.
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Изчисляват се съотношенията на височината
на пика на изследваните консерванти към тези
на вътрешния стандарт и се проверява дали за
стандартните разтвори, използвани в процедурата за калибриране, се получава линейна
зависимост.
Получените хроматограми на стандартния
разтвор и на разтвора на пробата трябва да
отговарят на следните изисквания:
а) Разделянето на пиковете (р) на най-лошо
разделената двойка трябва да бъде не по-малко от 0,90 (за дефиниция на пиково разделяне
виж фиг. 1).
Ако не е постигнато необходимото разделяне,
трябва да се използва по-ефективна колона или
друга по състав подвижна фаза.
б) Коефициентът на асиметрия (As) на всички
получени пикове трябва да бъде в интервала
от 0,9 до 1,5 (за дефиницията на коефициент на
асиметрия виж фиг. 2).
Препоръчва се хроматограмата за определяне
коефициента на асиметрия да се записва при
скорост най-малко 2 cm/min.
в) Базовата линия трябва да е стабилна.
7. Изчисление
Изчисляването на концентрациите на консервантите в разтвора на пробата се извършва
по стандартната крива (т. 6.2.2) и съотношенията на височините на пиковете на изследваните консерванти към тази на вътрешния
стандарт. Съдържанието на 2-феноксиетанол,
1-феноксипропан-2-ол, метил 4-хидроксибензоат, етил 4-хидроксибензоат, пропил 4-хидроксибензоат, бутил 4-хидроксибензоат и бензил
4-хидроксибензоат (W i) се изчисляват като %
(М/М) по формулата:
,
където:
bi е концентрацията на консерванта i в разтвора на пробата, отчетена по стандартната крива
в µg/dm 3 (µg/l);
М – масата на изпитваната проба в g.
8. Повторяемост*
Виж т. 10.5.
*Забележка. Виж ISO 5725.

Фигура 1.
Коефициент на разделяне на пиковете
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Фигура 2.
Коефициент на асиметрия на пика
9. Възпроизводимост *
Виж 10.5.
*Забележка. Виж ISO 5725.
10. Забележки:
10.1. Стационарна фаза
При ВЕТХ определянето на задържането на
веществата от пробата зависи в голяма степен
от вида, марката и предварителната подготовка
на неподвижната фаза. Изборът на колоната,
която ще се използва за разделяне на изследваните консерванти, се решава от получените
резултати за стандартните разтвори (виж т. 6.2.3).
Други подходящи неподвижни фази за пълнеж
на колоната са Hypersil ODS и Zorbax ODS.
Препоръчани ят състав на подви ж ната фаза
също може да се оптимизира, за да се получи
необходимото разделяне.
10.2. Дължина на вълната, при която се извършва определянето.
Проверката за годността на описаната методика показва, че известна промяна в дължината на
вълната на определяне може да окаже значителен
ефект върху резултата, поради което този параметър трябва да бъде внимателно контролиран
при провеждане на анализа.
10.3. Пречещи влияния
При по с очен и т е ус лови я о т п р о бат а с е
ел у и рат и м ног о д ру г и с ъед и нен и я, кат о консерва н т и и козмет и ч н и доба вк и. Времената
на за д ърж а не на г ол я м брой консерва н т и,
описани в Приложение № V на Регламент (ЕО)
№ 1223/2009, са цитирани в N.de K ruijf, m.A.H.
R ijk, L .A.Pranato-Soetardhi и A. Schouten. Определ яне на консерван т и в козмет и чни п род укти. ІІ Високоефективна течнохроматографска
процед у ра за и дентифициране на консерванти
в ко з м е т и ч н и п р од у к т и (J.C h romatog raphy
1989, 469, 317-318).
10.4. За да се избере подходяща аналитична
колона, може да се използва подходяща колона
гард.
10.5. Методът е изпитан от девет лаборатории – участници, всяка от които е анализирала
по три проби. Средните стойности от всички
лаборатории в % М/М (m) повторяемост (r) и
възпроизводимост (R) за трите проби са посочени в таблицата:
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Проба

Витаминов
крем

Бързопочистващ крем

Масажен
крем
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m

1,124

1-феноксиМетил-па- Етил-парапропан-2рабен
бен
ол
0,250
0,0628

r
R

0,016
0,176

0,018
0,030

0,0035
0,0068

m

1,196

0,266

0,076

r
R
m

0,040
0,147

0,003
0,022

0,002
0,004

2-феноксиетанол

r
R
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Пропилпарабен

Бутил-парабен

0,031

0,0906

0,0028
0,0111

0,0044
0,0034

0,806

0,180

0,148

0,152

0,067
0,112

0,034
0,078

0,013
0,012

0,015
0,016
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2008 г. за придобиване на специалност
„обща медицина“ от общопрактикуващите
лекари (ДВ, бр. 63 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с „в
акредитирана амбулатория за първична медицинска помощ по чл. 5, ал. 2, т. 2, буква „б“.
§ 2. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Практическото обучение по ал. 1 може
да се провежда от датата на започване на обучението за придобиване на специалност „обща
медицина“.“
§ 3. В чл. 12 се създава ал. 3:
„(3) Копие от заповедта по ал. 2 се изпраща
в 7-дневен срок от ректора на висшето училище в Министерството на здравеопазването и
в съответната регионална здравна инспекция,
в която е регистрирана амбулаторията за първична медицинска помощ по чл. 1.“
§ 4. В чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) Молбата по ал. 4 се подава от 1 до 28
февруари за изпитната сесия през май и от 1 до
30 септември за изпитната сесия през декември.“
§ 5. Навсякъде в текста на наредбата думите
„регионален център по здравеопазване“ и „регионалния център по здравеопазване“ се заменят
съответно с „регионална здравна инспекция“
и „регионалната здравна инспекция“.
Преходни разпоредби
§ 6. (1) Лекарите по чл. 1, които са започнали обучение за придобиване на специалност
„обща медицина“ по реда на Наредба № 47 от
1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 9 от 1996 г.;
отм., бр. 64 от 2001 г.), Наредба № 31 от 2001 г.
за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; отм.,
бр. 7 от 2007 г.) и Наредба № 34 от 2006 г. за

Бензилпарабен

придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) могат
да довършат обучението си по реда на тази
наредба след подаване на писмено заявление
до ректора на висшето училище, в което са
записани за обучение, в срок до 6 месеца от
влизане в сила на тази наредба.
(2) Обучението на лицата по ал. 1 се довършва по актуализирани индивидуални учебни
планове в съответствие с утвърдената по реда
на чл. 4 учебна програма.
§ 7. (1) Подаване на документи, класиране
и записване за обучение по специалност „обща
медицина“ на местата, определени по реда на
чл. 2, ал. 2 за 2014 г., които са останали незаети
след записването по чл. 3, ал. 2, или на местата, преразпределени по реда на чл. 2, ал. 3,
се извършва във висшите училища в срок до
3 юни 2015 г.
(2) Обучението за придобиване на специалност „обща медицина“ по ал. 1 започва от
датата на записване за обучение.
Министър:
Таня Андреева
5485

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
(обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91 от 2009 г.,
бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от
2013 г. и бр. 15 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „заведение“ се добавя
„телефон за връзка“.
2. В т. 6 думите „и печат“ се заменят с „и/
или печат“.
3. Създава се т. 8:
„8. Уникален идентификационен номер
(УИН) на магистър-фармацевта от регистъра
на Българския фармацевтичен съюз.“

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дневникът за регистриране на рецепти
по ал. 1, т. 4 може да се води както на хартиен,
така и на електронен носител.“
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На всяка рецепта магистър-фармацев
тът поставя печат, който съдържа номера и
датата на разрешението за търговия на дребно
с лекарствени продукти.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Рецептите се подписват от магистърфармацевта, който изпълнява предписанието
и/или отпуска лекарствените продукти. На
всяка рецепта магистър-фармацевтът поставя:
1. номер и дата на приемане на рецептата;
2. УИН на отпускащия магистър-фармацевт.“
§ 4. В чл. 41, ал. 4 думите „на всяко 16-о и
1-во число на месеца“ се заменят с „в сроковете,
определени в сключените с РЗОК договори“.
§ 5. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Отпускането на лекарствени продукти
от аптеки, работещи по договор с НЗОК, се
извършва в съответствие с тази наредба и с
условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от Закона за
здравното осигуряване.“
2. В ал. 3 след думите „извършва от“ се
добавя „магистър-фармацевт в“.
3. В ал. 5 след думата „рецептата“ се добавя „за лекарствените продукти, отпускани по
реда на чл. 21 от Наредба № 34 от 2005 г. за
реда за заплащане от републиканския бюджет
на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване“ (ДВ, бр. 95 от 2005 г.).“
§ 6. Създават се чл. 47а и 47б:
„Чл. 47а. При отпускане на лекарствени
продукти, предписани по реда на глава трета,
раздел IV, магистър-фармацевтът проверява
здравноосигурителния статус на пациентите по
ред, определен в условията и реда за сключване
на индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от
Закона за здравното осигуряване.
Чл. 47б. (1) При отпускане на лекарствени
продукти по чл. 47а рецептите и протоколите
се отчитат пред НЗОК чрез въвеждане на информацията, съдържаща се в тях в електронна
база данни. Изискванията към софтуерната база
данни, обработваща рецептите и протоколите,
се определят съвместно от представители на
НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз
по реда на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното
осигуряване.
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(2) Въвеждането на информацията по ал. 1
се извършва в момента на отпускане на лекарствените продукти в приемното помещение
на аптеката от магистър-фармацевта, който
отпуска лекарствените продукти.
(3) Средната продължителност на обработване на рецепта и отпускане на предписаните
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни е 6 минути. Средната продължителност на обработване на протокол е
3 минути.
(4) Броят на обработените рецепти, включително и тези по протоколи, следва да съответства на броя и работното време на магистърфармацевтите в аптеката при съобразяване с
изискванията на ал. 3.
(5) В случай че в населено място само един
търговец на дребно на лекарствени продукти
е сключил договор с Националната здравно
осигурителна каса за отпускане на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни, броят на обработените от него рецепти
и протоколи може да надвишава този по ал. 4
след съгласуване с директора на съответната
районна здравноосигурителна каса в съответствие с условията и реда за сключване на
индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от
Закона за здравното осигуряване.“
§ 7. В § 1 на допълнителната разпоредба се
създават т. 7 и 8:
„7. „Отпускане на лекарствен продукт по
лекарско предписание“ означава съвкупността
от действия на магистър-фармацевти в приемното помещение на аптеката по приемане на
рецептурните бланки, съответно протоколи,
проверката на съдържанието им, консултация
относно реда за приемане на предписаните
продукти и възможните нежелани реакции и
лекарствени взаимодействия, остойностяване
на лекарствените продукти, попълване на реквизитите на рецептурната бланка, съответно
протокол и рецептурна книжка, изискване на
подпис на пациентите/получателите, полагане
на подпис на магистър-фармацевта, обработващ рецептурната бланка, съответно протокол,
въвеждане на информацията в електронна
база данни, поставяне на печат и предаване
на лекарствените продукти на пациентите/
получателите по начин, който да не води до
разкриване на личните им данни на други лица.
8. „Отпускане на лекарствен продукт без
лекарско предписание (ОТС)“ означава съвкупността от действия на фармацевти в приемното
помещение на аптеката по определяне на подходящия за отпускане лекарствен продукт без
лекарско предписание (ОТС) или приемане на
рецептурните бланки и проверката на съдържанието им, консултация относно приемането и
възможните нежелани реакции и лекарствени
взаимодействия и предаване на лекарствените
продукти на пациентите.“
§ 8. Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1

“
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§ 9. Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 24, ал. 1

“
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§ 10. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 24, ал 1
ПАЦИЕНТ

РЗОК No.

рег. номер на лечебното заведение

здравен район ЕГН (ЛНЧ) на пациента

Идентификационен номер

УИН на лекаря-специалист

 ЛНЧ
дата на раждане ..
 гражданин на ЕС

 ЕГН
 ССН

код на държава

(или по двустранни спогодби)

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

име, презиме и фамилия по лична карта

код специалност

Aдрес: гр.(с) ……………………………………….... ул……..............…………………………No.......

(име и фамилия на лекаря)

(наименование на лечебното заведение и адрес)

ж.к............................................................. ………. бл……….вх……..тел……………………………

 IA

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК/РЗОК

 IB

 IC

No.

Предложение на експертна комисия или специалист по профила на заболяването

дата на
издаване

No.

за
срок:

КЛИНИЧНА ДИАГНОЗА

................................................
брой дни

МКБ .

............................................................................................................................................................................................................................................
УТОЧНЕНА ТЕРАПИЯ (вид, схема и срок на лечение)
Код НЗОК

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

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от.........................дни .........................................................................................................
Код НЗОК

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

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: ............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Код НЗОК

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

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: ............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Общо количество за срока на действие на протокола: ..................................................................................................................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРОКОВЕ ЗА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ..................................................
Председател на експертна комисия: ...........................................................

Лекуващ лекар: .................................................

(подпис и печат на лечебното заведение)

(подпис и личен печат)

РЕШЕНИЕ НА
КОМИСИЯ ЗА ЕКСПЕРТИЗА
КЪМ ЦУ НА НЗОК/РЗОК
N
o.
Комисия No.

заседание No.

за срок:

дата:

......................................
брой дни

УТОЧНЕНА ТЕРАПИЯ (вид, схема и срок на лечение)
Код НЗОК

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

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

дневна/седмична доза: .............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от........................ дни .........................................................................................................
Код НЗОК

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

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: ............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Код НЗОК

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

(търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Дневна/седмична доза: ............................................................................................................................................................................
месечна доза: ................................................... за срок от......................... дни ........................................................................................................
Общо количество за срока на действие на протокола: ..................................................................................................................................................
Попълва се от РЗОК

Валиден
от

за брой дни

Валиден
до
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРОКОВЕ ЗА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ..................................................
Заб.: Комисия No. - номерът съвпада с номера на РЗОК; за ЦУ на НЗОК номерът е “30”

Становище: .......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Председател на комисия: ...........................................

(подпис и печат на НЗОК/РЗОК)

Външен експерт:

Членове: 1. ........................................................

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

(фамилия и подпис) (подпис)

(подпис)

2 .........................................................

Заверка от РЗОК при получено решение от НЗОК:

3. ........................................................

Председател на комисия в РЗОК:

4. ........................................................

(подпис)

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

(подпис и печат на РЗОК) (подпис)

АПТЕКА .................................................................................

рег. No. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................
УИН на магистър фармацевта

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. No. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

УИН на магистър фармацевта

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. No. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

....................................................................................
УИН на магистър фармацевта

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. No. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

УИН на магистър фармацевта

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. No. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

УИН на магистър фармацевта

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

АПТЕКА .................................................................................

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

рег. No. в РЗОК
дата на отпускане

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

ОТПУСНАТО: код НЗОК

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

УИН на магистър фармацевта

(код, търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)

Отпуснал:
(подпис и печат на аптеката)

“
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§ 11. Приложение № 8а към чл. 30а, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8а
към чл. 30а, ал. 1

“

8а
1
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§ 12. Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 8б
към чл. 30г, ал. 3

§ 13. Приложение № 8в към чл. 30д, ал. 1 се
изменя така:

ОТДЕЛЕНИЕ/КЛИНИК А ПО
МЕДИЦИНСК А ОНКОЛОГИЯ
РЕШЕНИЕ № ……/……….. 201… г.
на ОНКОЛОГИЧНИЯ КОМИТЕТ
по ХИМИОТЕРАПИЯ

Рецептурна бланка № .....................
за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК
...................................................................................
Наименование на лечебното заведение – Рег. №

Пациент: ..................................................................
...................................................................................
ЕГН: ………………………………..
Диагноза – стадий: ................................................
...................................................................................
...................................................................................
Хистологичен резултат: ........................................
...................................................................................
ER ………… PgR ……….. HER2 ……..
R AS ……. EGFR ……..
Решение
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЛЕК АРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО СХЕМА:
НЕАДЮВАНТНА ХТ .......................................
 АДЮВАНТНА ХТ .............................................
ЛЕЧЕБНА ХТ ....................................................
БИФОСФОНАТИ ..............................................
ХОРМОНОТЕРАПИЯ .......................................
ТАРГЕТНА (БИОЛОГИЧНА) ТЕРАПИЯ .....
...............................................................................
АНТИЕМЕТИЦИ .............................................. 		
КОЛОНИOСТИМУЛИРАЩИ ФАКТОРИ .....
...............................................................................
ИНТРАК АВИТАРНА ХТ .................................
Брой цикли/курсове
........................................

Продължителност
.................................
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Заключителни разпоредби
§ 14. В Наредба № 20 от 2001 г. за условията
и реда, при които лекарствените продукти,
съдържащи наркотични вещества, могат да
бъдат освободени от някои мерки за контрол (обн., ДВ, бр. 49 от 2001 г.; изм., бр. 71
от 2010 г., бр. 37 и 104 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 след думите „разрешително за“
се добавя „внос и“.
2. В чл. 4, ал. 2 думите „за търговия на
дребно и съхраняване на“ се заменят със „за
търговия на едро и дребно с“.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Таня Андреева
5468
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за
техническата експлоатация, движението на
влаковете и сигнализацията в железопътния
транспорт (обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм.,
бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) За всеки нов подвижен състав се прилага определена техническа спецификация
за оперативна съвместимост (ТСОС), приета
съгласно Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни
2008 г. относно оперативната съвместимост
на железопътната система в рамк ите на
Общ нос т та. Тех н и ческ ата спец ифи к а ц и я
за операт и вна с ъвмес т и мос т се п ри ла га
също към съществуващия подвижен състав,
когато той е бил обект на обновяване или
модернизация.
(4) Съответствието с ТСОС се поддържа
постоянно, докато се ползва ПЖПС от лицето, отговорно за поддръжката на превозните средства, определено в съответствие
със Закона за железопътния транспорт, а
по време на експлоатация по железопътната
инфраструктура – от железопътния превозвач
или от управителя на инфраструктурата.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
§ 2. В чл. 204, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думата „експресните“ се заменя
с „международните“.
2. В т. 4 думата „бързите“ се заменя с
„експресните“.
3. В т. 5 ду мата „меж ду народните“ се
заменя с „бързите“.
§ 3. В заглавието на глава шестнадесета
думите „Оперативно ръководство“ се заменят
с думата „Експлоатация“.
§ 4. В глава шестнадесета, раздел І „Общи
положения“ се създава чл. 216а:
„Ч л. 216а. (1) Експ лоата ц и я та и у п ра в
лението на движението на влаковете включва
процедурите, които се прилагат от управителите на железопътна инфраструкт у ра и железопътните превозвачи и които позволяват
съгласуваната експлоатация на различните
структу рни подсистеми на железопътната
система при композиране и управление на
влак, планиране и управление на движение-
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то, както при нормални, така и при влошени
условия на работа и при аварийни ситуации.
(2) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи установяват подходящи процеси, включително за
експлоатационните връзки между тях, чрез
които се гарантира изпълнението на всички
изисквания по отношение на правилата и
процедурите за експлоатация и управление
на движението на влаковете, както и по
отношение на документацията за персонала. Определянето на тези процеси е част от
системата за управление на безопасността
(СУБ) на управителя на железопътната инфраструктура и железопътния превозвач в
съответствие с изискванията на Наредба № 59
от 2006 г. за управление на безопасността в
железопътния транспорт.“
§ 5. Създава се чл. 217а:
„Чл. 217а. (1) Персоналът, който извършва
експлоатация и управление на движението,
като изпълнява дейности, свързани с безопасността, извършвани самостоятелно от
управителя на железопътната инфраструктура
и железопътния превозвач или при директно
взаимодействие между тях, включва:
1. персонал на железопътния превозвач:
а) персонал, изпълняващ задачи за обслужване на влаковете съгласно чл. 219;
б) персонал, изпълняващ задачи, свързани
с подготвянето на влакове;
2. персонал на управителя на железопътната инфраструктура, изпълняващ дейности
за осигуряване и разрешаване движението
на влаковете.
(2) За изпълнение на функциите по експлоатация и управление на движението управителят на железопътната инфраструктура
и железопътните превозвачи изготвят и осигуряват за персонала по ал. 1 необходимата
документация, а именно:
1. документация за машинистите, която
включва:
а) Ръководство за машиниста;
б) Пътна книга;
в) Разписание на влака;
2. документация за персонала на железопътния превозвач, различен от машинистите;
3. документация за персонала на управителя на железопътната инфраструктура,
разрешаващ движението на влаковете.
(3) Документацията по ал. 2 се изготвя от
управителя на железопътната инфраструкт у ра и железопътни я превозвач съгласно
изискванията, определени с Техническата
спецификация за оперативна съвместимост
(ТСОС) по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“.
Пътна книга по ал. 2, т. 1, буква „б“ трябва
да има в кабината на всеки тягов ПЖПС,
излизащ на път.“
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§ 6. В чл. 219 ал. 1 се изменя така:
„(1) Влаковете се обслужват от влакова
бригада, която се състои от:
1. локомотивна бригада, която включва
персонал, изпълняващ задачата за управление
на влака (машинисти);
2. превозна бригада.“
§ 7. Член 220 се изменя така:
„Чл. 220. (1) На борда на влака се допускат
и лица, които изпълняват задачи, различни
от задачите на персонала по чл. 219, ал. 1,
и не влизат в състава на влаковата бригада.
(2) Изискванията за пътуване в кабините
за управление на тягов подвижен състав за
лица, които не са в състава на локомотивната
бригада, се определят от ИА „Ж А“.“
§ 8. В чл. 229 ал. 3 се изменя така:
„(3) Меродавните наклони по спирачка за
всички междугария се определят съвместно
от управителя на железопътната инфраструктура и превозвачите. Меродавните наклони
по спирачка за железопътните линии се
посочват в правилата за движение на влаковете и маневрената работа, определени от
управителя на железопътната инфраструктура
съгласно чл. 7, ал. 1.“
§ 9. В чл. 360 накрая се добавя изречение
трето: „Обратната страна на табелата е сива
и няма сигнално значение.“
§ 10. В чл. 361 в изречение първо думите
„по чл. 359“ се заменят с „по чл. 360“ и се
добавя изречение второ: „Обратната страна на
табелата е сива и няма сигнално значение.“
§ 11. Създава се чл. 362а:
„Ч л. 362а. Си г на л ът „Къса неу т ра л на
вставка“ е изправена на едини я си връх
квадратна табела, оцветена в синьо, с бяла
ивица по края, като на синьото поле са нанесени два бели квадрата (приложение № 32,
фиг. 98А). Поставя се на не по-малко от 300
м от началото на късата неутрална вставка
и задължава машинистите на електрически
тягов подвижен състав да се подготвят за
изключване на главния електрически прекъсвач. Обратната страна на табелата е сива
и няма сигнално значение.“
§ 12. Създава се чл. 364а:
„Чл. 364а. Сигналът „Изк лючи тока“ е
изп равена на едини я си връх к ва д рат на
табела, оцветена в синьо, с бяла ивица по
кра я, като на синьото поле са нанесени
две вертикални бели ивици и отдолу една
хоризонтална бяла ивица, отделена от тях
(приложение № 32, фиг. 100А). Поставя се
на 50 м пред късата неу трална вставка и
задължава машинистите на електрически
тягов подвижен състав да изк лючат главния
електрически прекъсвач.“
§ 13. Създава се чл. 365а:
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„Чл. 365а. Сигналът „Включи тока“ е изправена на единия си връх квадратна табела,
оцветена в синьо, с бяла ивица по края, като
на синьото поле са нанесени две вертикални бели ивици и отдолу една хоризонтална
бяла ивица, съединена с тях (обърната буква
„П“) (приложение № 32, фиг. 101А). Поставя
се на 50 м след късата неутрална вставка и
разрешава на машинистите на електрически
локомотиви да включат главния електрически прекъсвач.“
§ 14. Създава се нов чл. 366а:
„Чл. 366а. Сигналът „Включи тока за ЕМВ“
са две табели съгласно чл. 365а, поставени
една върху друга (приложение № 32, фиг.
102А). Поставя се на 300 м след късата неутрална вставка и разрешава на машинистите
на елект ромот рисни влакове да вк лючат
главния електрически прекъсвач.“
§ 15. В чл. 368 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Късите неутрални вставки по контактната мрежа, които трябва да се преминават
с изключен главен електрически прекъсвач
на електрическия тягов подвижен състав, се
сигнализират от двете посоки (приложение
№ 33а, фиг. 105А):
1. със сигнала „Къса неутрална вставка“ на
не по-малко от 300 м от началото на късата
неутрална вставка и със сигнала „Изключи
тока“ на 50 м от началото на същата;
2. със сигнала „Включи тока“ на 50 м
след края на късата неутрална вставка и със
сигнала „Включи тока за ЕМВ“ на 300 м
след края на същата.
(4) Късите неу трални вставки по контактната мрежа на двупътни участъци се
сигнализират за двата пътя поотделно по
реда на ал. 3 (приложение № 33а, фиг. 106А).“
§ 16. В чл. 424 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „наредба“ се добавя „и ТСОС по отношение на подсистемата
„Експлоатация и управление на движението“.
2. В ал. 2 думата „ги“ се заменя с „го“.
§ 17. В чл. 426 думите „Нощем локомотивът се сигнализира“ се заменят с „Локомотивът се сигнализира денонощно“.
§ 18. Заглавието на раздел ІІ на глава
двадесет и шеста се изменя така:
„Раздел ІІ
Сигнализиране на влаковете“.
§ 19. В чл. 436, ал. 1, т. 1 думата „нощем“
се заменя с „денонощно“.
§ 20. Член 438 се отменя.
§ 21. В чл. 439 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 22. В ч л. 440 вт оро т о изречен ие се
заличава.
§ 23. Създава се чл. 440а:
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„Чл. 440а. (1) Краят на товарен влак, който
пресича граница и заминава за друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), се
сигнализира от началната гара денонощно с 2
светлоотразителни табели с правоъгълна форма с бели странични триъгълници и червени
горен и долен триъгълник (приложение № 44,
фиг. 198А). Табелите са с размери 250/155 мм
и трябва да бъдат разположени на една и съща
височина по напречната ос над буферите.
(2) През железопътните гранични преходи
с други държави – членки на ЕС, се приемат
в граничната гара на българска територия
товарни влакове, краят на които е сигнализиран, както следва:
а) с 2 светлоотразителни табели с право
ъгълна форма с бели странични триъгълници
и червени горен и долен триъгълник – от
граничната гара на българска територия до
крайната гара на територията на страната
влакът продължава движението си, сигнализиран съгласно изискванията на ал. 1; или
б) с две постоянни червени светлини (приложение № 44, фиг. 198Б) – от граничната
гара на българска територия до крайната
гара на територи ята на ст раната влак ът
продължава движението си, сигнализиран
съгласно изискванията на ал. 1; или
в) съобразно условията на граничните споразумения между страните – от граничната
гара на българска територия до крайната
гара на територи ята на ст раната влак ът
продължава движението си, сигнализиран
съгласно изискванията на ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2 от граничната гара
на българска територия до крайната гара на
територията на страната краят на товарен
влак може да се сигнализира със сигнален
диск съгласно изискванията на чл. 428.“
§ 24. Приложение № 13 към чл. 229, ал. 3
се отменя.
§ 25. В приложение № 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „към чл. 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366 и чл. 367, ал. 1 и 2“ се заменят с
„към чл. 360, 361, 362, 362а, 363, 364, 364а,
365, 365а, 366, 366а и чл. 367, ал. 1 и 2“.
2. Създават се фиг. 98А, фиг. 100А, фиг.
101А и фиг. 102А:
„

2.
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„Приложение № 33а
към чл. 368,„Приложение
ал. 3 и№ 33а
4

§ 26. Създава се приложение № 33а към чл. 368, ал. 3 и 4:

към чл. 368, ал. 3 и 4

неутрални вставки по контактната мрежа
СигнализиранеСигнализиране
на късина къси
неутрални
вставки по
контактната мрежа

4

“
§ 27. В приложение № 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „към чл. 426, чл. 427, ал. 1,
чл. 428, ал. 3, чл. 429, 431, 432, чл. 433, ал. 1 и
2, чл. 434, ал. 1, чл. 436, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 438,
ал. 1 и чл. 439, ал. 1“ се заменят с „към чл. 426,
чл. 427,
ал. 1, чл. 428, ал. 3, чл. 429, 431, 432,
§ 27. В приложение № 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите
427, ал.1,
чл. 428,
3, чл.чл.
429, 431,
432, чл.
433, 1,
ал. 1 и
чл. 433,
ал.„към
1 чл.
и 426,
2, чл.
чл.
434,
ал.ал. 1,
436,
ал.
2, чл. 434, ал. 1, чл. 436, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 438, ал. 1 и чл. 439, ал. 1” се заменят с „към чл.
т. 426,
1 и
чл.ал.1,440а“.
чл. 427,
чл. 428, ал. 3, чл. 429, 431, 432, чл. 433, ал. 1 и 2, чл. 434, ал. 1, чл. 436, ал.
1, т. 1 и чл. 440а“.
2. 2.Създават
се ифиг.
Създават се фиг. 198А
фиг. 198Б.198А и фиг. 198Б:
„

фиг. 198А

фиг. 198Б

3. Фигури 210 и 211 се заличават.

Създават се фиг. 98А, фиг. 100А, фиг. 101А и фиг. 102А:

Заключителна разпоредба

“

3. Фигури 210 и 211 се заличават.

§ 28. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник” с
изключение на § 11 - 15, 23, 25, 26 и § 27, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.
Министър: Данаил Папазов
5461

§ 26. Създава се приложение № 33а към чл. 368, ал. 3 и 4:
“
„Приложение № 33а
§ 26. Създава се приложение №към33а
чл. 368,към
ал. 3 и 4
на къси неутрални вставки по контактната мрежа
чл. 368, ал. 3 иСигнализиране
4:

Заключителна разпоредба
§ 2 8 . Та з и н а р ед б а в л и з а в с и л а о т
датата на обнародванет о є в „Държавен
вест ник“ с изк лючение на § 11 – 15, 23,
25, 26 и § 27, т. 2, кои т о влизат в си ла о т
1 ян уари 2015 г.
Министър:
Данаил Папазов
5461
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2009 г. за финансовите институции
(обн., ДВ, бр. 36 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2010 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 44 от 2014 г.)

1и
чл.
ал.

ник” с

5

§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „т. 6, 7 и 12“ се
заменят с „т. 6 и 7“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„При изчисляване на собствените средства
се прилага чл. 13, ал. 3 ЗКИ.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Собствен капитал е сумата на регистрирания и внесен капитал, резервите на
дружеството, формирани съгласно чл. 246 от
Търговския закон, неразпределената печалба
за минали години и текущата печалба към
съответния отчетен период, като сумата се
намалява със загубата от предходни години
и с текущата загуба към съответния отчетен
период. При наличие на обратно изкупени
акции/дялове собственият капитал на дружеството се намалява с размера на изкупените
акции/дялове.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в основния текст думите „или косвено“
и „както и за действителните собственици на
заявителя“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. декларация за произхода на средствата,
с които са направени вноските в капитала,
съответно са придобити акциите или дяловете
в капитала, както и документи, доказващи
този произход (например годишна данъчна
декларация; служебна бележка за трудови
доходи; копие от нотариален акт или договор
за продажба на актив и др.);“
в) създават се т. 4 – 7:
„4. документи относно разполагаемите
парични средства на лицето, актуални към
датата на извършване на вноската (например
справка от банка за наличие на парични
средства по сметки; платежен документ за
получени средства от продажба на актив и др.);
5. декларация относно вида и размера на
получените заеми на лицето с актуални данни
към датата на извършване на вноската;
6. платежни документи, удостоверяващи
заплащането на притежаваните акции/дялове
от капитала;
7. други документи по преценка на заявителя или БНБ, от които е видно, че вноските в
капитала са направени със собствени средства
и произходът на средствата е ясен и законен.“
2. В ал. 5:
а) в основния текст думите „или косвено“
се заличават;
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б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за отчетната година, предхождаща тази, в която е извършена вноската
или е осъществено придобиването“;
в) в т. 5 след думата „дяловете“ се добавя
„или направени вноските“;
г) създават се т. 8 и 9:
„8. документи, удостоверяващи разполагаемите парични средства на лицето към
датата на извършване на вноската в капитала
на заявителя;
9. други документи по преценка на заявителя или БНБ, от които е видно, че вноските в
капитала са направени със собствени средства
и произходът на средствата е ясен и законен.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) За всяко физическо лице, което косвено
притежава квалифицирано дялово участие в
капитала на заявителя, и за действителните
собственици на заявителя към заявлението се
представят данните и документите по ал. 4, т. 1
и 2 и декларация за произхода на средствата.
За всяко юридическо лице, което притежава
косвено квалифицирано дялово участие в
капитала на заявителя, към заявлението се
представят данните и документите по ал. 5,
т. 1 – 4, 6 и 7 и декларация за произхода на
средствата.“
4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 4. В чл. 10, ал. 2 след думата „представ
ляващите“ се добавя съюзът „и“, след думата
„притежаващи“ се добавя „пряко“, а думите
„и за действителните собственици“ и „само“
се заличават.
§ 5. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съотношението по ал. 1 се изчислява
на база нетни приходи от съществена дейност
спрямо приходи от общия обем дейност или
балансовата стойност на актива, съответстващ
на съществената дейност, спрямо общата сума
на активите. При изчисляване на съотношението не се отчитат инвестициите, свързани
с участия в дружества, различни от кредитни
и финансови институции.“
§ 6. В § 20, ал. 1, т. 4 на преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 7“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Тази наредба се издава на основание
чл. 3а, ал. 1, ал. 2, т. 3, ал. 4 и 7 във връзка
с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции
и е приета с Решение № 96 от 31.07.2014 г. на
Управителния съвет на Българската народна
банка.
Управител:
Иван Искров
5464
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването
на регистрите от Комисията за финансов
надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм.,
бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22
от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от
2009 г., бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения;
1. В т. 1 накрая се допълват думите „на
финансови инструменти;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. колективните инвестиционни схеми“.
3. В т. 5 думите „и управляваните от тях
договорни фондове“ се заличават.
4. Създават се нови т. 6 и 7:
„6. националните инвестиционни фондове;
7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;“.
5. Досегашната т. 6 става т. 8 и в нея думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови
инструменти“.
6. Досегашната т. 7 става т. 9.
7. Точка 8 се заличава.
8. Досегашната т. 9 става т. 10.
9. Досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:
„11. дружествата за допълнително социално
осигуряване, управляваните от тях фондове
и професионалните схеми;“.
10. Досегашната точка 11 се заличава.
§ 2. В чл. 3 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) На вписване в регистрите подлежи
само информацията относно обстоятелствата
и промените в тях, определени с тази наредба
или друг нормативен акт.
(3) Вписванията в регистрите дават публичност на съдържащата се в тях информация.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 2“ се допълват
думите „на негов упълномощен или законен
представител“.
2. В ал. 2 след думите „в наредбата“ се
допълват думите „или в друг нормативен акт“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Задължението по ал. 2 се изпълнява
до края на работния ден, следващ деня на
вземане на решението, съответно деня на
възникване или узнаване на подлежащото на
вписване обстоятелство, а когато то подлежи
на вписване в търговския регистър – не покъсно от 7 дни от това вписване, освен ако с
нормативен акт е предвиден друг ред.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията за финансов надзор определя
вписванията в регистрите по тази наредба,
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които се осъществяват изцяло по електронен
път при спазване на Закона за електронния
документ и електронния подпис.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думата „установят“ се заменя с
„утвърдят“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При необходимост комисията или
нейните органи могат да изискат получени
електронни документи да є бъдат представени
и на хартиен носител.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в електронната база от данни се извършват предвидените с наредбата вписвания.
(2) За всеки запис в електронната база от
данни по ал. 1 се отбелязват датата, видът на
вписването и името на длъжностното лице,
извършило вписването.
(3) Последващите вписвания се извършват
така, че да не бъде засегната информацията,
съдържаща се в предходни вписвания.
(4) Когато се заличава вписване, в съответния запис се отбелязва, че вписването е
заличено. Заличаването не може да води до
унищожаване или повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.
(5) Грешките, допуснати при вписването,
се поправят въз основа на разпореждане на
съответния заместник-председател на комисията, като в съответния запис се отбелязва
поправката. Поправката не може да води до
унищожаване или повреждане на вписаната
информация, която се поправя.
(6) Поправка на грешки и неточности в
подадени електронни регистрационни форми
се извършва чрез подаването на нова електронна форма.
(7) Комисията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за
подаване на информация от лицата по чл. 2,
както и за преглеждане и разпространяване
по електронен път на съдържащата се в регистрите по чл. 2 информация.
(8) Стандартите, процедурите и правилата
за организация и функциониране на автоматизираната информационна система се определят
от председателя на комисията.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „установени от“ се
добавят думите „председателя на“.
2. В ал. 2 думите „най-късно до приключване на първия работен ден“ се заменят с „в
срок три работни дни“.
§ 7. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Достъпът до информацията, съдържаща
се в електронната база от данни, се осигурява
чрез електронната страница на комисията в
интернет.“
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§ 8. В чл. 11 след думите „водят регистрите“ се добавят думите „по чл. 2“, а след
думите „установените от“ се добавят думите
„председателя на“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се архивира по ред,
определен от председателя на комисията.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. единният идентификационен код (ЕИК);“
б) в т. 4 след думата „седалището“ се допълва „и адресът на управление“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. адресът за кореспонденция, телефонът,
факсът, електронният адрес (e-mail) и електронната страница в интернет (Web-site);“
г) в т. 6 след думата „клоновете“ се допълва
„или офисите“;
д) в т. 19 накрая се допълват думите „юридическото лице“;
е) в т. 20 думите „включително вливане,
сливане, разделяне и отделяне, преобразуването на един вид търговско дружество в друг“
се заличават;
ж) в т. 22 след думата „регистрите“ се допълват думите „на комисията“;
з) в т. 25 думата „дружеството“ се заменя
с „юридическото лице“;
и) точка 26 се изменя така:
„26. имената (собствено, бащино и фамилно)
на вписаните ликвидатори и датата на тяхното
вписване в търговския регистър;“
к) в т. 27 накрая се допълват думите „и
имената (собствено, бащино и фамилно) на
синдиците“;
л) точка 28 се изменя така:
„28. датата на заличаване на юридическото
лице и номерът на вписването в търговския
регистър“.
2. В ал. 2 накрая се добавят думите „ако
такава е налична“.
§ 11. В края на наименованието на раздел
II на глава втора се добавят думите „на финансови инструменти“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думите „пазарния оператор“
се добавя „по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ)“;
б) в т. 5 след думите „пазарния оператор“
се добавя „по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ“;
в) точка 10 се заличава.
2. В ал. 5:
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а) в основния текст абревиатурата „МСТ“
се заменя с думите „многостранна система
за търговия (МСТ)“;
б) в т. 7 думите „чл. 51, ал. 2, т. 7“ се заменят с „чл. 51, ал. 7 ЗПФИ“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавят думите „и/или
лиценз за извършване на услугите и дейности
те по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ“;
б) в т. 2 след думите „чл. 5, ал. 2 и 3“ се
добавят думите „и чл. 7, ал. 3“;
в) точка 4 се заличава;
г) в т. 6 думите „които непосредствено“
се заменят с „които по договор непосредствено“, а думите „съответно инвестиционни
консултации“ се заменят със „съответно ще
предоставят инвестиционни консултации“;
д) създава се нова т. 8:
„8. имената (собствено, бащино и фамилно)
и датата на назначаване/съответно на освобождаване на ръководителя и служителите в
отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;“
е) досегашните т. 8 – 12 стават съответно
т. 9 – 13;
ж) досегашната т. 17 се заличава;
з) създава се нова т. 19:
„19. решението на комисията за одобрение/
отказ за преобразуване на инвестиционния
посредник;“
и) досегашната т. 19 става т. 20 и в нея след
думите „чл. 5, ал. 2 и 3“ се добавят думите
„и чл. 7, ал. 3“;
к) досегашната т. 20 се заличава;
л) точка 22 се изменя така:
„22. за инвестиционен посредник, който
възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка чрез клон, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се вписват и
следните обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) програмата за дейността;
в) имената (собствено, бащино и фамилно)
на управителя на клона;
г) датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност
в приемащата държава членка;“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „данни за“ се заменят
с „имената (собствено, бащино и фамилно) на“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 15, ал. 5, т. 2 – 10“
се заменят с „по чл. 15, ал. 5, т. 1 – 11“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“
се поставя „(ЗПЗФИ)“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. годишните финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 4 от Закона за публич-
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ното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и
годишните консолидирани финансови отчети
за дейността по чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. тримесечните финансови отчети за
дейността по чл. 100о, ал. 4 ЗППЦК и тримесечните консолидирани финансови отчети за
дейността по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. уведомлението от регулирания пазар за
временно или окончателно спиране на търговията с ценни книжа или отстраняването
им от търговия;“
2. В ал. 4:
а) точка 2 се изменя така:
„2. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и
материалите по чл. 224 от Търговския закон
(ТЗ) съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;“
б) точка 6 се заличава;
в) точка 7 се изменя така:
„7. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2,
съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК, и уведомлението за упълномощаване съгласно чл. 116,
ал. 11 ЗППЦК;“
г) точка 8 се заличава;
д) в т. 16 думите „по чл. 148а ЗППЦК“ се
заменят с „по чл. 148а, ал. 1 ЗППЦК“;
е) в т. 17 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят със „ЗПЗФИ“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:
1. началният счетоводен баланс по чл. 37,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни
книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);
2. годишният счетоводен баланс по чл. 37,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г.;
3. крайният счетоводен баланс по чл. 37,
ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 2003 г.;
4. тримесечните уведомления за текущия
етап на производството по ликвидация или
несъстоятелност по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 г.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В регистъра на публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа за дружествата със специална инвестиционна цел
се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1
и 3, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като
дружество със специална инвестиционна цел;
2. видът на активите, които дружеството със
специална инвестиционна цел секюритизира;
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3. наименованието, ЕИК, седалището и
адресът на управление на обслужващите дружества, които ще осъществяват дейностите
по експлоатация и поддръжка на придобитите
недвижими имоти или събиране на придобитите вземания;
4. решението на комисията, с което се
издава одобрение за избор или замяна на
обслужващо дружество;
5. наименованието, ЕИК, седа лището,
адресът на управление, датата и номерът на
лицензията на Българската народна банка за
банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
6. решението на комисията, с което се издава
одобрение за замяна на банката депозитар;
7. годишните финансови отчети за дейността по чл. 40, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г.;
8. тримесечните финансови отчети за дейността по чл. 40, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г.;
9. решението на комисията, с което се издава
разрешение за прекратяване на дружеството
със специална инвестиционна цел;
10. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като
дружество със специална инвестиционна цел.“
§ 15. В чл. 18 т. 5 се изменя така:
„5. решението на комисията за признаване
еквивалентност на информацията в случаите по чл. 79, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 3 и 4
ЗППЦК;“.
§ 16. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) При публично предлагане на
емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните
обстоятелства:
1. името (собствено, бащино и фамилно),
съответно наименованието и ЕИК на представителя на облигационерите по чл. 209 ТЗ;
2. името (собствено, бащино и фамилно),
съответно наименованието и ЕИК на лицето,
което ще следи за целевото използване на
средствата, както и неговите права и правата
на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда, съответно наименованието, седалището
и адресът на управление, ЕИК и номерът на
лицензията на Българската народна банка
за банката, осъществяваща функциите на
довереника на облигационерите в случаите
по чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК;
3. поканата по чл. 100ц, ал. 1 ЗППЦК;
4. протоколът от общото събрание на облигационерите;
5. уведомленията за извършени лихвени
плащания по чл. 100ц, ал. 2, т. 1 ЗППЦК;
6. уведомленията за взети решения по
чл. 100ц, ал. 2, т. 2 ЗППЦК;
7. тримесечните отчети по чл. 100б, ал. 3,
съответно по чл. 100е, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
8. тримесечните отчети по чл. 100ж, ал. 1,
т. 3 ЗППЦК, съответно уведомлението по

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

чл. 100ж, ал. 1, т. 7 ЗППЦК, от довереника
на облигационерите.
(2) При публично предлагане на общински
облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по
ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. наименованието и адресът, на който се
намира общинската администрация;
2. кодът по единни я к ласификатор на
административно-териториалните и териториалните единици (ЕК АТТЕ);
3. ЕИК по БУЛСТАТ;
4. размерът и структурата на предоставения
за ползване капитал.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5 – 8 се
вписват и за емитентите на други дългови
ценни книжа.“
§ 17. В наименованието на раздел V на глава
втора думите „инвестиционните дружества“
се заменят с „колективните инвестиционни
схеми“.
§ 18. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) В регистъра на колективните
инвестиционни схеми се вписват следните
данни:
1. решението на комисията, с което се
издава лиценз за извършване на дейност
като инвестиционно дружество, съответно
разрешение за организиране и управление на
договорен фонд по чл. 6, ал. 1 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и другите предприятия за колективно
инвестиране (ЗДКИСДПКИ), и се потвърждава проспектът;
2. ЕИК на инвестиционното дружество,
съответно ЕИК по БУЛСТАТ на договорния
фонд;
3. уставът на инвестиционното дружество,
съответно правилата на договорния фонд;
4. на и менова н ие т о на у п ра вл я ва що т о
дружество, което управлява дейността на
колективната инвестиционна схема съгласно
сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, ЕИК, седалището
и адресът на управление, номерът и датата
на издадения от комисията лиценз;
5. наименованието, ЕИК, седалището и
адресът за управление на депозитаря, с който
управляващото дружество е сключило договор
за депозитарни услуги от името на колективната инвестиционна схема;
6. наименованието на инвестиционен пос
редник, чрез който ще бъдат изпълнявани
нареж данията за сметка на колективната
инвестиционна схема;
7. наименованието на всеки подфонд на
колективната инвестиционна схема, ISIN код,
рисков профил;
8. актуализираният проспект и документът
с ключова информация за инвеститорите на
колективната инвестиционна схема, както и
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документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната
инвестиционна схема се състои от подфондове;
9. годишният финансов отчет по чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗДКИСДПКИ;
10. шестмесечни ят финансов от чет по
чл. 60, ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ;
11. решенията на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, за промяна в правилата, съответно в устава на колективната
инвестиционна схема, замяна на депозитаря и
на управляващото дружество на колективната
инвестиционна схема, промяна в правилата за
управление на риска, правилата за оценка на
портфейла и за определяне нетната стойност
на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на колективната
инвестиционна схема, както и съответният
документ, който се променя;
12. у ведом лениет о по чл. 22, а л. 2
ЗДКИСДПКИ за временно спиране на обрат
ното изкупуване на дяловете на колективната
инвестиционна схема;
13. у ведом лен ие т о по ч л. 22 , а л. 2
ЗДКИСДПКИ за възобновяване на обратното изкупуване;
14. емисионната стойност, по която управ
ляващото дружество предлага на инвеститорите акциите или дяловете на колективната
инвестиционна схема, както и цената, по
която управляващото дружество по искане
на собствениците на акции или дялове в
колективната инвестиционна схема изкупува
обратно акциите или дяловете;
15. размерът на разходите по емитирането,
съответно обратното изкупуване съгласно
чл. 21, ал. 4 и 5 ЗДКИСДПКИ;
16. решението на комисията, с което се
издава разрешение за преобразуване на колективната инвестиционна схема;
17. датата, от която преобразуването на
колективната инвестиционна схема поражда
действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;
18. решението на комисията, с което се
отнема лицензът за извършване на дейност
като инвестиционно дружество, съответно
разрешение на управляващото дружество за
организиране и управление на договорния
фонд;
19. решението на комисията, с което се
издава разрешение за прекратяване на колективната инвестиционна схема, съответно
решението за прекратяване;
20. за колективна инвестиционна схема,
която възнамерява да предлага публично дяловете си на територията на държава членка,
се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) датата, от която може да започне публичното предлагане в съответната държава
членка.
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(2) За борсово търгувани фондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми се
вписват съответно обстоятелствата по ал. 1,
както и следните обстоятелства:
1. регулираният пазар, на който се предлагат акциите или дяловете на борсово търгувания фонд;
2. индикативната нетна стойност на активите;
3. наименованието на маркет-мейкъра или
маркет-мейкърите, осигуряващи поддържане
на борсова цена на акциите или дяловете, с
които са сключени договори.
(3) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по
ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и
материалите за общото събрание по чл. 224
ТЗ съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;
2. уведомлението по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК;
3. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2,
съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК, и уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116,
ал. 11 ЗППЦК;
4. имената (собствено, бащино и фамилно)
на назначените квестори.
(4) В регистъра на колективните инвестиционни схеми за структури от типа главна – захранваща колективна инвестиционна схема по
смисъла на глава осма от ЗДКИСДПКИ по
партидата на всяка колективна инвестиционна
схема от структурата се вписват съответно
обстоятелствата по ал. 1, както и следните
обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се
издава одобрение за инвестиране в главна
колективна инвестиционна схема по чл. 69
ЗДКИСДПКИ или за замяна на главната
колективна инвестиционна схема;
2. качеството на колективната инвестиционна схема на главна или захранваща, като
за захранващите колективни инвестиционни
схеми се посочва в дялове на кои главни
колективни инвестиционни схеми е разрешено да инвестират, съответно за главните
колективни инвестиционни схеми се посочва
кои са захранващите ги колективни инвестиционни схеми;
3. трите имена, съответно наименование и
ЕИК, на регистрираните одитори на главната
и на захранващата схема;
4. наименованията, ЕИК, седалището и
адресът за управление на депозитарите на
главната и на захранващата схема;
5. по партидата на захранващата колективна
инвестиционна схема се вписват годишният
и 6-месечният отчет на главната колективна
инвестиционна схема, когато тя е с произход
от друга държава членка;
6. документът с ключова информация за
инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на
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захранващата и главната колективна инвестиционна схема;
7. датата, на която захранващата колективна
инвестиционна схема започва да инвестира
в главната колективна инвестиционна схема,
или ако тя вече е инвестирала в нея, датата,
на която нейната инвестиция ще надхвърли
ограничението по чл. 48, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;
8. заявлението или уведомлението съгласно
чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 44 от 2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните
дружества от затворен тип и управляващите
дружества (ДВ, бр. 85 от 2011 г.) или по чл. 87,
ал. 1 от Наредба № 44 от 2011 г.;
9. решението на комисията, с което се издава одобрение по чл. 73, ал. 1 или по чл. 74,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ.“
§ 19. В наименованието на раздел VI на
глава втора думите „и управляваните от тях
договорни фондове“ се заличават.
§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В регистъра на управляващите дружес
тва, които са получили лиценз за извършване
на дейност по чл. 86 ЗДКИСДПКИ, се вписват:
1. решението на комисията, с което се
издава лиценз за извършване на дейност
като управляващо дружество, съответно се
признава лиценз за извършване на дейност
като управляващо дружество на юридическо
лице от трета държава;
2. решението на комисията за разширяване
на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно
чл. 96 ЗДКИСДПКИ;
3. датата и номерът на решението на съвета
на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния
депозитар;
4. наложените санкции на управляващото дружество от съвета на директорите на
Централния депозитар, датата и номерът на
решението;
5. датата и номерът на решението на съвета
на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния
депозитар;
6. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, с което е издадено
одобрение за избор на член на управителен или
контролен орган на управляващото дружество;
7. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, с което е издадено
одобрение за избор на лице, което може да
сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото
дружество, и трите имена (собствено, бащино
и фамилно) на това лице;
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8. имената (собствено, бащино и фамилно)
на лицата, които притежават квалифицирано
участие, както и броят на притежаваните от
тях гласове; за юридическо лице съответно се
вписват наименованието, ЕИК, седалището,
адресът на управление и предметът на дейност;
9. имената (собствено, бащино и фамилно)
на лицата по чл. 12, ал. 1 ЗПФИ, които непосредствено ще извършват сделки с ценни
книжа и инвестиционни консултации относно
ценни книжа;
10 . у в ед о м л е н и е т о п о ч л . 10 6 , а л . 1
ЗДКИСДПКИ, съответно решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ
у правление „Надзор на инвестиционната
дейност“, с което се одобрява делегирането
на функции по чл. 106, ал. 3 ЗДКИСДПКИ,
и имената (собствено, бащино и фамилно),
съответно наименованието и ЕИК, на третото
лице, на което е делегирано изпълнението на
функции и действия по чл. 86, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 и 4 ЗДКИСДПКИ;
11. общите условия, приложими към договорите за управление;
12. наименованията на предприятията за
колективно инвестиране и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, ЕИК, седалището, адресът
на управление и предметът им на дейност;
13. годишният финансов отчет по чл. 92,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ;
14. решението на комисията за отнемане
на лиценза за извършване на дейност като
управляващо дружество;
15. имената (собствено, бащино и фамилно)
на назначените квестори;
16. за управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в държава членка,
освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се
вписват и следните обстоятелства:
a) приемащата държава членка;
б) данните за управителя на клона;
в) програмата за дейността;
г) датата, от която управляващото дружес
тво може да започне да извършва дейност на
територията на приемащата държава;
17. за управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност на територията
на държава членка при условията на свободно
предоставяне на услуги, се вписват и следните
обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) програмата за дейността;
в) датата, от която управляващото дружес
тво може да започне да извършва дейност на
територията на приемащата държава;
г) у в е д о м л е н и е т о п о ч л . 110 , а л . 6
ЗДКИСДПКИ.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 21. Създава се раздел VІа със следното
съдържание:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

„Раздел VІа
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистъра на националните инвестиционни
фондове
Чл. 23а. (1) В регистъра на националните
инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по чл. 18, както и следните данни:
1. решението на комисията, с което се издава
лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съответно
разрешение за организиране и управление на
национален договорен фонд по чл. 171, ал. 6
ЗДКИСДПКИ;
2. ЕИК на националното инвестиционно
дружество, съответно ЕИК по БУЛСТАТ на
националния договорен фонд;
3. уставът на националното инвестиционно
дружество, съответно правилата на националния договорен фонд;
4. наименованието на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 197, ал. 1
ЗДКИСДПКИ, което управлява дейността
на националния инвестиционен фонд, ЕИК,
седалището и адресът на управление, номерът
и датата на издадения от комисията лиценз;
5. името (собствено, бащино и фамилно)
на лицето по чл. 12 ЗПФИ, с което националното инвестиционно дружество от затворен
тип е сключило договор за инвестиционни
консултации;
6. данни за управителните и контролните органи на предприятията за колективно
инвестиране (управляващо дружество, лице,
управляващо алтернативен инвестиционен
фонд (ЛУАИФ), съвет на директорите);
7. решението на заместник-председателя
на комисията за одобрение на членовете на
съвета на директорите;
8. наименованието, ЕИК, седалището и
адресът за управление на депозитаря, с който
е сключен договор за депозитарни услуги от
името на националния инвестиционен фонд;
9. наименованието на инвестиционния
посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на националния
инвестиционен фонд;
10. проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип, съответно актуализираният проспект и документът с ключова
информация за инвеститорите на национален
инвестиционен фонд от отворен тип;
11. годишният финансов отчет по чл. 191
ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен
фонд;
12. шестмесечни ят финансов отчет по
чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;
13. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
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инвестиционната дейност“, за пром яна в
правилата, съответно в устава на национален
инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и
на управляващото дружество, съответно на
ЛУАИФ, замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество или ЛУАИФ, и
обратно, промяна в правилата за управление
на риска, правилата за оценка на портфейла и
за определяне нетната стойност на активите,
както и за промяна в договора за депозитарни услуги на националния инвестиционен
фонд, както и съответният документ, който
се променя;
14. уведомлението за временно спиране
на обратното изкупуване на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от
отворен тип;
15. уведомлението за възобновяване на
обратното изкупуване;
16. емисионната стойност, по която се
предлагат на инвеститорите акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд
от отворен тип, както и цената на обратно
изкупуване по искане на акционерите или
собствениците на дялове;
17. началната и крайната дата на затворения
период, в който националният инвестиционен
фонд от отворен тип не е длъжен да изкупува
обратно акциите или дяловете си;
18. размерът на разходите по емитирането,
съответно обратното изкупуване;
19. решението на комисията, с което се
издава разрешение за преобразуване на националния инвестиционен фонд;
20. датата, от която преобразуването на
националния инвестиционен фонд поражда
действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;
21. решението на комисията за отнемане
на лиценз за извършване на дейност като
национално инвестиционно дружество, съответно на разрешението за организиране и
управление на национален договорен фонд;
22. решението на комисията за издаване на
разрешение за прекратяване на националния
инвестиционен фонд.
(2) За национални инвестиционни фондове
от затворен тип в регистъра на националните
инвестиционни фондове се вписват съответно
обстоятелствата по ал. 1, както и следните
обстоятелства:
1. регулираните пазари, съответно държавите членки, на територията на които се
предлагат акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от затворен тип,
и датата на приемането им за търговия на
всеки регулиран пазар, на който се предлагат;
2. индикативната нетна стойност на активите;
3. наименованието на маркет-мейкъра или
маркет-мейкърите, осигуряващи поддържане
на борсова цена на акциите или дяловете, с
които са сключени договори;
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4. името (собствено, бащино и фамилно)
на директора за връзки с инвеститорите на
националния инвестиционен фонд от затворен
тип, телефонът и адресът за кореспонденция;
5. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и
материалите за общото събрание по чл. 224
ТЗ съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;
6. уведомлението по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК;
7. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2,
съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК, и уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116,
ал. 11 ЗППЦК.“
§ 22. Създава се раздел VІб със следното
съдържание:
„Раздел VІб
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове
Чл. 23б. (1) В регистъра на ЛУАИФ се
вписват съответните обстоятелства по чл. 23,
както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията за издаване на
лиценз или за промяна в обхвата на лиценза
за извършване на дейност по управление на
алтернативен инвестиционен фонд;
2. решението на заместник-председателя
на комисията за одобрение на документите
по чл. 203, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
3. решението на комисията за регистриране
(вписване) на ЛУАИФ по чл. 214 ЗДКИСДПКИ;
4. инвестиционната стратегия на всеки алтернативен инвестиционен фонд, управляван
от ЛУАИФ;
5. наименованието, правно-организационна
форма и държава членка по произход на всеки управляван алтернативен инвестиционен
фонд, капитал/нетна стойност на активите
към момента на подаване на заявлението за
вписване;
6. наименованието, правно-организационна форма, държавата на лицензиране или
регистрация, съответно държавата, в която е
установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен
инвестиционен фонд в случаите на захранващ
алтернативен инвестиционен фонд;
7. наименованието, държавата, в която е
седалището или клонът на депозитаря, адресът
на депозитаря, с който ЛАУИФ е сключило
договор за депозитарни услуги от името на
управляван от него алтернативен инвестиционен фонд;
8. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на управление на дружеството, чрез което
ЛУАИФ непряко управлява алтернативни
инвестиционни фондове;
9. наименованието на основния инвестиционен посредник, ако има такъв, чиито услуги
ще бъдат използвани при изпълнение на ин-

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

вестиционната политика на всеки управляван
от ЛУАИФ алтернативен инвестиционен фонд;
10. трите имена (собствено, бащино и фамилно) на действителните собственици;
11. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, с което е издадено
одобрение за избор на член на управителен
или контролен орган на ЛУАИФ;
12. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може
да сключва самостоятелно или съвместно с
друго лице сделки за сметка на ЛАУИФ, и
трите имена (собствено, бащино и фамилно)
на това лице;
13. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, с което се одобрява
делегирането на функции от ЛУАИФ на трето
лице по чл. 222, ал. 4 ЗДКИСДПКИ или от
третото лице на друго лице по чл. 224, ал. 5
ЗДКИСДПКИ, и имената (собствено, бащино и
фамилно), съответно наименованието и ЕИК,
на лицето, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 198, ал. 1
и 2 ЗДКИСДПКИ;
14. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, с което се одоб
рява промяна в правилата, установяващи
политиката за възнагражденията по чл. 221
ЗДКИСДПКИ, в правилата за управление на
риска или в правилата за оценка на активите
на алтернативния инвестиционен фонд;
15. решението на заместник-председателя
на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, с което се одобрява
външен оценител на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, ал. 4
ЗДКИСДПКИ, замяна на депозитаря или
промяна на договора с депозитаря по чл. 233,
ал. 5 ЗДКИСДПКИ;
16. решението на комисията за преобразуване на ЛУАИФ;
17. решението на комисията, с което се
отнема лицензът за извършване на дейност
като ЛУАИФ.
(2) В регистъра за ЛУАИФ със седалище
трета държава, за което Република България
е референтна държава, управляващо алтернативен инвестиционен фонд с произход от
държава членка, както и за предлагане в
държава членка на управлявани от такова
лице алтернативни инвестиционни фондове се
вписват съответните обстоятелства по ал. 1,
както и следните обстоятелства:
1. името или наименованието на законния
представител на ЛУАИФ, неговият постоянен
адрес или адрес на управление, както и адресът
му за кореспонденция, ако той е различен;
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2. уведомлението по чл. 211 ЗДКИСДПКИ;
3. данни за новата референтна държава
членка.“
§ 23. В наименованието на раздел VII на
глава втора думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
§ 24. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „ценни книжа“
се заменят с „финансови инструменти“.
2. В т. 7 думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 12 се заличава;
б) точка 15 се изменя така:
„15. отчети, справки, доклади и приложения
на застрахователя или презастрахователя по
чл. 99, ал. 1, т. 2 и 4 КЗ, както следва:
а) справките съгласно приложения № 2.1
и 2.2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № 30 от
2006 г. за изискванията към счетоводството,
формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на
застрахователите и презастрахователите (ДВ,
бр. 78 от 2006 г.) с изключение на справка с
номер ГБ.7;
б) тримесечен финансов отчет и тримесечните справки съгласно приложения № 3.1 и 3.2
към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 от 2006 г., с
изключение на справка с номер ТБ.6;
в) месечните справки съгласно приложения
№ 4.1 и 4.2 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 30
от 2006 г., с изключение на справки с номера
МА.3; МБ.3 и МБ.5.“
2. В ал. 2 думите „чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН“
се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „чл. 30, ал. 1,
т. 7 ЗКФН“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8
ЗКФН“;
б) създава се т. 4:
„4. наименованието, седалището и адресът
на управление на застрахователя от държава
членка, държавата членка по получаване на
лиценз.“
4. В ал. 4 се създава т. 3:
„3. наименованието, седалището и адресът
на управление на застрахователя от държава
членка, държавата членка по получаване на
лиценз.“
§ 26. Раздел IX на глава втора и чл. 26 се
отменят.
§ 27. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „брокери – юридически лица“ се заменят с думата „брокери“;
б) в т. 1 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН“
се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН“;
в) в т. 2 думите „брокер – юридическо
лице“ се заменят с „брокер“;
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г) в т. 7 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН“
се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН“.
2. В ал. 3, т. 1 и 7 думите „по чл. 30, ал. 1,
т. 9 ЗКФН“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1,
т. 11 ЗКФН“.
§ 28. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „съдебната“ се заменя с
думите „търговската (съдебната)“.
2. В т. 2 думата „съдебната“ се заменя с
„търговската“.
3. Създава се т. 3:
„3. датата и номерът на осигурителния
договор, сключен между предприятието осигурител и пенсионноосигурителното дружество,
съответно чуждестранната институция.“
§ 29. В чл. 30 се създава т. 4:
„4. пенсионноосигурителното дружество,
от чието име и за чиято сметка действа осигурителният посредник или упълномощеното
лице.“
§ 30. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думите „КЗ, КСО и/или ЗЗО“ се
заменят с „КЗ и КСО“.
2. В т. 4 думите „наложени по КЗ“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Наредбата влиза в сила от 1 ноември
2014 г. с изключение на § 25, т. 1, буква „б“,
§ 32 и 33, които влизат в сила от деня на
обнародването є.
§ 32. В срок до 1 ноември 2014 г. лицата
по чл. 2 заявяват настъпилите новоизискуеми
обстоятелства по тази наредба.
§ 33. В Наредба № 30 от 2006 г. за изиск
ванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките,
докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 78 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., бр. 51
от 2008 г., бр. 49 и 89 от 2010 г., бр. 5 от
2011 г. и бр. 2 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В приложение № 2.1 се правят следните
изменения:
а) в справка № ГА.4:
аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАС ТРА ХОВА НЕ КЪМ 31.12 ....
ГОДИН А – (СПРА ВК АТА СЕ ПОПЪЛВА
ОТДЕЛНО И ПО ГРУПИ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ СЪОБРАЗНО ТЕХНИЯ КРЕДИТЕН
РЕЙТИНГ)“;
аб) в забележката думите „отделно и“ и ред
1 „ГА.4 – за всеки презастраховател, с който
застрахователят има сключени договори;“ се
заличават;
б) в справка № ГА.5:
ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 .... ГОДИНА:“;
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бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“
се заменя с „цедентите“.
2. В приложение № 2.2 се правят следните
изменения:
а) в справка № ГБ.4:
аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ...... ГОДИНА
(СПРАВКАТА СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО И
ПО ГРУПИ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ СЪОБ
РАЗНО ТЕХНИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ)“;
аб) в забележката думите „отделно и“ и ред
1 „ГБ.4 – за всеки презастраховател, с който
застрахователят има сключени договори;“ се
заличават;
б) в справка № ГБ.5:
ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАС ТРА ХОВА НЕ КЪМ 31.12 ....
ГОДИНА“;
бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“
се заменя с „цедентите“.
3. В приложение № 3.1 се правят следните
изменения:
а) в справка № ТА.4:
аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01. ДО КРАЯ НА .... ТРИМЕСЕЧИЕ НА
.... ГОДИНА“;
аб) в забележката думите „отделно и“ и ред
1 „ТА.4 – за всеки презастраховател, с който
застрахователят има сключени договори;“ се
заличават;
б) в справка № ТА.5:
ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01. ДО КРАЯ НА .... ТРИМЕСЕЧИЕ НА
.... ГОДИНА“;
бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“
се заменя с „цедентите“.
4. В приложение № 3.2 се правят следните
изменения:
а) в справка № ТБ.4:
аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01. ДО КРАЯ НА .... ТРИМЕСЕЧИЕ НА
.... ГОДИНА“;
аб) в забележката думите „отделно и“ и ред
1 „ТБ.4 – за всеки презастраховател, с който
застрахователят има сключени договори;“ се
заличават;
б) в справка № ТБ.5:
ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01. ДО КРАЯ НА .... ТРИМЕСЕЧИЕ НА
.... ГОДИНА“;
бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“
се заменя с „цедентите“.
§ 34. Наредбата се издава на основание
чл. 30, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и е приета с Решение № 148-Н от
24.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
5441
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-71
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска г ра дина „Къща на децата“ – Софи я,
изменям Заповед № РД-14-135 от 25.08.2010 г.
(ДВ, бр. 72 от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-16 от 15.03.2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.),
както следва:
Думите: „Ново образование“ – ЕООД, София,
представлявано от Десислава Иванова Стоева,
ЕИК 201409692, със седалище и адрес на управление – София, район „Витоша“, ул. Българска
легия 17“ се заменят със: „Монтесори образование“ – ЕООД, София, представлявано от
Десислава Иванова Стоева, ЕИК 203101444, със
седалище и адрес на управление – София, район
„Витоша“, ул. Българска легия 17“.

5502

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Свети Цар Тривелий“ – ЕООД, представлявано от Жана Николаева
Суслина, ЕИК 202667539, със седалище и адрес
на управление София 1618, район „Витоша“, ж.к.
Манастирски ливади, ул. Майстор Алекси Рилец
38, ет. 5, да открие Частна целодневна детска
градина „Росица“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
у дост оверение за завършена подго т ви т елна
група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Росица“ – София, е: София,
ж.к. Бояна, ул. Букара 15, представляващ ПИ с
идентификатор 68134.1936.1363.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес – София, ж.к. Бояна, ул.
Букара 15, представляващ ПИ с идентификатор
68134.1936.1363.

5. Детската градина се управлява и представлява от Жана Николаева Суслина.

5503

Министър:
А. Клисарова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 677-ИП
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 14, ал. 4
във връзка с ал. 1 ЗПФИ Комисията за финансов
надзор реши:
Разширява обх вата на изда дени я на ИП
„Авус Капитал“ – ООД, със седалище и адрес
на управление: София, район „Изгрев“, ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 10 (Литекс тауър), лиценз
за извършване на дейност като инвестиционен
посредник с инвестиционните дейности и услуги
по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 ЗПФИ и с
правото да извършва инвестиционни дейности
и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 7 и ал. 3, т. 1 – 7
ЗПФИ и в трети държави.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.

5400

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 687-ПОД
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 122б, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване Комисията за
финансов надзор издава пенсионна лицензия на
„Пенсионноосигурително дружество Утре“ – АД,
със седалище и адрес на управление София 1324,
бул. Джавахарлал Неру 28, Силвър център, ет. 2,
офис 40 – 46. Пенсионната лицензия дава право
за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

5401

Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 385
от 26 юни 2014 г.
В изпълнение на предвижданията на общия
устройствен план на СО и програмата за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО, и решение
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-18 от 13.03.2012 г.,
т. 2, със Заповед № РД-09-50-421 от 2.05.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато да се изработи подробен устройствен план и план-схеми на
техническата инфраструктура на м. Дърньов ка-
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мък – Горна баня, район „Овча купел“, по реда на
чл. 16 ЗУТ при изисквания проектът да се съобрази
с приетата транспортно-комуникационна схема на
м. Суходол – разширение – м. Голямата могила и
м. Равнище, приета с протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-77 от 30.09.2011 г., т. 4, и със зоните съгласно
приложената схема за обхват по предвижданията
на ОУП на СО – „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване в природна среда“ (Жм1) и „Зона за
общественообслужващи дейности и озеленяване
в околоградския район“ (Оз2).
С писмо изх. № ГР-70-00-506 от 8.05.2012 г.
заповедта е изпратена за сведение и оповестяване
до район „Овча купел“.
С протокол вх. № ГР-70-00-506 от 1.06.2012 г.
са предадени ПРЗ и план-схеми, както и документация по чл. 19 ЗУЗСО.
Представен е проект за ПУП по част „Комуникации“ с обяснителна записка – геометрично
решение, план-схема за вертикално планиране,
надлъжни профили, типови напречни профили;
хидроложки проучвания и оценка на пропускателната способност на сечението на р. Стубела
за нуждите на ПУП; експертна оценка по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО на 1.08.2012 г.
Представени са следните план-схеми: плансхема за газификаци я, съгласу вана от „Со фиягаз“ – ЕАД, с писмо изх. № СГ-СГ-989 от
29.06.2012 г.; „Електро“, съгласувана от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 20.06.2012 г.
С писмо изх. № ГР-70-00-506 от 26.09.2012 г.
е изпратена док у ментаци я до директора на
РИОСВ – София, относно преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
на проекта за ПРЗ на м. Дърньов камък.
С писмо вх. № ГР-70-00-506 от 25.10.2012 г.,
придружено от мотивирано предложение от „Иво
Петров – Архитекти“ – ООД, като изпълнител по
договор № НАГ/1155 от 9.07.2012 г., е направено
искане за даване на съгласие за изработване на
ПУП – парцеларен план за трасе на канал за
отвеждане на отпадни води като неразделна част
от ПРЗ на горепосочената местност.
Със Заповед № РД-09-50-1006 от 15.11.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато допълване
на Заповед № РД-09-50-421 от 2.05.2012 г. на главния архитект на СО с допускане изработването
на проект за парцеларен план за трасе на канал
за отвеждане на отпадните води на поземлените
имоти от м. Дърньов камък – Горна баня.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ
със забележки.
В изпълнение на становище на отдел „Правен“
с писмо вх. № ГР-70-00-506/11 от 22.11.2012 г.
е внесена експертна оценка за определяне на
пазарната стойност на недвижимите имоти в
обхвата на плана.
На 30.11.2012 г. изпълнителят предава на инвеститора коригирани проекти, коригирани таблици
по чл. 16 ЗУТ, обосновка за общинските имоти.
На 3.12.2012 г. от директора на СРЗИ постъпва
писмо, че при преценяване на инвестиционното
предложение и необходимостта от ЕО следва да
се има предвид, че степента на очаквания здравен
риск с реализацията му не се променя.
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С писмо изх. № 08-00-7645 от 2.01.2013 г. е
изпратено Решение № СО-68-ЕО от 2012 г. от
директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПУП – ПРЗ за м. Дърньов
камък.
С молба вх. № ГР-70-00-506 от 4.01.2013 г. е
внесен парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадните води на поземлените имоти
на м. Дърньов камък с обяснителна записка.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-17 от 26.02.2013 г., т. 6,
са дадени служебни предложения.
С п ро т окол н а ОЕ С У Т № Е С - Г-2 6 о т
2.04.2013 г., т. 24, е коригирано предходното решение по отношение на параметрите за застрояване,
като е прието че „Проектът за ПРЗ съответства
на ОУП на СО по отношение на устройствените
показатели“.
С п р о т о к о л н а ОЕ С У Т № Е С -Г-2 8 о т
9.04.2013 г., т. 14, е решено за цялата зона „Жм1“
в обхвата на плана да се посочат като приложими
показателите по т. 5, ред 2 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, като се коригират и оценките
по чл. 210 във връзка с чл. 16, ал. 4 ЗУТ, след което
оценките следва да бъдат приети и заедно с проекта да се съобщят по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
В изпълнение на протоколното решение с писмо вх. № ГР-70-00-506 от 12.04.2013 г. са внесени
коригирани проекти и оценки.
С решен ие по п ро т окол № ЕС-О- 012 о т
23.04.2013 г., т. 1, на ОЕСУТ комисията по чл. 210
ЗУТ приема представените пазарни оценки на
поземлените имоти преди и след урегулирането
им и приема за доказано спазване изискването на
чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ. Приложена е експертна
оценка за определяне на пазарната стойност на
недвижими имоти.
С молба вх. № ГР-70-00-506 от 13.05.2013 г. е
внесено становище № ТУ-386 от 19.03.2013 г. на
„Софийска вода“ – АД, за съгласуване на представените план-схеми по част водоснабдяване и
по част канализация. Приложена е план-схема
водоснабдяване и план-схема канализация.
Проектът за ПРЗ, план-схемите на техническата инфраструктура, парцеларният план и
приетите оценки са изпратени за обявяване по
реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и провеждане на обществено обсъждане в район „Овча купел“ и до
„Държавен вестник“ на 10.06.2013 г.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ в ДВ, бр. 54 от
2013 г., е съобщен проектът за ПРЗ на м. Дърньов
камък, схемите на инженерната инфраструктура, оценките на пазарната стойност, приети от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-О-12 от 23.04.2012 г.,
и парцеларен план.
С писмо peг. № АБ-66-02-45/11 от 9.08.2013 г.
кметът и главният архитект на район „Овча купел“
връщат проекта, комплектуван с постъпилите възражения, становище и протокол от общественото
обсъждане, проведено в изпълнение на Заповед
№ РД-09-145 от 18.06.2013 г. на кмета на района.
Проектът и възраженията са разгледани на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-65 от 10.09.2013 г.,
т. 4, като е решено проектът да се коригира в
частта на уваженото възражение, като за ПИ с
идентификатор 4166.20 се обособи един УПИ чрез
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обединяване на съседни УПИ VII-20 и VIII-20,
кв. 7, и в ПЗ да се отрази одобреният със Заповед № РД-09-50-698 от 17.06.2009 г. на главния
архитект на СО план за застрояване. УПИ V от
кв. 82 да се отреди „за детска градина“. Броят
на обитателите да се изпише в застроителната
част на плана.
В изпълнение на протоколното решение с
молба вх. № ГР-70-00-506 от 13.09.2013 г. е внесен
коригиран проект с корекции в кафяв и зелен
цвят с обяснителна записка. Представено е становище от „Ленд мениджмънт“ – ЕООД, че не
се налага преизчисляване или актуализиране на
аналитичните стойности по внесените оценки
през м. IV.2013 г. относно УПИ VII-20, кв. 7, с
приложена таблица.
Коригираният проект е изпратен за обявяване
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ в частта на нанесените корекции с писмо изх. № ГР-70-00-506 от
29.09.2013 г.
С писмо peг. № АБ-66-02-45/12 от 19.11.2013 г.
район „Овча купел“ връща проекта в НАГ с постъпили възражения.
Проектът с възраженията е разгледан и приет
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-92 от 3.12.2013 г.,
т. 15. Възраженията са отхвърлени като неоснователни. Предложено е главният архитект на
СО да внесе в СОС доклад с проекторешение за
одобряване на проекта.
С писмо рег. № АБ-66-02-45/13 от 6.12.2013 г.
район „Овча купел“ изпраща 2 бр. възражения и
изразява становище, че не възразява срещу проекта за ПРЗ на м. Дърньов камък, кв. Горна баня.
С Решение № ЕС-Г-94 от 10.12.2013 г. на ОЕСУТ, т. 15, се допълва решението от 3.12.2013 г. с
приемане на парцеларен план за трасе на канал
за отвеждане на отпадни води на поземлените
имоти от м. Дърньов камък. След извършване
на проверка по чл. 60, ал. 5 от Наредба № 3 от
2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри изпраща в СОС за одобряване.
С молба вх. № ГР-70-00-506 от 28.01.2014 г. е
внесена комбинирана схема между поземлените
имоти по действащата кадастрална карта и УПИ
по плана за регулация за тестване на модел на
идентификатори.
С писмо вх. № ОТК-58-00-364 от 14.01.2014 г.
от СГКК са предоставени 204 бр. идентификатори за заявените обекти.
С молба вх. № ГР-70-00-506 от 28.01.2014 г. е
внесен за тестване модел на идентификатори.
Внесена е дек ларация от „Т енд Т Трей
динг“ – ООД, за съгласие с внесения проект по
отношение предвижданията за имотите – собственост на дружеството. Приложени са нотариални
актове и скици от СГКК за поземлени имоти
с идентификатори 68134.4166.22, 68134.4166.24,
68134.4166.25, 68134.4166.26.
С писмо вх. № ГР-70-00-506 от 4.04.2014 г. е
представен от СГКК протокол за проверка на
материали и данни на основание чл. 60, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. и протокол от тест на
цифровия модел.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Имотите – предмет на плана, с идентификатори по „Таблица с редукция на имотите“:
68134.4164.5; 68134.4166.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 68134.4168.1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 248,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 68134.4166.15, 16;
68134.4167.231; 68134.4168.33, 232; 68134.4165.33, 44;
68134.4168.13; 68134.4169.4; 68134.4247.16, 20, попадат
в неурегулирана територия.
Имоти с идентификатори 68134.4166.22, 24,
25, 26 са собственост на едно и също лице.
Имот с идентификатор 68134.4168.248 е частна
държавна собственост. Имоти с идентификатори
68134.4166.15, 16; 68134.4167.231; 68134.4168.33, 232
са публична общинска собственост. Имоти с
идентификатори 68134.4165.33, 44; 68134.4168.13;
68134.4169.4; 68134.4247.16, 20 са частна общинска
собственост.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-74 от 20.10.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 16,
ал. 2 във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
За всеки от имотите в обхвата на плана е определен урегулиран поземлен имот, съобразен с
положението му в местността, но не и с точните
му кадастрални граници.
В границите на нов кв. 1 са обособени: УПИ
I-27, II-27, III-28, IV-28, V- 29, VI-22, VII-22, VIII-29.
В границите на нов кв. 2 са обособени: УПИ
I-12, II-8, III-5, IV-5, V-6, VI – „За инженерна
инфраструктура“, VII-3, VIII-3, IХ-7 – „За общественообслужващи дейности“, Х – „За инженерна
инфраструктура“, XI-4, XII-4, XIII-9, XIV-10, XV-11.
В границите на нов кв. 3 са обособени: УПИ
I-22, II-22, III-22, IV-22, V-22, VI-22.
В границите на нов кв. 4 са обособени: УПИ
I-22, 24, II-24, III-24, IV-24, V-24, VI-24.
В границите на нов кв. 5 са обособени: УПИ
I-24, II-24, III-24, 25, IV-25, V-25, VI-25.
В границите на нов кв. 6 са обособени: УПИ
I – „За инженерна инфраструктура“, II-25, 26,
III-26, IV-26, V-26, VI – „За озеленяване“, VII-26,
VIII-26, IX-26, Х-26.
В границите на нов кв. 7 са обособени: УПИ
I-25, II-25, III – „За озеленяване и детска площадка“, IV-17, V-21, VI-21, VII-20, IX-25, Х-25.
В границите на нов кв. 8 са обособени: УПИ
I – „За инженерна инфраструктура“, II-25, III-17, IV21, V-21, VI-1, VII-1 – „За общественообслужващи
дейности“, VIII-6 – „За общественообслужващи
дейности“, IХ-6 – „За общественообслужващи
дейности“, Х-5 – „За общественообслужващи
дейности“, XI-3, XII-2, ХIII-248 – „За специално
предназначение“.
В границите на нов кв. 9 са обособени: УПИ
I – „За инженерна инфраструктура“, II-7 – „За
общественообслужващи дейности“, III-9 – „За
общественообслужващи дейности“, IV-9 – „За
общественообслужващи дейности“, V-10 – „За
общественообслужващи дейности“, VI-15 – „За
общественообслужващи дейности“, VII-15 – „За
общественообслужващи дейности“, VIII-16 – „За
общественообслужващи дейности“, IХ-23 – „За
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общественообслужващи дейности“, Х-22 – „За
общественообслужващи дейности“, ХI-27 – „За
общественообслужващи дейности“, ХII-21 – „За
общественообслужващи дейности“, ХIII-22 – „За
общественообслужващи дейности“, XIV-23 – „За
общественообслужващи дейности“, XV-5 – „Зa
общественообслужващи дейности“, XVI-17 – „Зa
общественообслужващи дейности“, XVII-18 – „За
общественообслужващи дейности“, XVIII-4 – „Зa
общественообслужващи дейности“, ХIХ-8 – „За
общественообслужващи дейности“.
В границите на нов кв. 10 са обособени:
УПИ I – „За озеленяване“, II-4 – „За общественообслужващи дейности“, III – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, IV-21 – „За
общественообслужващи дейности“, V-21 – „Зa
общественообслужващи дейности“, VI-21 – „За
общественообслужващи дейности“, VII-29 – „Зa
общественообслужващи дейности“, VIII-28 – „За
общественообслужващи дейности“, IХ-27 – „За
общественообслужващи дейности“, Х – „За озеленяване“.
В границите на нов кв. 11 са обособени: УПИ
I – „За озеленяване“, II-24 – „За общественообслужващи дейности“, III-26 – „За общественообслужващи дейности“, IV-25 – „За общественообслужващи дейности“.
В границите на к в. 82 са обособени: УПИ IV – „За инженерна
инфраструктура“, V – „За детска градина“, VI14 – „За общест венообсл у ж ващ и дейност и“,
VII-14 – „За общественообслужващи дейности“,
VIII-11 – „За общественообслужващи дейности“,
IХ-12 – „За общественообслужващи дейности“,
Х-12 – „За общественообслужващи дейности“,
ХI – „За училищна спортна база“.
Образуването на УПИ за повече от един
имот е допустимо в хипотезата, че собственик
на имотите е едно и също лице и то е изявило
съгласие за това.
С настоящия проект за ПРЗ са образувани УПИ
I-22, 24 от кв. 4, УПИ III-24, 25 от кв. 5, УПИ
II-25, 26 от кв. 6, като имотите са собственост
на „Т енд Т Трейдинг“ – ООД, което е изявило
съгласие с проекта.
Образуването на повече на брой УПИ за
един имот е направено също със съгласие на
собствениците.
Имотите – предмет на плана, попадат в следните устройствени зони: „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1)
и „Зона за общественообслужващи дейности и
озеленяване в околоградския район“ (Оз2).
Конкретното предназначение на УПИ е допустимо в устройствените зони, в които са образувани, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г.,
т. 24, и № ЕС-Г-28 от 9.04.2013 г., т. 14, е прието,
че имотната структура в териториалния обхват
на плана, попадаща в цялата зона „Жм1“, е
дребномодулна, поради което са приложими
показателите по т. 5, ред 2 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Спазено е правилото на чл. 16, ал. 4, изр. 2 ЗУТ,
че когато имотът попада в различни устройствени зони, новообразуваният УПИ се предоставя
в зоната, в която имотът е имал преобладаващо
местоположение.
Изготвени са и са приети с протокол № ЕСО-012 от 23.04.2013 г., т. 1, на ОЕСУТ пазарни
оценки за поземлените имоти преди и след урегулирането им и е прието за доказано спазване
изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ, а именно,
че урегулираните поземлени имоти са с пазарна
стойност, не по-малка от пазарната стойност на
имотите преди урегулирането им.
С ПРЗ са определени необходимите площи
за изграждане на озеленени площи, обединени
в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както
и за изграждане на обекти на социалната инфраструктура с предвиждане на УПИ: „за инженерна инфраструктура“, „за озеленяване“, „за
озеленяване и детска площадка“, „за училищна
спортна база“, „за детска градина“. В мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
влиза и проектираната улична мрежа, тротоари
и пешеходни алеи на основание чл. 64, ал. 1, т. 1
и чл. 70, ал. 1 ЗУТ.
С горното е спазено изискването на чл. 16,
ал. 1, изр. 1 ЗУТ.
За осъществяване на горните предвиждания
с влизане в сила на плана собствениците на
недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си,
определена с плана, но не повече от 25 на сто.
Процентът редукция, определен с плана, е 21 %.
Имо т и те – п убли чна и част на общ инска
собственост, не са редуцирани; отредени са за
публични мероприятия.
Лицето (изход) към улица за всеки от новообразуваните урегулирани поземлени имоти се
осигурява по новопредвидената улична регулация.
Обвързването на уличната регулация в обхвата
на чл. 16 ЗУТ с действащата улична регулация се
осъществява чрез изменената улична регулация от
о.т. 22а – 604. Изменението цели синхронизиране
на габарита и профила на улиците.
Основание за изменението е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в
устройствените условия, при които е одобрен
предходният план.
Уличната регулация е обвързана с контактните зони на ПУП „Гробищен парк Горна баня“
и ПУП на в.з. Горна баня.
С прокарване на новопроектираната улична
регулация е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С плана за застрояване в УПИ, попадащи в
зона „Жм1“, е предвидено изграждане на свободностоящи сгради с жилищно предназначение
на по 2 етажа или 2-етажни сгради с гаражи на
свързано застрояване. В зона „Жм1“ са предвидени и свободностоящи нежилищни сгради в УПИ
VI – „За инженерна инфраструктура“, IX-7 – „За
общественообслужващи дейности“, и Х – „За
инженерна инфраструктура“, от кв. 2; в УПИ
I – „За инженерна инфраструктура“, от кв. 6; в
УПИ I – „За инженерна инфраструктура“, от кв. 8.
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Със Заповед № РД-09-50-698 от 17.06.2009 г. на
главния архитект на СО е одобрен план за застрояване за имот с идентификатор 4166.20, поради
което за имота е предвиден един УПИ VII-20 от
кв. 7, като е отразен одобреният план – свободностояща жилищна сграда на 2 етажа, с което е
уважено и подаденото от собственика възражение.
С плана за застрояване в УПИ, попадащи в
зона „Оз2“, е предвидено изграждане на свободностоящи сгради с нежилищно предназначение
на по 2 етажа. В УПИ XI от кв. 82 е предвидено
изграждане на училищна спортна база, а в УПИ
V – детска градина.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4, 5,
чл. 32, чл. 35 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
За обслужване на предвиденото застрояване
е предвидено изграждане на необходимата техническа инфраструктура, като в съответствие с
изискването по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са представени
следните план-схеми: за вертикално планиране,
газификаци я, кана лизаци я, водоснабд яване,
електрификация и подробен транспортно-комуникацнонен план. Одобряват се типови напречни
профили на улиците.
Парцеларният план се одобрява на основание
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ.
С план-схемата за канализация се предвижда
канален клон, отвеждащ отпадните води от територията – предмет на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ, до р.
Стубела. Каналният клон попада в неурегулирана
територия.
Целта на проекта за парцеларен план е да
осигури отвеждане на отпадните води на поземлените имоти на м. Дърньов камък до р. Стубела.
В производството по одобряване на ПРЗ и ПП
са спазени административнопроизводствените
правила – служебно допускане изработването на
проект за ПУП – ПРЗ по чл. 16 ЗУТ от компетентния за това орган, проектът е съобщен по
реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ на заинтересованите
лица, проведено е обществено обсъждане на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 121, ал. 1
ЗУТ, прието е решение на комисията по чл. 210
ЗУТ, проектът е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
По отношение на изменената улична регулация от о.т. 22а – 604 се предвижда отчуждаване
на имоти – частна собственост, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет.
Компетен т ност та на СОС по от ношение
одобряването на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ произтича
от териториалния обхват на същия – над три
квартала по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5, чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 16,
ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35, чл. 125,
ал. 5 и 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ,
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствени категории т. 5
(Жм1) и т. 17 (Оз2) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-17
от 26.02.2013 г., т. 6, № ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г.,
т. 24, № ЕС-Г-28 от 9.04.2013 г., т. 14, № ЕС-Г-65
от 10.09.2013 г., т. 4, № ЕС-Г-92 от 3.12.2013 г.,
т. 15, № ЕС-Г-94 от 10.12.2013 г., т. 15, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за рег улаци я на м. Дърньов камък в граници: ул. от о.т. 5 – о.т. 16 – о.т. 19 –
о.т. 20 – о.т. 22а, УПИ IV – за инженерна инфраструктура, V – за училищна спортна база от
кв. 82, ул. от о.т. 31 – о.т. 32 – о.т. 33 до о.т. 34,
УПИ IV-25 – за общественообслужващи дейности,
II-24 – за общественообслужващи дейности, и
I – за озеленяване, от кв. 11, ул. от о.т. 37 до
о.т. 38, УПИ IX-27 – за общественообслужващи дейности, X – за озеленяване, VIII-28 – за
общественообслужващи дейности, VII-29 – за
общественообслужващи дейности, V I-21 – за
общест венообсл у ж ващ и дейност и, V-21 – за
общественообслу жващи дейности, I V-21 – за
общественообслужващи дейности, III – за озеленяване и инженерна инфраструктура, и II-4 – за
общественообслужващи дейности, от кв. 10, ул.
от о.т. 40 до о.т. 41, УПИ I – за озеленяване, от
кв. 10, ул. от о.т. 42 – о.т. 50 – о.т. 51 – о.т. 52 –
о.т. 54 – о.т. 2 до о.т. 5 по червените и сините
линии, цифри и текст и с корекциите с кафяв и
зелен цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за улична регулация по
о.т. 22а – о.т. 604, м. Дърньов камък, кв. Горна
баня, район „Овча купел“, съгласно приложения
проект.
3. План за застрояване на м. Дърньов камък
в граници: ул. от о.т. 5 – о.т. 16 – о.т. 19 – о.т. 20
– о.т. 22а, УПИ IV – за инженерна инфраструктура, V – за училищна спортна база, от кв. 82,
ул. от о.т. 31 – о.т. 32 – о.т. 33 до о.т. 34, УПИ
IV-25 – за общественообслужващи дейности,
II-24 – за общественообслужващи дейности, и
I – за озеленяване, от кв. 11, ул. от о.т. 37 до
о.т. 38, УПИ IX-27 – за общественообслужващи дейности, X – за озеленяване, VIII-28 – за
общественообслужващи дейности, VII-29 – за
общественообслужващи дейности, V I-21 – за
общест венообсл у ж ващ и дейност и, V-21 – за
общественообслу жващи дейности, I V-21 – за
общественообслужващи дейности, III – за озеленяване и инженерна инфраструктура, и II-4 – за
общественообслужващи дейности, от кв. 10, ул.
от о.т. 40 до о.т. 41, УПИ I – з а озеленяване, от
кв. 10, ул. от о.т. 42 – о.т. 50 – о.т. 51 – о.т. 52 –
о.т. 54 – о.т. 2 до о.т. 5, с корекциите със зелен
цвят съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
4. План-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта за план за регулация
и застрояване на м. Дърньов камък в грани-
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ци: ул. от о.т. 5 – о.т. 16 – о.т. 19 – о.т. 20 – о.т.
22а, УПИ IV – за инженерна инфраструктура,
V – за училищна спортна база, от кв. 82, ул. от
о.т. 31 – о.т. 32 – о.т. 33 до о.т. 34, УПИ IV-25 – за
общественообслужващи дейности, II-24 – за общественообслужващи дейности, и I – за озеленяване, от кв. 11, ул. от о.т. 37 до о.т. 38, УПИ IX27 – за общественообслужващи дейности, X – за
озеленяване, VIII-28 – за общественообслужващи
дейности, VII-29 – за общественообслужващи
дейности, VI-21 – за общественообслужващи дейности, V-21 – за общественообслужващи дейности,
I V-21 – за общественообслу ж ващи дейности,
III – за озеленяване и инженерна инфраструктура,
и II-4 – за общественообслужващи дейности, от
кв. 10, ул. от о.т. 40 до о.т. 41, УПИ I – за озеленяване, от кв. 10, ул. от о.т. 42 – о.т. 50 – о.т. 51
– о.т. 52 – о.т. 54 – о.т. 2 до о.т. 5.
5. Парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадните води на поземлените имоти
от м. Дърньов камък – Горна баня, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Разрешенията за строеж се издават след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
На основание чл. 16, ал. 5, изр. 1 и 2 ЗУТ
собствениците на поземлени имоти в обхвата
на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ придобиват собствеността
върху новообразуваните с плана урегулирани
поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените є части по ал. 1
от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен
урегулиран поземлен имот кметът на общината
или упълномощено от него лице издава заповед
с точно индивидуализиране на имота.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и
се изпращат до Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

5432

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 386
от 26 юни 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-212 от 4.10.2013 г. от Ангел Кръстев
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Попов, Иван Евтимов Николчев, Тамара Алексеевна Николчева, Нели Иванова Якимова, Валентин
Ангелов Манов, Стоянка Кръстанова Манова
и Мирослав Христов Цветков, собственици на
имот с идентификатор 68134.4091.712 по КККР на
район „Младост“, и от Георги Йорданов Дончев
и Копринка Йорданова Лалова, собственици на
имот с идентификатор 68134.4091.453 по КККР
на район „Младост“, с искане за изменение на
план за регулация на УПИ ХII-453,454, кв. 1а,
м. Младост 2.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт за спогодба № 165, том I, рег. № 04079, дело
№ 157 от 21.03.2008 г. за УПИ VIII-1389 на името
на Иван Евтимов Николчев, Тамара Алексеевна
Николчева, Нели Иванова Якимова, Ангел Велев Манов, Стоянка Кръстанова Манова, Ангел
Кръстев Попов, Мирослав Христов Цветков;
нотариален акт № 155, том XVI, дело № 3309 от
23.09.1996 г. и нотариален акт № 200, том XXI,
дело № 4332 от 10.12.1996 г. за имот № 1568 на
името на Лазаринка Илиева Здравкова; удостоверения за наследници на Ангел Велев Манов и
Лазаринка Илиева Здравкова; скица № 48029 от
9.08.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.4091.712 (стар идентификатор:
68134.4091.454; номер по предходен план: 1389,
кв.1, парцел: VIII); скица № 52443 от 2.09.2013 г.
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
68134.4091.453 (номер по предходен план: 1568,
кв. 1); комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР;
мотивирано предложение.
Мотивираното предложение заедно с приложените доказателства е разгледано и прието от
общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) с решение по протокол
№ ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 3.
Със Заповед № РД-09-50-784 от 19.11.2013 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено изработването на проект – ИПР при
задължително спазване указанията на отделите
в Направление „Архитектура и градоустройство“.
С писмо изх. № ГР-94-00-212 от 20.11.2013 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Младост“ за сведение и изпълнение.
С писмо № УТ-6602-227 от 8.01.2014 г. на кмета
на район „Младост“ е удостоверено, че е проведена
процедурата по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.
Изработеният проект на изменение на план
за регулация с обяснителна записка е внесен в
Направление „Архитектура и градоустройство“
със заявление вх. № ГР-94-00-212 от 13.12.2013 г.
В изпълнение на указание от 3.01.2014 г. е внесен предварителен договор с нотариална заверка
на подписите по чл. 15, ал. 3 ЗУТ между собствениците на имоти с идентификатори 68134.4091.712
и 68134.4091.453 – предмет на плана.
С писмо изх. № ГР-94-00-212/2013 от 3.01.2014 г.
проектът е изпратен в район „Младост“ за съобщаване на заинтересуваните страни по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С п и с мо и з х . № У Т- 6 6 0 2 -2 2 7/8/2 01 3 о т
23.01.2014 г. кметът на район „Младост“ удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения при съобщаване на проекта.
На 29.01.2014 г. проектът е изпратен в район
„Младост“ за дообявяване.
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С п и с м о и з х . № У Т- 6 6 0 2 -2 2 7/8/2 01 3 о т
10.04.2014 г. кметът на район „Младост“ удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения при съобщаване на проекта.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г.,
т. 1, за изпращане в СОС на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС.
С оглед изложената фактическа обстановка се
установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ИПР
е на п ра вено о т за и н т ерес ова н и т е л и ца по
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с идентификатори 68134.4091.712
и 68134.4091.453 – предмет на плана, което се
установява от представените документи за собственост, удостоверения за наследници и скици
от СГКК – София.
Действащият план за регулация на м. Младост
2 е одобрен с Решение № 549 по протокол № 45
от 29.07.2009 г. на СОС.
Кадастралната карта на район „Младост“ е
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 6.03.2009 г.
на изпълнителен директор на АГКК.
След одобряване на Решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС е одобрено
изменение в кадастралната карта със Заповед
№ КД-14-22-988 от 25.06.2013 г. на началника на
СГКК – София, като за частта от стар имот с
идентификатор 68134.4091.454, попадащ в УПИ
ХII-453,454, е създаден имот с идентификатор
68134.4091.712.
С одобряване на изменението в кадастралната
карта границите на УПИ ХII-453, 454 не съвпадат
с границите на имоти с идентификатори 4091.453
и 4091.712, попадащи в него. В УПИ попада част
от имот с идентификатор 4091.714.
С проекта се изменя западната граница на
УПИ XII-453, 454 за привеждането є в съответствие с границите на имот с идентификатор
68134.4091.712 по изменената кадастрална карта, с
което се цели образуване на общ УПИ за имоти
с идентификатори 68134.4091.453 и 68134.4091.712.
За изменение на границата е доказано основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ.
За образуването на съсобствен УПИ ХII-453,
712 е представено съгласие и предварителен
договор с нотариална заверка на подписите по
чл. 15, ал. 3 ЗУТ между собствениците на имоти
с идентификатори 68134.4091.453 и 68134.4091.712.
Конкретното предназначение на УПИ XII-453,
454 по действащия план – „за жилищно строителство“, се запазва и в нов УПИ XII-453,712.
Това предназначение е допустимо и в съответствие с предвижданията на ОУП на СО и
устройствена зона „Жс“, в която попадат имотите.
Урегулирането на имоти с идентификатори
68134.4091.453 и 68134.4091.712 в общ УПИ XII-453,
712 води до изменение на действащата улична
регулация между о.т. 183 – о.т. 181=8г.
С горното се предвижда отчуждаване на част
от имот с идентификатор 4091.714 – собственост
на юридическо лице за улица, поради което и на
основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да
одобри проекта е Столичният общински съвет.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – подаване на
заявление от заинтересованите по чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ лица, разрешаване изработването на
проект от компетентния за това орган, внесен
е проект, който е съобщен на заинтересованите
лица по предвидения в закона ред, разгледан е
и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3,
чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 3 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Младост 2, кв. 1а; изменение на
улична регулация между о.т. 181=8г и о.т. 183;
изменение границата на УПИ XII-453, 454 и
преотреждането му в УПИ XII-453, 712, като
регулационните линии се съвместяват с имотните
граници по кадастралната карта по кафявите и
зелените линии, цифри, зачертавания и щрихи
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5510

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1319
от 4 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г.
и Решение № 306 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 16.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ ХI-222, кв. 312Е, м. Красно
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село – Плавателен канал, София, ул. Пчела 7А,
общински нежилищен район, стопанисван от
район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 280 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 28 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5234
РЕШЕНИЕ № 1321
от 4 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г.
и Решение № 306 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 3.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ IV-185, кв. 312В, м. Красно
село – Плавателен канал, София, ул. Хубча и
ул. Пирински проход, общински нежилищен район, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 809 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 80 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
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от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5235
РЕШЕНИЕ № 1349
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 31,
ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация отменя
Решение с № 1337 от 9.07.2014 г. (ДВ, бр. 60 от
2014 г.) за насрочване на публичен търг с явно
наддаване за следния обект: УПИ V-31, кв. 166-А,
м. Зона Б-18, София, бул. Димитър Петков 54,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5236
РЕШЕНИЕ № 1351
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 4.09.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 30 (бивш
ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията
на район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 795 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 79 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5237
РЕШЕНИЕ № 1352
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 2.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
39791.6013.419 с производствени сгради (извън
регулация) – бивша ТПК „Щастие“, намиращ
се в с. Кривина, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 323 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5319
РЕШЕНИЕ № 1353
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 675 от 2.12.2010 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 6.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на сграда с УПИ IX в с. Яна,
ул. Васил Левски 21, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
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2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (38,18 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.10.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5320
РЕШЕНИЕ № 1354
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 7.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ателие № 10, бул. Ал. ДондуковКорсаков 66, вх. А, обособена част от „Софийски
имоти“ – ЕАД, на територията на район „Оборище“ с право на собственост върху 0,336 % ид.
части от дворно място.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.10.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5321
РЕШЕНИЕ № 1356
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 7.10.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост, гр.
Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска и ул. Ручей, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Банкя“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 13 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.10.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5322
РЕШЕНИЕ № 1357
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 8.10.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ XXVIII-525, 528, кв. 11а, м.
Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 303 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.10.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5323
РЕШЕНИЕ № 1361
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 531 от 26.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 17.09.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на пакет от 1197 акции, общинска собственост,
представляващи 34 % от капитала на „Спортноразвлекателен комплекс „Корали“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 370 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – в размер 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – в размер 30 000 лв., се
внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча 6,
в срок до 16.09.2014 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков
превод по посочена банкова сметка на СОАП в
деня на подписване на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 800 лв. с включен ДДС, платима в брой
в сградата на Столичната общинска агенция за
приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, в
приемното време от 9 до 13 и от 13,30 до 16,30 ч.,
в срок до 15.09.2014 г. включително.
8. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 16.09.2014 г. включително в
приемното време от 9 до 13 и от 13,30 до 16,30 ч.
Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на СОАП.
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9. Оглед на активите на дружеството може да
се извърши всеки работен ден до деня на търга
след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5324

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 702
от 7 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1448 от 18.03.2014 г. от кмета на
община Банско Общинският съвет – гр. Банско,
реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на вътрешнорегулационни граници за УПИ I,
УПИ Х и УПИ II, кв. 79 от РП на гр. Добринище по имотни граници на ПИ 21498.350.68, ПИ
21498.350.12 и ПИ 21498.350.11 от КК на гр. Добринище и изменение на улична регулация от
о.т. 229 до о.т. 230 и от о.т. 214 до о.т. 275 в кв.
79, гр. Добринище.
Председател:
Вл. Колчагов
5454
РЕШЕНИЕ № 752
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1487 от 7.05.2014 г. от кмета на
община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява проект за ПУП – ПП за трасе на
път до ПИ 02676.180.58, преминаващ през ПИ
02676.180.53 – публична общинска собственост,
с НТП „Пасище“ и с площ 2025 кв. м.
Председател:
Вл. Колчагов
5455

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 60
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
улична регулация (ПУР) в обхват поземлен имот
(ПИ) № 000278, м. Спорното, и част от поземлен
имот (ПИ) № 000147, землище на с. Гурмазово,
община Божурище, и бул. Европа.
С ПУР – ПР част от ПИ № 000278, м. Спорното,
се урегулира като един урегулиран поземлен имот
(УПИ) I-000278, за комуникации и озеленяване,
кв. 16, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище, и се създава предимно производствена
устройствена зона, означена като „Пп“.
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С ПУП – ПУР се създава улица с осови точки
от 160 до 186 от останалата част от ПИ № 000278
и част от ПИ № 000147 с кръгово кръстовище в
зоната на пресичане на ПИ № 000278, м. Спорното, с. Гурмазово, и бул. Европа по означенията с червен и син цвят и условните цветове в
съответствие с графичните указания и таблици
на приложение № 2 към чл. 68, ал. 2, таблица 2
от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, в съответствие
с приложените чертежи – неразделна част към
решението.

5450

Председател:
П. Котупанова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1202
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1173 от 26.06.2014 г. (ДВ, бр. 56 от 2014 г.)
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 83 700 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
с т опа нско п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ:
„Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164
по КККР на гр. Велико Търново, за който имот
е отреден УПИ ХVІІ – „За производствени и
складови дейности“ от стр. кв. 6 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Западна промишлена
зона“, собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 8000 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
дата на търга – на 17-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
като в случай че 17-ият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе на първия следващ
работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на
търга – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка
№ BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската
агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Документацията се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит в размер 25 110 лв. по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
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„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг ще се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на решението, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.

5447

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 1203
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 1176 от
26.06.2014 г. (ДВ, бр. 56 от 2014 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 93 250 лв. за продажба
на обособен обект от сграда № 6, построена
в поземлен имот с идентификатор 10447.503.1,
с административен адрес Велико Търново, ул.
България 35, със стопанско предназначение,
представляващ „Магазин (бивш шах клуб), с
идентификатор 10447.503.1.6.28, съгласно КККР
на гр. Велико Търново, заедно с 3,25 % идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху ПИ с идентификатор
10447.503.1, съобразно застроената площ върху
поземлени я имот“, собст веност на Община
Велико Търново.
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2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 9300 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
дата на търга – на 17-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
като в случай че 17-ият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе на първия следващ
работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на
търга – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка
№ BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската
агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Документацията се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит в размер 27 975 лв. по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща
разлика между договорената цена и внесения
депозит, се заплаща в левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг ще се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на решението, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
на първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
5448

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 78
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 3 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Видин, реши:
1. Одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на гр. Видин в обхват имот с
идентификатор 10971.502.954 по кадастралната
карта на гр. Видин за смяна на устройствената
зона, в която попада имотът, от „За обществено
обслужване“ в „За озеленяване“.
2. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация в обхват
имот с идентификатор 10971.502.954 по кадастралната карта на гр. Видин за промяна предназначението на УПИ ХIV – за хотел, кв. 9 по РП на
к-с „Химик“ от „За хотел“ в „За крайречен парк“.

5420

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ № 414
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 24, протокол № 6 от 21.05.2014 г. на заседание
на Общинския експертен съвет – гр. Гоце Делчев,
Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцелен план за обект „Трасе за електропровод
20 kV от ОШ4 до стълб 1 за обект „Каскада
Туфча – МВЕЦ „Пирин Ват“ на ОШ4 (облекчителна шахта 4) от главен водопровод „Туфча“,
землище на с. Корница, община Гоце Делчев, до
въздушен електропровод „Обидим“. Трасето на
електрическия кабел преминава през поземлени
имоти, както следва:
– през имот № 017092 – нива, собственост на
Община Гоце Делчев;
– през имот № 017121 – полски път, собственост на Община Гоце Делчев;
– през имот № 031065 – полски път, собственост на Община Гоце Делчев;
– през имот № 031032 – пасище, мера, собственост на Община Гоце Делчев.
На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.

5514

Председател:
А. Гераксиев

РЕШЕНИЕ № 420
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 16, протокол № 4 от 5.03.2014 г. на за-
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седание на Общинския експертен съвет – гр. Гоце
Делчев, Общинският съвет – гр. Гоце Делчев,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външен водопровод и канал
и външно ел. захранване“, на поземлен имот с
идентификатор 17395.153.14, местността Мочура,
землище на гр. Гоце Делчев.
Трасето на електрическия кабел преминава
през поземлени имоти, както следва:
– поземлен имот 17395.501.9448 – второстепенна улица на община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.153.249 – напоителен
канал на община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.153.243 – полски път
на община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.153.91 – път на община
Гоце Делчев;
– поземлен имот № 17395.153.246 – напоителен
канал на община Гоце Делчев.
Трасето на външна канализация преминава
през поземлени имоти, както следва:
поземлен имот 17395.153.243 – полски път на
община Гоце Делчев;
поземлен имот 17395.155.246 – напоителен
канал на община Гоце Делчев;
поземлен имот 17395.155.11 – нива, стопанисвана от община Гоце Делчев.
На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
А. Гераксиев
5515
РЕШЕНИЕ № 421
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 16, протокол № 4 от 5.03.2014 г. на заседание
на Общинския експертен съвет – гр. Гоце Делчев,
Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външен водопровод и
външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 17395.112.9, местност Мочура, землище
на гр. Гоце Делчев.
Трасето на електрическия кабел и на водопровода преминава през поземлени имоти, както
следва:
– поземлен имот 17395.131.52 – път ІV клас
на община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.127.202 – напоителен
канал на община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.131.63 – полски път на
община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.122.200 – напоителен
канал на община Гоце Делчев.
На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.

5516

Председател:
А. Гераксиев
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РЕШЕНИЕ № 422
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 13, протокол № 4 от 5.03.2014 г. на заседание
на Общинския експертен съвет – гр. Гоце Делчев,
Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външен водопровод и канал
и външно ел. захранване“, на поземлен имот с
идентификатор 17395.112.7, местността Мочура,
землище на гр. Гоце Делчев.
Трасето на електрическия кабел и на водопровода преминава през поземлени имоти, както
следва:
– поземлен имот 17395.131.52 – път ІV клас
на община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.127.202 – напоителен
канал на община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.131.63 – полски път на
община Гоце Делчев;
– поземлен имот 17395.122.200 – напоителен
канал на община Гоце Делчев.
На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
А. Гераксиев

5517

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 910
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за корекция на р. Суха
от опашката на микроязовир „Златия 1“ до 500 м
от язовирната стена на язовир „Одринци“ през
регулацията и землищата на селата Одринци и
Долина и през землището на с. Златия, община
Добричка.
Председател:
П. Петров
5545

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 87
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Дава съгласие за:
1.1. създаване на нов имот с проектен № 050050,
с НТП „Местен път“, с площ 467 кв. м от имот
№ 050017, с НТП „Нива“, собственост на наследници на Петър Йорданов Хараламбиев (нотариално
заверени декларации от наследниците);
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1.2. промяна на НТП на част от „Полски път“
№ 000456 в категория „Местен път“ с проектен
№ 050054, с площ 1229 кв. м, в частта от околовръстния полигон на с. Раювци до западната
граница на имот № 152004 (с НТП „Стопански
двор“) по КВС на землище с. Средни колиби;
1.3. промяна на НТП на част от „Полски път“
№ 050018 в категория „Местен път“ с проектен
№ 050052 с площ 385 кв. м, в участъка на имоти
№ 050001 и 050026, допуснати за процедура по
изработване на ПУП – ПЗ с Решение № 103 от
25.07.2013 г. от протокол № 9 от 25.07.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Елена, т. 2.1. и 2.2.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел
1 kV за захранване на имот № 050026 по КВС на
землище с. Средни колиби, преминаващо през
улица в околовръстния полигон на с. Раювци,
имот с проектен № 050054 (с НТП „Местен
път“), имот с проектен № 050050 (с НТП „Местен път“) и имот № 050052 (с НТП „Местен
път“), до границата на имот № 050026 (с НТП
„За мемориален комплекс-паметник“ – в процедура) по КВС на землище с. Средни колиби,
с обща дължина на трасето 245 л. м и площ на
сервитута 980 кв. м.
3. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на кабел 1 kV, за
имотите по т. 2 след заплащане на изготвената
и приета оценка на комисията по чл. 210 ЗУТ,
както и необходимите законови действия за
прехвърляне собствеността на новообразуван
имот с проектен № 050050 „Местен път“ по КВС
на община Елена.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.

5272

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 88
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – допълнително водоснабдяване на имот с проектен
№ 097015, с начална точка съществуваща шахта
в имот № 000348 (с НТП „Път ІV клас“) и преминаващо през имот № 069072 (с НТП „Гора в
земеделска земя“), имот № 000227 (с НТП „Път
ІV клас“), имот № 000210 ( с НТП „Полски път“)
и имот № 000141 (с НТП „Местен път“) по КВС
на землище с. Блъсковци.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на допълнително
водоснабдяване на имот с проектен № 097015 по
КВС, с начална точка съществуваща шахта в имот
№ 000348 (с НТП „Път ІV клас“) и преминаващо
през имот № 069072 (с НТП „Гора в земеделска
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земя“), имот № 000227 (с НТП „Път ІV клас“),
имот № 000210 ( с НТП „Полски път“) и имот
№ 000141 (с НТП „Местен път“) по КВС на зем
лище с. Блъсковци с обща дължина на трасето
1311 л. м и сервитут 6555 кв. м след заплащане
на изготвената и приета оценка на комисията
по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.

5273

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 89
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване
1 kV на имот № 028004 по КВС на землище
с. Дрента с ново конкретно предназначение – „За
ниско свободно жилищно застрояване“:
1.1. трасе на линеен обект – водопровод, преминаващ през имот № 000087 (с НТП „Път ІV
клас“) по КВС на землище с. Дрента, с дължина
255 л. м и площ на сервитута 1530 кв. м;
1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ през имоти № 024011
(с начин на трайно ползване „Нива“ – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ) и имот № 000087 (с начин на трайно
ползване „Път ІV клас“), с дължина 182 л. м и
площ на сервитута 728 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да
издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право – право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на
изготвените и приети оценки на комисията по
чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.

5274

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 90
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на трасета на линейни
обекти – съществуващ водопровод и ВЛНН в
землище с. Блъсковци:
1.1. трасе на линеен обект – водопровод, преминаващ през имот № 000148 (с НТП „Полски
път“) и имот № 000141 (с НТП „Местен път“) по
КВС на землище с. Блъсковци, с дължина 228
л. м и площ на сервитута 684 кв. м;
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1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ през имоти № № 000141
(с НТП „Местен път“) и № 000148 (с НТП „Полски
път“) до съществуващ стълб в имот № 097009 (с
начин на трайно ползване „Овцеферма“) по КВС
на землище с. Блъсковци, дължина 188 л.м и
площ на сервитута 752 кв.м.
2. Възлага на кмета на община Елена да
издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право – право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на
изготвените и приети оценки на комисията по
чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.

5275

Председател:
В. Гуцов

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕШЕНИЕ № Е 773
от 29 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 2 ЗУТ, чл. 54,
ал. 1, т. 2 ЗГ съгласно становище изх. № 746
от 24.04.2013 г. на РДГ – Смолян, за предварително съгласуване за учредяване на безсрочно
право на строеж върху проектен поземлен имот
№ 010020 с площ 0,400 дка, землището с. Ерма
река, община Златоград, представляващ горски
имот – залесена територия, държавна частна
собственост, съгласно скица-проект № К00233 от
7.03.2013 г.; Решение № Е 503 от 31.07.2013 г. на
Общинския съвет – Златоград, за допускане на
устройствена процедура и одобряване на задание
по чл. 125 ЗУТ; решение по т. 14 от протокол
№ 4 от 23.05.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – Златоград, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) в обхват на проектен
поземлен имот № 010020 в землището на с. Ерма
река, ЕКАТТЕ 27588, община Златоград (горски
имот – залесена територия, площ 0,400 дка, попадащ в подотдел 1„е“ по ЛУП от 2005 г. на ТП
ДГС – Златоград, частна държавна собственост),
за който се обособява план за застрояване за
мобилно телекомуникационно съоръжение за
нуждите на „Космо България Мобайл“ – ЕАД,
София.

5495

Председател:
Гр. Джангалов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 142
от 10 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 000127 по картата за възстановената собственост
в землището на с. Калинка, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 000127 по картата за възстановената собственост в землището на с. Калинка, община
Кърджали, чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5496

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 178
от 15 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на
с. Орешница, община Кърджали“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица
могат да обжалват решението за одобряване на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Водоснабдяване на с. Орешница, община
Кърджали“, чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5497

Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 119
от 1 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
(подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване) на квартали: 38, 92, 61, 103, 59 и
94, предвидени „За жилищно строителство, трафопост, супермаркет, детско заведение, спортни
площадки и озеленяване“, в отреждане на нови
квартали: 116, 117, 118, 119, 120, 121 и 122 – „За
нискоетажно жилищно застрояване“ – Жм, кв.
123 – „За пазар и паркинг“, кв. 103 – „За обществено обслужване“ – Оз, и УПИ ХХХ „За озеленяване, спорт, рекреация и обществено обслужване“
и съответната специализирана устройствена
схема на техническата инфраструктура по част
ВиК така, както е отразено в графичната част
на проекта и схемата.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5498

Председател:
С. Хасан

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 850
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване – кабели ВН за захранване на апартаментен ваканционен комплекс
сграда в ПИ с идентификатор 11538.2.25, местност
Юрта, землище гр. Свети Влас“, преминаващ
през имот с идентификатор 11538.2.107 с трайно
предназначение: земеделска, и начин на трайно
ползване: за селскостопански, горски/ведомствен
път. Дължината на трасето е 95,969 м, с определен
сервитут по 0,60 м от двете страни на трасето
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

5487

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 860
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по
т. 7 от протокол № 12 от 28.08.2013 г. от заседание на ОбЕС У Т – Несебър, писма изх.
№ 6114 от 9.08.2013 г. и изх. № 6114 от 8.10.2012 г.
на РИОСВ – Бу ргас, Решение № КЗЗ- 06 о т
26.03.2014 г. на МЗХ – Комисия за земеделските земи, за у твърж даване площадка (трасе)
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект „Външно
кабелно ел. захранване на жилищна сграда“
в имот 39164.15.97 по кадастралната карта на
с. Кошарица, м. Йовче дере, с дължина 78 м.
Трасето на електропровода започва от БКТП в
ПИ 39164.15.307, преминава през земеделска територия, полски пътища с идентификатори ПИ
39164.15.238 и 39164.15.65, общинска собственост,
на 0,60 м от източната имотна граница и се
включва в ново ТП в ПИ 39164.15.97 съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

5488

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 861
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № Н2УТ-2593 от 8.04.2014 г., Решение № 507 от протокол
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№ 15 от 30.05.2013 г., т. 56, на ОбС – Несебър,
решение т. 6 от протокол № 12, проведено на
28.08.2013 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър,
изх. № 2875 от 17.05.2013 г. от РИОСВ – Бургас,
Решение № КЗЗ-04 от 20.02.2014 г. на Министерството на земеделието и храните – Комисия за
земеделските земи, за утвърждаване площадка
(трасе) и здравно заключение с изх. № 53-07-259
от 5.11.2013 г. на МЗ – РЗИ – Бургас, Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Външни ВиК мреж и за ж илищни сг ради“,
за ПИ 39164.15.459 по кадастралната карта на
с. Кошарица, м. Сулуджана, за водопровода,
п реминаващ п рез имот и с и ден т ификатори
ПИ 39164.13.57 – селскостопански горски ведомствен път на разстояние 2,5 м успоредно на
съществуваща БФК от с. Кошарица към к.к.
Слънчев бряг, ПИ 39164.13.88 – местен път, и
ПИ 39164.15.15 – селскостопански горски ведомствен път, с посока, перпендикулярна на
съществуващия асфалтов път от с. Кошарица за
к.к. Слънчев бряг, с дължина 96,50 л.м, за канала, преминаващ през имоти с идентификатори
ПИ 39164.13.88 и 39164.15.15 до съществуваща
РШ от канализационен клон за ПИ 39164.15.318
с д ъ л ж и на 41 л.м, с ъобра зно п ри ложен и т е
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

5489

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 863
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление вх. № Н2УТ-4802 от 26.06.2014 г., решение, т. 59 от протокол № 15 от заседание на ОЕСУТ, проведено на
30.10.2013 г., становище изх. № 1883 от 2.04.2013 г.
от РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх.
№ 53-07-02 от 14.01.2014 г. на РЗИ – Бургас, и
Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г., т. 4, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за
земеделските земи, за утвърждаване на площадка
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV
2×630 kVА“ в имот 73571.18.11, м. Боруна, землище
с. Тънково.“
Трасето е с дължина около 2452 м и с дължина
234 м в участъка, преминаващ през земеделска
територия – ПИ с идентификатори 73571.18.37,
73571.27.144, землище с. Тънково, и ПИ с идентификатори 51500.64.34, 51500.64.35, землище
гр. Несебър, общинска собственост, за нуждите
на „Прити Лайф“ – ЕООД, за обект: ж.к. Съни
Дей 5, намиращ се в имот 73571.18.11 в землището
на с. Тънково.
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Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

5490

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 864
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление вх. № 92-004392 от 11.06.2014 г., решение, т. 8 от протокол № 10
от заседание на ОЕСУТ, проведено на 2.10.2013 г.,
становища изх. № 1366 от 20.03.2012 г. и изх. № 7669
от 15.10.2013 г. от РИОСВ – Бургас, писмо изх.
№ 26-00-149 от 16.03.2012 г. на РЗИ – Бургас, и
Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г., т. 4, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за
земеделските земи, за утвърждаване на площадка
за обекта Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ
61056.56.55, м. Хендек тарла, землище с. Равда“.
Трасето започва от подробна т. № 1 при имот
с идентификатор 61056.56.101 – полски път, собственост на Община Несебър, и върви от лявата
страна на главния път, като при т. № 2 влиза в
ПИ 61056.56.55. Трасето на кабела и сервитута
от двете му страни не засяга частни имоти и е с
дължина 35,5 м. Определен е сервитут 0,6 м от
лявата страна на кабела и 2,00 м от дясната страна.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
5491
РЕШЕНИЕ № 866
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ
на к.к. Слънчев бряг – запад в частта му за
УПИ ХII-331, кв. 4001 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг – запад, идентичен, както следва с имот с
идентификатор 51500.507.13 по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване на УПИ ХII-331
в кв. 4001 се въвежда устройствена зона „Ок“ по
смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
З а У П И Х I I -331 с е у с т а н о в я в а е т а жност – Н – 15 м, и следните устройствени показатели: Кпл.=30 %, Кинт.=1,5, и минимално
озеленена площ=50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
5492
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РЕШЕНИЕ № 867
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ
на к.к. Слънчев бряг – запад в частта му за
УПИ VIII-425, кв. 3502 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг – запад, идентичен, както следва с имот с
идентификатор 51500.507.224 по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване на УПИ VIII-425
в кв. 3502 се въвежда устройствена зона „Ок“ по
смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
З а У П И V I I I- 42 5 с е ус т а н о в я в а е т а жност – Н – 15 м, и следните устройствени показатели: Кпл.=30 %, Кинт.=1,5, и минимално
озеленена площ=50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
5493
РЕШЕНИЕ № 872
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ
на к.к. Слънчев бряг – запад в частта му за
УПИ III-36 в кв. 7804 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг – запад, идентичен с имот с идентификатор
51500.506.73 по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се променя
номерът на имота от УПИ III-36 на УПИ III-73
в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта в кв. 7804, като се установяват
следните устройствени показатели: Кпл.=30 %,
Нкорниз=15 м, Кинт.=1,5, и минимално озеленена
площ=50 %, с отреждане „За курортно и жилищно
строителство“ в устройствена зона „Ок“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
5494

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1195
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект:

ВЕСТНИК
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„Изграждане на електропровод НН – 0,4 kV за
електроснабдяване на ПИ 048002“, в землището
на с. Събрано, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
К. Тачев
5308

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-166
от 24 юли 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. 3.7 на заповеди № РД-46-494
от 22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-02-14-454 от
22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания
и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ и протокол № 12А от 26.03.2014 г.
на приемателната комисия одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 за поземлени имоти с № 913.001 и 913.9501 в м. Кукла
(Тесни дол) на зона по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в частта
от ПИ с идентификатор 55302.87.307 от същата
местност по кадастралната карта на землището
на гр. Панагюрище.
Одобреният план на новообразуваните имоти
може да бъде обжалван по реда на § 19 ЗИДАПК
от заинтересованите лица чрез областния управител на област с административен център
гр. Пазарджик пред Районен съд – Панагюрище,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Йорданов
5267

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 633
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проек т за ЧИ на П У П – план за
рег улация на предвидена нереализирана улица
с о.т. 118-121-133, разположена меж д у к в. 19
и к в. 20 по П У П на с. Капитан Димит риево,
с кой т о с е п ред ви ж да т рас е т о на ул и ца с
о.т. 119-121-133, разположена меж д у к в. 19 и
к в. 20 по П У П на с. Капитан Димит риево,
в нереа лизираната си част меж д у о.т. 118 и
о.т. 121 да се измести в северна посока към
У ПИ I – общински, У ПИ II – общински, У ПИ
III – общинск и, и У ПИ I V – общинск и, така
че в юж ната част на т расето уличната рег улаци я да съвпа дне със съществу ващата ог рада – северната г раница на ПИ № 425, за който
е от реден У ПИ I-425 в к в. 20. За остана лата
част от ПИ № 425, която е в размер 402 к в. м,
се образу ва нов У ПИ II-425 в к в. 19 по П У П
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на с. Капитан Димит риево. С изместването
на т расето и образу ването на У ПИ II- 425 се
промен я конфиг у раци ята и на У ПИ I – общинск и, в к в. 19. Площите на у рег улирани
поземлени имоти са, как то следва:
УПИ I – общински, кв. 19 – 792 кв. м;
УПИ II-425, кв. 19 – 402 кв. м;
УПИ III – общински, кв. 19 – 716 кв. м;
УПИ IV – общински, кв. 19 – 629 кв. м;
УПИ I-425, кв. 20 – 824 кв. м;
УПИ II-426, кв. 20 – 584 кв. м;
УПИ III-426, кв. 20 – 740 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
Ан. Младенова
5282

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1148
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г., т. 18, на
Комисията за земеделските земи Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на пътна връзка,
преминаващо през част от ПИ 561.871 – пасище,
публична общинска собственост, до поземлен
имот с идентификатор 56722.561.910 в местността
Бъчвата в землището на гр. Плевен, собственост
на „Ен Ди Ай груп“ – ООД.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
това решение.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Ангелов
5542

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 213
от 15 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ при условията
на чл. 15, ал. 3 и 5 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 2
ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
преобразуване на СЕ 146 – Смф (смесена многофункционална зона), в СЕ 146 – Псп (складовопроизводствена зона), местност Кривата нива, по
КК на с. Радиново, община „Марица“, включваща
поземлени имоти с идентификатори № 61412.21.61,
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21.62, 21.75, 21.44, 21.65, 21.66, 21.69, 21.76, 21.06,
21.07, 21.1, 21.67, 22.48, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.09,
21.63, 21.11 и част от 18.298, 18.198, 18.199, 18.200
по кадастралната карта на с. Радиново, област
Пловдив, и със следните устройствени показатели: Н=15, Пзастр.=80 %, Кинт.=2,5 и Поз.=20 %.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
5283
РЕШЕНИЕ № 214
от 15 юли 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 разпределителен газопровод с дължина
L=3985 м, преминаващо през имоти – държавна и
общинска собственост, за обект: „Разпределителен
газопровод извън границата на урбанизираната
територия на с. Радиново ТТР5В4.2013“, за нуждите на „Ситигаз България“ – АД, в землищата
на с. Радиново и с. Костиево, община „Марица“,
област Пловдив, по следа 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.
Председател:
Г. Трендафилова
5284
РЕШЕНИЕ № 215
от 15 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 109 във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за обект: „Реконструкция на селскостопански път с. Бенковски, ЕКАТТЕ 03839, землище
Бенковск и“, попадащ в ПИ 03839.32.51, ПИ
03839.28.26 и ПИ 03839.29.20, община „Марица“,
област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
5285
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 440
от 11 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11, 12 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 ЗОС, § 1, т. 6
ДРЗОС, § 5, т. 73 ДРЗУТ и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Първомай, реши:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в
Община Първомай през 2014 г., приета с Решение
№ 367 на Общинския съвет – гр. Първомай, взето
на 30.01.2014 г. по протокол № 32, като:
1.1. В раздел „VI. Обектите, за изграждането
на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.“ се създава нова т. 1 със следния
текст: „1. „Нов пътен подлез“ от о.т. 288 на
ул. Хаджи Димитър до о.т. 304 на ул. Братя
Миладинови – юг по плана на гр. Първомай,
област Пловдив“.
1.2. В раздел „VII. Обектите от първос тепенно
значение;“ се създава нова т. 1 със следния
текст: „1. „Нов пътен подлез“ от о.т. 288 на ул.
Хаджи Димитър до о.т. 304 на ул. Братя Миладинови – юг по плана на гр. Първомай, област
Пловдив“.
2. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация от о.т. 288 на ул. Хаджи Димитър до
о.т. 304 на ул. Братя Миладинови – юг по плана
на гр. Първомай, област Пловдив, за изграждане
на обект: „Нов пътен подлез“.
3. Определя обект „Нов пътен подлез“ от
о.т. 288 на ул. Хаджи Димитър до о.т. 304 на ул.
Братя Миладинови – юг по плана на гр. Първомай, област Пловдив, за обект от първостепенно
значение за Община Първомай.
Председател:
Д. Петков
5446
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РЕШЕНИЕ № 1100
от 17 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 13 от 4.06.2014 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – парцеларен п ла н на т ех н и ческ ата
инфраструктура – Кабел 20 kV от ПИ № 218019
до трансформаторен до поземлен имот № 218014
в м. Плужна, землище на с. Николаево, община
Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от датата на съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
5443
РЕШЕНИЕ № 1102
от 17 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 11 от 14.05.2014 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка и
външно ел. захранване за ПИ № 027051 по КВС
на с. Сандрово, община Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от датата на съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
5444

ОБЩИНА САМОКОВ
ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1099
от 17 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 15 от 25.06.2014 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура – Външно водопроводно отклонение до
ПИ № 63427.299.23 в местност Саръ баир, землище
на кв. Средна кула, гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от датата на съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
5442

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 1464
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
2 ЗУТ и протокол на ЕС при Община Самоков
№ 12 от 27.05.2014 г., т. 8, протокол № 32 на ПК
по „Устройство на територията и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на
УПИ I – „За озеленяване“ в кв. 86, и УПИ I – „За
озеленяване“ в кв. 87, по плана на с. Говедарци,
община Самоков, както следва:
І. Подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация на УПИ І – „За озеленяване“
в кв. 86, и УПИ І – „За озеленяване“ в кв. 87, по
плана на с. Говедарци:
1. Премахване на улица с о.т. 314-315-297.
2. Премахване на улица-тупик с о.т. 313а-313б313в.
3. Създаване на нови улици:
– улица с о.т. 298-298а-298б-298д;
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– улица с о.т. 3373а-373б-373в-373г-373д-373е316а;
– улица с о.т. 317а-297б-297в-297г-297д;
– улица с о.т. 297а-297б;
– улица с о.т. 297г-298а;
– улица с о.т. 298б-298в-298г-298д.
4. Образуване на нови урегулирани поземлени
имоти № І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и
ХІІ за ПИ № 15285.8.494 в новообразуван кв. 86;
5. Образуване на нови УПИ № І, ІІІ и ІV за ПИ
№ 15285.8.494 и изменение на регулацията на УПИ
ІІ за ПИ № 15285.8.624 в новообразуван кв. 86а.
6. Образуване на нови УПИ № І, ІІ, ІІІ, ІV, V,
VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х за ПИ № 15285.8.494 в кв. 87.
7. Образуване на нови УПИ № ХІ – „За озеленяване“, ХІІ и ХІІІ за ПИ № 15285.8.487 в кв. 87.
8. Изменение на регулационните граници
между УПИ № ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ, като се
образуват нови УПИ ХІV, ХV, ХVІ и ХVІІ в кв. 87.
9. Образуване на нови УПИ № І, ІІ, ІІІ, ІV и
V за ПИ № 15285.8.494 в новообразуван кв. 87а.
10. Образуване на нов УПИ І за ПИ № 15285.8.495
в новообразуван кв. 87б.
ІІ. Подробен устройствен план – изменение
на плана за застрояване на УПИ І – „За озеленяване в кв. 86, и УПИ І – „За озеленяване“ в
кв. 87, по плана на с. Говедарци: създаване на
„Жилищна устройствена зона с малка височина и
плътност – Жм“ в кв.86 със следните показатели:
плътност на застрояване – до 60 %; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; височина на застрояване – до 3
ет. (до 10 м); създаване на „Смесена многофункционална устройствена зона – Смф“ в УПИ І, ІІ, ІІІ,
ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х в кв. 87 със следните
показатели: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 1,2, минимална
озеленена площ – 40 %; височина на застрояване – до 3 ет. (до 10 м); създаване на „Зона за
озеленяване – Оз“ в УПИ ХІ в кв. 87; създаване
на „Смесена устройствена зона – жилищно и обществено обслужване – Сжо“ в УПИ ХІІ и ХІІІ в
кв. 87; създаване на „Жилищна устройствена зона
с малка височина и плътност – Жм“ в УПИ ХІV,
ХV, ХVІ и ХVІІ в кв. 87 със следните показатели:
плътност на застрояване – до 60 %; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; височина на застрояване – до 3 ет.
(до 10 м); създаване на „Смесена многофункционална устройствена зона – Смф“ в кв. 87а и кв.
87б със следните показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; височина
на застрояване – до 3 ет. (до 10 м).
На основание чл. 215 ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
С. Стойчева
5568

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 767
от 25 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за определяне
на трасе на подземен водопровод и електропровод
за захранване на УПИ I-12, 13, 14, 15 – За винарна,
в м. Орешака, землище с. Бошуля.
Трасето на електропровода е с дължина 162 м,
който започва от ЖР стълб № 164 на ВЛ 20 kV,
насочва се на изток, пресича ПИ № 002001
(дере) и ПИ № 002002 (полски път), прави завой
и продължава на североизток по пътя до УПИ
I-12, 13, 14, 15 – За винарна (ПИ № 031015), в м.
Орешака, землище с. Бошуля.
Трасето на водопровода е с дължина 976
м, който започва от южния сервитут на ПИ
№ 000931 (път III клас), пресича пътя чрез хоризонтален сондаж и се насочва на североизток в
поземлени имоти № 026201 и № 025202 (полски
пътища), пресича ПИ № 001127 (отводнителен
канал), след това в ПИ № 025203 сменя посоката на северозапад. След 350 м трасето завива и
продължава в посока североизток, като пресича
поземлени имоти № 000125 (път IV клас), ПИ
№ 000272 (напоителен канал) и по ПИ № 031200
(полски път) достига границите на УПИ I-12, 13,
14, 15 – За винарна (ПИ № 031015), в м. Орешака,
землище с. Бошуля.
Проек т ът се нами ра на разположение в
сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
Председател:
А. Влахов
5541

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 109
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
Одобрява промяна на подробния устройствен
план на гр. Трън в обхвата на УПИ I – склад,
УПИ II-37, УПИ III от кв. 37. ПИ № 733 се включва в съсобственост в УПИ I – склад, който се
преобразува в УПИ I-431, 733 – „За склад“, и в
УПИ II-37. Създава се нов УПИ V-733, УПИ III се
променя в УПИ IV, като уличната регулационна
линия между осови точки 45А-47А се поставя на
1,5 м успоредно на лицето на сградата в новообразувания УПИ IV, а в дъното се измества по
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границите на подпорната стена. Измененията
на плана за регулация са показани с кафявите и
зелените линии, цифри, щрихи и текст.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
на акта в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Шишкова
5309

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 602
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13, чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ту тракан, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
„За външно ел. захранване с ЕК 1 kV от МТТ
20/0,4 kV – 100 kVA на „Стопански склад“ в ПИ
№ 73496.19.268 по кадастралната карта (КК) и
кадастралния регистър (КР) на гр. Тутракан,
одобрени със Заповед № РД-18-6 от 4.02.2008 г.
на Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър (АГКК), София, с възложител Драгомир
Ангелов Ганев.
Председател:
Д. Николов
5529

ВЕСТНИК
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Ан. Джебирова
5530

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 591
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
за имоти: УПИ 65 – производствени и складови
дейности, УПИ 66 – производствени и складови
дейности, УПИ 67 – производствени и складови
дейности, в стопански двор на с. Белоградец,
местност Пред фуражен цех, за обединение на
трите имота в УПИ 65, 66, 67.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
с. Ветрино пред Административния съд – Варна.
Председател:
Ст. Велева
5219

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 415
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ ИАГ-18444 от 30.05.2014 г. за предварително
съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост на МЗX – Изпълнителна агенция
по горите, Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Нов подземен
довеждащ водопровод ∅ 75 мм за захранване на кравекомплекс в ПИ с идентификатор
05462.9.27, местност Долна Сабурча, от водоизточник „Акулук“ по кадастралната карта на
с. Борино, община Борино“, в териториален
обх ват на позем лен имот в горска тери тория – частна държавна собственост, с идентификатор 05462.213.319 в землището на с. Борино,
община Борино, с площ на сервитутната зона
9,921 дка. Трасето на водопровода започва от
същест ву ващ извор – К ЕИ „А к ул у к“, кой то
се намира в ПИ 05462.213.319 – горски фонд,
след което преминава в селскостопански фонд,
докато достигне крайната си точка – т. 13 от
графичния материал, откъдето трасето преминава в селскостопански фонд. Дължината на
трасето е 1654 м, а сервитутът на водопровода
∅ 75 мм е по 3 м.

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 648
от 2 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, предложение последно, чл. 31, ал. 1 и
3 и чл. 32, ал. 3, предложение второ, т. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3 и чл. 5, 7, чл. 10,
ал. 2 и раздел III от глава шеста от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 498 от
16.08.2013 г., взето с протокол № 39, Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
1. Приема анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната
оценка за общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества,
а именно: УПИ ІІІ – социални дейности и гараж
в кв. 27 по плана за регулация на с. Лесичово, с
площ 1065 кв. м ведно със застроена в него едноетажна масивна сграда с площ 360 кв. м, актуван
с актове за частна общинска собственост № 251
от 13.04.2011 г. и № 552 от 27.05.2013 г.
2. Дава съгласие недвижимият имот по т. 1 да
се продаде чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап при следните условия:
2.1. Предмет на публично оповестения конкурс
на един етап: УПИ ІІІ – социални дейности и
гараж в кв. 27 по плана за регулация на с. Лесичово, с площ 1065 кв. м ведно със застроена в
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него едноетажна масивна сграда с площ 360 кв.
м, актуван с актове за частна общинска собственост № 251 от 13.04.2011 г. и № 552 от 27.05.2013 г.
2.2. Конкурсът ще се проведе на един етап
при следните условия:
2.2.1. Минимална конкурсна цена: 18 000 лв.
без ДДС. Извън прилежащата площ от поземлен
имот УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в
кв. 27 по плана за регулация на с. Лесичово,
с площ 1065 кв. м ведно със застроена в него
едноетажна масивна сграда с площ 360 кв. м не
представлява освободена доставка по смисъла
на чл. 45 ЗДДС и върху тази площ от имота се
начислява ДДС съгласно Закона за ДДС, който
е дължим от купувача по сделката. Съгласно
чл. 45, ал. 3 ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които
не са нови, и доставката на прилежащите към
тях терени. В случая се прехвърля право на
собственост върху сграда и прилежащ към нея
терен, която сграда не е нова по смисъла на § 1,
т. 5 ДРЗДДС. В този случай върху постигнатата
цена не се начислява ДДС.
2.3. Размер на депозита: 1800 лв., която сума
следва да бъде постъпила в банковата сметка,
посочена в конкурсната документация, в срок
до 14,30 ч. на 14-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.4. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува от
касата в Община Лесичово. Цената на конкурсната
документация и информационния меморадум е
150 лв. с ДДС.
2.5. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е до 14,30 ч. на 6-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма с нотариална заверка на подписа.
2.6. В срок до 8 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация и получили сертификат
за регистрация от органа за приватизация, могат
да отправят писмени искания до конкурсната
комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок до 5 работни дни и се предоставят
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за
регистрация от органа за приватизация.
2.7. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получили
сертификат за регистрация и внесли депозит за
участие в конкурса, имат право да подадат оферта
за участие в конкурса.
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2.8. Срокът за подаване на оферти за участие
в конкурса е до 14,30 ч. на 14-ия ден включително от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден. Предложенията се
подават в деловодството на Община Лесичово
в с. Лесичово, ул. Никола Чочков 11 – 13, област Пазарджик.
2.9. Срокът за оглед на обекта на приватизация по т. 1 е до 17 ч. на 6-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден.
2.10. Публично оповестени ят конк у рс на
един етап ще се проведе в заседателната зала
на Общинската администрация – с. Лесичово, в
с. Лесичово, ул. Никола Чочков 11 – 13, с начален
час 11 ч., на 15-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Ако този
ден е неприсъствен, конкурсът ще се проведе
на първия следващ присъствен ден.
2.11. В публично оповестения конкурс на
един етап могат да участват при равни условия
физически и юридически лица.
2.12. В публично оповестения конкурс на
един етап не се допускат до участие дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално
учредени за участие в конкурса, и физически
лица с оглед на поставеното условие по т. 32
от конкурсните условия, което представлява
задължение на купувача по приватизационния
договор.
2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап – няма.
2.14. Собствеността върху обекта – предмет
на приватизацията, се прехвърля след заплащане
на постигнатата на конкурса цена и подписване
на приватизационния договор.
3. Утвърждава конкурсната документация.
4. Определя Комисия за организирането и
провеждането на конкурса в състав 7 членове.
Председател:
К. Пунтев
5028

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 706
от 17 юни 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п лан за п роек т: „Рехаби ли таци я и
доизг ра ж дане на г равитачен водопровод от
капта ж и „Сърница“ до ПС „Сърница“ и до
ПС „Караманци“, на територията на община
Минерални бани.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен рок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Минерални бани, пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Лятиф
5421

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 46
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Черноочене, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за трасе на гравитачен водопровод,
преминаващ през имот № 000194 – Държавен
горски фонд (ДГФ) по КВС на землище с. Йончово, община Черноочене, за „Рехабилитация
и доизграждане на гравитачен водопровод от
каптажи „Сърница“ до ПС „Сърница“ и до ПС
„Караманци“, на територията на община Черноочене, с дължина 1565,18 м и съоръжения по
трасето – 9 бр. шахти по 4 кв. м всяка от тях (3
бр. шахти въздушник, 4 бр. шахти калник и 2
бр. шахта СК) с проектни номера по КВС на землище с. Йончово № 000713, № 000714, № 000715,
№ 000716, № 000717, № 000718, № 000719, № 000720,
№ 000721 и СОЗ – l с проектен № 000712 и площ
2500 кв. м.
Председател:
Б. Газиюмер
5238
76. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Карло“, разположена в землището на
с. Камилски дол, община Ивайловград, област
Хасково, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:

5538

№

X (m)

Y (m)

1.

4542300

9471800

2.

4542300

9472200

3.

4541830

9472200

4.

4541650

9471920

5.

4540590

9471920

6.

4540830

9471280

7.

4541650

9471280
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1. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна
специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за нуждите на МБАЛ – Варна,
Военномедицинска академия. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – бул. Тотлебен
21, тел. 9154-400.
5513

СЪДИЛИЩА
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че предвид обнародваната в
„Държавен вестник“, бр. 48 от 2014 г., Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
издадена от министъра на здравеопазването,
с молба от 19.06.2014 г. е направено уточнение
на жалбата на сдружение „Федерация български пациентски форум“ със седалище и адрес
на управление София, ул. Шипка 13, вх. А, ап.
3, и сдружение „Национална пациентска организация“ със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славовица, бл.
53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19, против Наредба № 10
от 2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, като
вместо против обжалваните норми на чл. 3, т. 4
и чл. 6а, ал. 1 жалбата да се счита предявена
за отмяна на чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 6а, ал. 1 от
същата наредба. По оспорването е образувано
адм. дело № 4226/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
5412
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Шанко Апостолов
Арсенов с предмет законосъобразност та на
одобрения с Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г.
на ОбС – гр. Варн а, ПУП – ПУР на СО Ментеше – Варна, и съответните схеми в частта
на предвижданията за улиците, засягащи ПИ
10135.4501.671. Заинтересуваните лица могат да
подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело
№ 1949/2014 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
5459
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Александър Желязков
Александров и Елена Павлова Александрова с
предмет законосъобразността на одобрения с
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Решение № 798-5 от 19.12.2012 г. на ОбС – Варна,
ПУП – ПУР на СО „Виница-север“ в частта на
плана, засягаща собствения на жалбоподателите
поземлен имот 333 с предвидената източно от
имота улица между о. т. 130 и о.т. 121 и с предвидената южно от имота улица между о. т. 120 и
о. т. 121. Заинтересуваните лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 1427/2014 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
5479
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ обявява, че предмет на оспорването по адм. дело
№ 1940/2014 г. е Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г.
на ОбС – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР на
с.о. Ментеше, само в частта за ПИ № 10134.4501.790.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление до АС – Варна, за конституирането им
като ответници по адм. дело № 1940/2014 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението, 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.
5500
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че в съда
е образувано адм. дело № 1987/2014 г. по оспорване, предявено от Йорданка Тодорова Стефанова
и Мария Тодорова Стефанова, против 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:
схема за електронни и съобщителни мрежи и
съоръжения, схема за електроснабдяване, схема
за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, схема за вертикално планиране и
транспортно-комуникационна схема в частта на
ПИ № 1429. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заяв-
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лението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Йорданка Тодорова Стефанова и Мария
Тодорова Стефанова.
5556
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е постъпила жалба от „Пътинженеринг“ – АД,
Русе, против Решение № 539 от 16.04.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Павликени, за одобряване
на втора преработка на проект: СПУП – ПРЗ за
добив и първична преработка на индустриални
минерали – базалт, находище „Върбовка“, землище с. Върбовка, община Павликени, и проекти:
ПУП – ПП за външно ел. захранване с електричество и ПУП – ПП към комуникационно-транспортен план на пътните връзки за специализиран
ПУП за добив и първична преработка на индустриални минерали – базалт, находище „Върбовка“,
землище с. Върбовка, за което е образувано адм.
д. № 478/2014 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите лица
могат да попадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. Съдебното
заседание е насрочено за 15.10.2014 г. в 10,30 ч.
5557
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба на Павел Василев Терзиев от
Велинград против Заповед № 690 от 20.05.2014 г.
на кмета на община Велинград, с която е одобрен подробен устройствен план – частично
изменение на плана за регулация за част от кв.
29 по плана на с. Юндола, община Велинград.
По жалбата е образувано адм. д. № 467/2014 г.
по описа на съда, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.09.2014 г.
от 10 ч. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
5460
Софийският градски съд, І гр. отделение, 21
състав, е образувал гр. д. № 1905/2014 г. по иск
за заплащане на сумата 40 000 лв., заведен от
Розмари Гаро Хекимова срещу Стефан Николов
Стефанов с последен известен адрес в Република
България: София, ул. Милин камък 21, който
като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде
писмен отговор на исковата молба по реда на
чл. 131 ГПК.
5550
Ломският районен съд съобщава на Амджат
Мохаммад с последен адрес гр. Лом, ул. Пристанищна 26, вх. Б, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен
адрес, ответник по гр. д. № 270/2014 г. на ЛРС, да
се яви в съда в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ за получаване на книжа
по заведено от Ангелинка Тодорова Николова от
гр. Лом дело за развод по чл. 49 СК.
5427
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Петричкият районен съд призовава Мохамед Белхадж от Кралство Мароко, роден на
15.01.1979 г., с неизвестен постоянен и настоящ
адрес в Република България, за връчване на съдебни книжа по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д.
№ 641/2014 г. по описа на Районния съд – Петрич,
образувано по искова молба от Марина Наскова
Станоева от Петрич, ул. Лазар Маджаров 28, с
правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК – за лишаване от родителски права. Указва на Мохамед
Белхадж от Кралство Мароко в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
Районния съд – Петрич, за получаване и връчване
на съдебните книжа, както и му указва в същия
срок да посочи съдебен адрес за получаване на
съдебните книжа, в противен случай делото ще
се разгледа с участието на особен представител
по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5422
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 80 състав, уведомява, че Олександр
Павлович Князев, роден на 30.04.1986 г., гражданин на Украйна, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България (по смисъла
на ЗГР) и с неизвестен адрес в чужбина, има
качеството на ответник по гр.д. № 338/2014 г. по
описа на СРС, III ГО, 80 състав, образувано по
предявен от Юлия Игоревна Князева от София,
ж.к. Гоце Делчев 52Е, вх. А, ет. 5, ап. 11, иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между тях на 27.08.2009 г.
в София граждански брак поради настъпило
дълбоко и непоправимо разстройство, като се
укаже на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, III гр.о., за връчване
на книжата по делото. Ответникът следва да
посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5423
Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
Якуп Асенов, гражданин на Македония, роден
на 13.04.1972 г., с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, София, ул. Съборна 9, да получи препис от искова
молба и приложенията, подадена от Роза Василева Асенова, с правно основание чл. 49, ал. 1
във връзка с чл. 44, т. 3 от Семейния кодекс. В
случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
5548
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 89 състав, уведомява Памела Ан Хансман,
родена на 10.03.1971 г. в О Клер, Уисконсин, САЩ,
гражданка на САЩ, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответница по
гр.д. № 37731/2014 г., образувано по предявен от
Боян Кръстев Вакарелов иск по чл. 49 СК, и є
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, София, ул. Съборна 9, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще є
бъде назначен особен представител.
5549
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Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва регистрация парт. 400, т. 13, р.
Х, стр. 45, по ф.д. № 352/2014 г. за политическа
партия с наименование „Нова България“ със
седалище и адрес на управление София 1700,
район „Витоша“, ул. Константин Петканов 6.
Уставът на политическа партия „Нова България“ е приет от общо събрание, проведено на
8.02.2014 г., и е неразделна част от настоящото
решение. Вписва ръководен орган на политическа партия „Нова България“ – изпълнителен
съвет в състав: председател: Ивайло Петров
Симеонов; членове: Радослав Велизаров Кавалджиев – заместник-председател, Боряна Чавдарова Пенева – заместник-председател, Андрея
Георгиев Щерев – заместник-председател, Иван
Илиев Георгиев – заместник-председател. Вписва
контролен орган на политическа партия „Нова
България“ – контролен съвет в състав: Димитър
Венциславов Костов – председател, членове:
Светослав Чавдаров Григоров, Георги Божидаров
Георгиев, Таньо Енев Танев и Искрен Георгиев
Иванов. Вписва Ивайло Петров Симеонов като
председател на политическа партия „Нова България“. Партията се представлява от председателя
Ивайло Петров Симеонов.
5546
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 13295/1998 г. за политическа партия с наименование „Съюз на патриотичните сили „Защита“,
както следва: Заличаване на Владимир Богомилов
Владимиров като член на Централната контролна
комисия на политическа партия „Съюз на патриотичните сили „Защита“.
5547

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
8. – Управителният съвет на фондация „Етномедика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 6Б, ал. 1 от устава свиква общо събрание на
управителния съвет на фондация „Етномедика“
на 16.09.2014 г. в 16 ч. на адрес: София, ж.к. Красна поляна, ул. Георги Папанчев 14, със следния
дневен ред: 1. разглеждане и гласуване на предложение за освобождаване на Орлин Тодоров от
длъжност председател на управителния съвет; 2.
разглеждане и гласуване на кандидатура за нов
председател на управителния съвет на Йордан
Станчев; 3. изложение на мотивирано предложение за изключване като член на фондация
„Етномедика“ на Орлин Тодоров поради системно
уронване авторитета на фондацията и нарушаване на устава, внесено писмено на 4.08.2014 г. от
изпълнителния директор; 4. изложение на мотивирано предложение за изключване като член на
фондация „Етномедика“ на Благовеста Костуркова
поради уронване авторитета на фондацията, както
и липса на участие за осъществяване целите на
фондацията, внесено писмено на 4.08.2014 г. от
изпълнителния директор; 5. изслушване на предложените за изключване членове; 6. разглеждане
и гласуване на предложението за изключване
на Орлин Тодоров; 7. разглеждане и гласуване
на предложението за изключване на Благовеста
Костуркова; 8. обсъждане и вземане на решения
по текущи проблеми. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред. Съобразно чл. 6В, ал. 3 от
устава, ако предложените за изключване лица не
се явят на 2 поредни заседания, могат да бъдат
изключени без тяхното изслушване.
5552
154. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по баскетбол“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 18.09.2014 г. в 9 ч. в София, „Рамада
хотел“ (бивш „Принцес“), зала „Европа 1“, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
изминалия период от предишното общо събрание;
2. отчет на контролния съвет за изминалия период
от предишното общо събрание; 3. финансов отчет
за 2013 г. и утвърждаване на проект за бюджет за
2015 г.; 4. промени в броя и членовете на управителния съвет на БФ „Баскетбол“; 5. приемане на
промени и допълнения в устава на БФ „Баскетбол“
и други нормативни документи на БФ „Баскетбол“;
6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
5466
1. – Управителният съвет на сдружение „Фенклуб на ФК Арсенал – Лондон в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.09.2014 г. в 11 ч. в Бургас, п.к.
8000, ул. Александровска 21, хотел „България“,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на сдружението; 2. приемане на
годишния финансов отчет; 3. освобождаване на
членовете на управителния съвет на сдружението поради изтичане на мандата им; 4. избор на
нов състав на управителния съвет; 5. промени в
устава на сдружението; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5554
4. – Управителният съвет на Националното
сдружение на логопедите в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на всички членове на сдружението на 3.10.2014 г.
в 18 ч. в Парк-хотел „Витоша“ в София, ул. Росарио 1, със следния дневен ред: 1. отчет на председателя на НСЛБ; 2. финансов отчет на НСЛБ
за 2013 г.; 3. разни.
5436
1. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Галоп“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.10.2014 г. в
17 ч. в София в сградата на ул. Хайдушко изворче 28, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет; 2. избор на нов председател;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при
същия дневен ред в 18 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове.
5231
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за растителна защита“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.09.2014 г.
в 13 ч. в зала „Тракия“, хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието;
2. приемане на промени в устава на БАРЗ; 3.
приемане на промяна в седалището на БАРЗ;
4. приемане на правилник за работата на БАРЗ;
5. разисквания по мерките, които следва БАРЗ
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да предприеме във връзка със защитата на националната дистрибуторска мрежа; 6. разисквания
относно необходимите действия, които следва да
бъдат предприети от страна на БАРЗ за борба
с нелегалния внос на ПРЗ, торове и семена от
трети страни; 7. приемане на нови пълноправни
членове; 8. обсъждане на други актуални за асоциацията въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието
є и решаването на административни въпроси; 9.
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.
5558
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„ДАН спорт 2013“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 29.09.2014 г. в 8 ч. в Пловдив, бул.
6 септември 1, комплекс „Младост“, при дневен
ред: обсъждане и вземане на решения за изменения в устава на сдружение с нестопанска цел за
общественополезна дейност „ДАН спорт 2013“.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
5511
16. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Хеброс – гребане“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28, т. 1 от устава свиква
общо събрание на 2.10.2014 г. в 17 ч. в залата
на Кулата – Гребен канал, ул. Ясна поляна 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността;
2. финансов отчет; 3. избор на председател и
членове на УС; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5228
5. – Управителният съвет на училищно настоятелство при ФЕГ „Екзюпери“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на настоятелството на 2.10.2014 г. в 10 ч. в сградата на гимназията при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност членовете на УС
за дейността им през периода 2007 г. – 2014 г.; 2.
освобождаване на председателя и досегашните
членове на УС; 3. промяна в броя на членовете на
управителния съвет и избиране на нови членове
на УС; 4. разни. Поканват се всички членове да
вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5426
1. – Управителният съвет на Пенсионерско
сдружение „Родолюбие“ – Рудозем, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 18.09.2014 г. в 10 ч. в Клуба на пенсионерите – Рудозем, ул. Васил Левски 9, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за времето от 4.07.2011 г.
до 30.06.2014 г.; 2. отчетен доклад за работата на
контролно-ревизионната комисия; 3. обсъждания
по горните два отчета и приемане на решения
за бъдеща дейност на клуба; 4. избор на управителен съвет, контролно-ревизионна комисия
и председател на УС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5584
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6. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Церковски“, с. Венец, община
Карнобат, област Бургас, на основание чл. 7,
ал. 1, чл. 10, ал. 4 и чл. 5, ал. 2 ЗСН във връзка със Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните, Заповед
№ РД-09-662 от 12.08.2011 г. на заместник-министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 100 от
2011 г.) и Заповед № РД-09-476 от 16.07.2014 г. на
министъра на земеделието и храните за откриване на процедура за учредяване на сдружение
за напояване „Церковски“, с. Венец, с предмет
на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските
земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи
птици, отправя покана към всички собственици
и ползватели на земеделски земи в землището
на с. Венец да присъстват на учредителното
събрание на 3.10.2014 г. в 10 ч. в сградата на
пенсионерския клуб, с. Венец, при следния дневен ред: 1. установяване спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружение и приемане
на устава; 4. избиране на органи на управление
на сдружението. Материалите на проектите на
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учредителните документи са на разположение на
учредителите в кметството на с. Венец, община
Карнобат, област Бургас. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН учредителното
събрание ще се проведе на 24.10.2014 г. в 10 ч. в
сградата на пенсионерския клуб, с. Венец.
5414
Стоян Христов Механджийски – ликвидатор
на фондация „Д-р Джеймс Велков“, София (в
ликвидация), със седалище и адрес на управление София 1164, район „Лозенец“, ул. Милин
камък, бл. 31, вх. А, ет. 1, рег. по ф.д. № 11051
от 2003 г. по описа на Софийския градски съд,
фирмено отделение, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адрес: София, бул. Княгиня Мария-Луиза 40,
ет. 5, ап. 16.
5419
Яница Колева Неделчева – ликвидатор на
фондация в обществена полза „Позитивни 365“,
София, рег. по ф.д. № 401/2013 г., СГС, фирмено
отделение, 7 състав, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Красна поляна III част,
бл. 37Б, вх. Е, ет. 8, ап. 110, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“ да предявят вземанията
си към фондацията.
5418

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.
*
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Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
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