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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76
от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85
и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102
от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75,
82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 104а думите „при наличие на“
се заменят с „чрез“.
§ 2. В чл. 137в ал. 2 се изменя така:
„(2) За деца с ръст под 150 сантиметра,
които пътуват в моторни превозни средства
от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани
със системи за обезопасяване, се използват
системи за обезопасяване на деца от пълния
или непълния клас по смисъла на чл. 137б,
ал. 2, съобразен с теглото на детето, в съответствие със:
1. класификацията по чл. 137б, ал. 1 – за
системите за обезопасяване на деца, одобрени
в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. 1;
2. данни от производителя за височината
и максималното тегло на детето, за което е
предназначена системата за обезопасяване
на деца, одобрена в съответствие с чл. 137г,
ал. 1, т. 2.“
§ 3. Член 137г се изменя така:
„Чл. 137г. (1) Системите за обезопасяване
на деца са одобрени съгласно изискванията на:
1. Правило № 44, серия от изменения 03
на Икономическата комисия за Европа на
Организацията на обединените нации или на

наредба по чл. 138, ал. 4 относно одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение на обезопасителните колани и на
системите за обезопасяване и за одобряване
типа на обезопасителни колани и системи за
обезопасяване, или
2. Правило № 129 на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации.
(2) Системите за обезопасяване на деца
се монтират в съответствие с информацията
за монтажа (инструкциите за употреба), предоставена от производителя на системата за
обезопасяване на деца, в която се посочват
начинът и типовете превозни средства, на
които може да се използва безопасно.“
§ 4. В чл. 137д, ал. 1 думите „чл. 137г“ се
заменят с „чл. 137г, ал. 1“.
§ 5. В чл. 149, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. клас А – превозни средства, конструирани за превоз и на стоящи пътници; автобусите
от този клас разполагат с места за сядане;“.
§ 6. В чл. 165 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 8:
„8. обозначават чрез поставяне на пътни
знаци, оповестяват в средствата за масово
осведомяване или на интернет страницата
на Министерството на вътрешните работи
участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за
движение чрез автоматизирани технически
средства или системи.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Условията и редът за използване на
автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение
се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“
§ 7. В чл. 183, ал. 4, т. 6 думите „при наличие на“ се заменят с „чрез“.
§ 8. В чл. 189 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „техническо средство“
се заменят с „автоматизирано техническо
средство или система“.
2. В ал. 8 се създава изречение трето:
„В 7-дневен срок от получаване на жалбата
директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято
територия е установено нарушението, или
оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен
съд, като в съпроводителното писмо посочва
и доказателствата в подкрепа на обжалвания
електронен фиш, както и информация за
участъка от пътя с описание на мястото и
географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на
движение на автомобила, разположението на
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автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична
проверка.“
§ 9. Създават се чл. 189а, 189б, 189в, 189г
и 189д:
„Чл. 189а. (1) За нарушение, извършено с
пътно превозно средство, регистрирано в друга
държава – членка на Европейския съюз, когато нарушителят не е установен, се извършва
автоматизирано търсене в националните бази
данни за регистрацията на пътни превозни
средства на съответната държава – членка
на Европейския съюз, с цел установяване на
собственика на пътното превозното средство,
с което е извършено нарушението.
(2) След установяване на собственика на
пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, се изпраща уведомително
писмо по образец, утвърден със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(3) Уведомителното писмо по ал. 2 задължително съдържа следните данни:
1. нарушението;
2. дата, час и място на нарушението;
3. правна квалификация на нарушението;
4. предвидената санкция за нарушението;
5. данни за уреда, с който е установено
нарушението – в случаите, когато такъв е
използван.
(4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните езици на държавата – членка на Европейския съюз, където
е регистрирано пътното превозно средство.
(5) С уведомителното писмо по ал. 2 се
определя срок на собственика до 60 дни от
датата на получаването му да заплати глобата
или да посочи данни за лицето, управлявало
пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.
(6) На лицето по ал. 5, посочено от собственика, се изпраща уведомителното писмо
по ал. 2 за извършеното нарушение.
Чл. 189б. Редът по чл. 189а се прилага при
установяване на едно или няколко от следните
нарушения:
1. управление на пътно превозно средство
под въздействието на алкохол, наркотици или
други упойващи вещества;
2. преминаване при сигнал на светофара,
който не разрешава преминаването;
3. управление на пътно превозно средство
по пътна лента, регулирана с поставени над
лентата пътни светофари, подаващи сигнал
за забрана на използването на пътната лента;
4. управление на пътно превозно средство
по пътна лента, сигнализирана за движение
само на пътни превозни средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници, без
да има право на това;
5. превишаване на разрешената максимална
скорост;
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6. движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право
за това;
7. използване на мобилен телефон по време
на управление на пътното превозно средство
освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;
8. неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
9. превозване на деца в нарушение на
изискванията за използване на системите за
обезопасяване.
Чл. 189в. Получените при извършване на
автоматизираното търсене по чл. 189а, ал. 1
лични данни се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни
и Закона за Министерството на вътрешните
работи.
Чл. 189г. Националният център за контакт
за улесняване на трансграничния обмен на
информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата,
е в Министерството на вътрешните работи.
Чл. 189д. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно
лице представя на Европейската комисия
на всеки две години доклад за напредъка
на националните дейности за улесняване на
трансграничния обмен на информация относно
пътнотранспортни нарушения.“
§ 10. В § 6 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В т. 63 накрая се добавя „или системи“.
2. Създава се т. 65:
„65. „Автоматизирани технически средства
и системи“ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени
и проверени съгласно Закона за измерванията,
които установяват и автоматично заснемат
нарушения в присъствие или отсъствие на
контролен орган и могат да бъдат:
а) стационарни – прикрепени към земята и
обслужвани периодично от контролен орган;
б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на
участък от пътя, установяващи нарушение
в присъствието на контролен орган, който
поставя начало и край на работния процес.“
Допълнителни разпоредби
§ 11. Навсякъде в закона думите „министъра на регионалното развитие“ и „министърът
на регионалното развитие“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“.
§ 12. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на
Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение
на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно
задължителното използване на обезопасител-
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ни колани и на системи за обезопасяване на
деца в превозните средства (ОВ, L 59/32 от
28 февруари 2014 г.).
2. Директива 2011/82/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
за улесняване на трансграничния обмен на
информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата
(OB, L 288/1 от 5 ноември 2011 г.).
Заключителни разпоредби
§ 13. Министърът на вътрешните работи
или оправомощено от него длъжностно лице
представя на Европейската комисия изчерпателен доклад за напредъка на националните
дейности за улесняване на трансграничния
обмен на информация за нарушенията по
чл. 189б в срок до 6 май 2016 г.
§ 14. Министърът на вътрешните работи
в срок до три месеца от влизането в сила на
този закон издава наредбата по чл. 165, ал. 3.
§ 15. Разпоредбата на § 9 относно чл. 189д
влиза в сила от 7 май 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 февруари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
1594

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерск ия
съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 7 ноември 2014 г.
(ДВ, бр. 93 от 2014 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Веселин Бориславов Вучков
като министър на вътрешните работи.
2. Избира Румяна Генчева Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация, и
за министър на вътрешните работи.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 11 март 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
1794
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 6 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по
децентрализация на държавното управление
(обн., ДВ, бр. 69 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 47
и 102 от 2014 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 7 думите „31 май“ се
заменят с „30 юни“.
2. В чл. 2:
а) в ал. 2 думата „финансите“ се заменя с
„регионалното развитие и благоустройството“;
б) в ал. 3 думите „един съветник в политическия кабинет на министър-председателя“
се заменят с „на финансите“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Като членове на съвета с право на глас
при обсъждане на въпроси, отнасящи се до
тяхната компетентност, участват и заместникминистър на икономиката, на енергетиката,
на туризма, на здравеопазването, на правосъдието, на вътрешните работи, на отбраната,
на културата и на младежта и спорта, двама
областни управители, представители от двата
района от ниво 1, определени от председателя
на съвета, както и съответен брой представители на органите на местното самоуправление
и местната администрация.“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) При обективна невъзможност на член
на съвета да участва в заседанията на съвета
той се представлява от заместник, който има
всички правомощия на титуляря:
1. заместник-министрите – от определен от
съответния министър член на политическия
му кабинет;
2. областните управители – от определен
от тях заместник областен управител;
3. представителите на органите на местното самоуправление и местната администрация – от овластени за това длъжностни лица.“;
д) създава се ал. 7:
„(7) При неучастие на член на съвета или
на съответния му заместник в повече от две
поредни заседания без уважителни причини,
както и при констатирана трайна невъзможност за участие в заседанията председателят
на съвета отправя писмено предложение до
съответния министър или до Управителния
съвет на Националното сдружение на общините в Република България за определяне на
друг представител.“
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3. В чл. 6:
а) в ал. 1 след думата „благоустройство“ се
поставя запетая и се добавя „която изпълнява
функциите на секретариат“;
б) в ал. 3 думата „Секретарят“ се заменя
със „Секретариатът“.
§ 2. В Постановление № 277 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет (ДВ, бр. 80 от 2011 г.) § 4 от преходните
и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 3. Съветът по децентрализация на държавното управление, създаден с Постановление
№ 157 на Министерския съвет от 2013 г., е
правоприемник на Съвета по децентрализация на държавното управление, създаден
с Постановление № 282 на Министерския
съвет от 2009 г.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1688

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 6 МАРТ 2015 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на финансите, приет
с Постановление № 249 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64
и 79 от 2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г.,
бр. 6, 22, 58 и 90 от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и
88 от 2013 г., бр. 58, 63, 72 и 100 от 2014 г. и
бр. 7 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложението към
чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„131“ се заменя със „130“.
2. На ред „дирекция „Финанси и управление на собствеността“ числото „75“ се заменя
със „74“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „442“ се заменя с „443“.
4. На ред „дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ числото „29“ се заменя с „35“.
5. На ред „дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ числото
„31“ се заменя с „25“.
6. На ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „13“ се
заменя с „14“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1689
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 6 МАРТ 2015 Г.

за приемане на Тарифа за определяне на
цените, които се заплащат за изпълнението
на мерките по Държавната профилактична
програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за
изпълнението на мерките по Държавната
профилактична програма и по програмите
за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за определяне на цените, които се заплащат
за изпълнението на мерките по Държавната
профилактична програма и по програмите
за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тарифата се определят цените,
които се заплащат на ветеринарните лекари и
на акредитираните диагностични лаборатории
за извършените от тях мероприятия съгласно
Държавната профилактична програма (ДПП)
и по програмите за надзор и ликвидиране на
болестите по животните за 2015 г.
Чл. 2. Заплащането по чл. 1 се извършва от
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) до размера
на утвърдения от Управителния съвет (УС) на
ДФЗ бюджет по схемата за държавна помощ
за компенсиране разходите на земеделски
стопани за 2015 г. след представяне на отчетни документи за проведените мероприятия,
заверени от съответната Областна дирекция
по безопасност на храните (ОДБХ).
Чл. 3. Обемът на мерките по ДПП и по
програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и срокът за изпълнението им се определят с Национален годишен
профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ).
Чл. 4. (1) Цените за мероприятията, проведени по ДПП и по програмите за надзор
и ликвидиране на болестите по животните,
се заплащат по банков път от ДФЗ до размера на утвърдения от УС на ДФЗ бюджет по
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схемата за държавна помощ за компенсиране
разходите на земеделски стопани, съобразен
с обема на мерките по чл. 3.
(2) Ако надвишават размера на утвърдения
от УС на ДФЗ бюджет по схемата, всички плащания по ал. 1 се редуцират в съответствие с
условията и реда на Указания за прилагане на
схемата за държавна помощ за компенсиране
на разходите на земеделски стопани за 2015 г.,
приети от УС на ДФЗ.
Раздел II
Цени, които се заплащат на ветеринарните
лекари, сключили договор за изпълнението
на мерките по Държавната профилактична
програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2015 г.,
на терена
Чл. 5. За извършване на ваксинация се
заплаща:
1. за едро преживно животно (ЕПЖ) и за
въвеждане на данните в Интегрираната информационна система (ВетИС) на БАБХ – за
едно животно по 2,00 лв.;
2. за еднокопитно животно (ЕКЖ) и за въвеждане на данните във ВетИС на БАБХ – за
едно животно по 2,00 лв.;
3. за дребно преживно животно (ДПЖ)
и свине (СВ) и за въвеждане на данните във
ВетИС на БАБХ – за едно животно по 1,00 лв.;
4. за птици (очно-назално) – за една птица
по 0,20 лв.;
5. срещу бяс по разпореждане от БАБХ и
за въвеждане на данните във ВетИС – за едно
животно по 3,00 лв.
Чл. 6. За извършване на алергично изследване за туберкулоза се заплаща:
1. за едри преживни животни (ЕПЖ) и
за въвеждане на резултатите във ВетИС от
извършеното мероприятие – за едно животно
по 10,00 лв.;
2. за свине (СВ) и за въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие – за едно животно по 5,00 лв.;
3. за птици – за една птица по 2,00 лв.
Чл. 7. За вземане и изпращане на проба за
бактериологично и вирусологично изследване
се заплаща:
1. за проба от ЕПЖ и въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
2. за проба от ДПЖ и въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
3. за проба от СВ и въвеждане на данните
във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
4. за проба от птици – за една птица по
1,00 лв.;
5. за проба от ЕКЖ и въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
6. за проба от пчелни семейства за гнилцови заболявания и за болестта нозематоза – за
една проба по 2,00 лв.
Чл. 8. За вземане и изпращане на кръвна
проба за серологично или вирусологично изследване се заплаща:
1. за проба от едно животно и въвеждане
на данните във ВетИС – по 4,00 лв.;
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2. за проба, взета от една птица – по 1,00 лв.
Чл. 9. За вземане, изпращане и въвеждане
на данните във ВетИС на проба от мозъчен
ствол за ТСЕ от видовете и категориите животни се заплаща по 15,00 лв. за една проба,
взета от ЕПЖ или от ДПЖ.
Чл. 10. За вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или на
фекална проба от птица се заплаща по 0,50 лв.
за една проба.
Чл. 11. За извършване на клиничен преглед
на пчелни семейства за гнилцови заболявания и нозематоза се заплаща за едно пчелно
семейство по 1,00 лв.
Чл. 12. За извършване на клинични обследвания за остри заразни заболявания, в
т. ч. класическа чума по свинете (КЧС), шап
по чифтокопитните животни и син език, попълване на чек-лист и въвеждане във ВетИС
на извършеното мероприятие се заплаща по
4,00 лв. за един животновъден обект.
Чл. 13. За въвеждане на информация във
ВетИС от извършена идентификация на животните в животновъдните обекти в законоустановените срокове за ЕПЖ, ДПЖ и СВ се
заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Чл. 14. За извършване на идентификация
на животните в животновъдните обекти в
законоустановените срокове и за въвеждане
на данните във ВетИС за ЕКЖ се заплаща
по 5,00 лв. за едно животно.
Чл. 15. За изготвяне на заявка за подмяна
на лазерно надписани идентификационни
марки за ЕПЖ и за въвеждане на данните
във ВетИС се заплаща по 1,00 лв. за едно
животно.
Чл. 16. За въвеждане на данните във ВетИС
от извършената идентификация при подмяна
на паднали идентификатори за ДПЖ и СВ се
заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Раздел III
Цени, които се заплащат на лабораториите за
извършените анализи във връзка с изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор
и ликвидиране на болести по животните за
2015 г.
Чл. 17. За изследване за антраксни бацили
и въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС – Реакция преципитация
(РП) – тип Асколи чрез топла или студена асколи реакция, за една проба се заплаща 10,00 лв.
Чл. 18. За изследване при инфекции и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС – Класическа микробиология – култивиране, изолиране и типизиране на
причинителя, за една проба се заплаща 12,00 лв.
Чл. 19. За изследване при бактериални
инфекции и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС – Реакция за свързване на комплемента (РСК) за
преживни животни и свине, за една проба
се заплаща 13,00 лв.
Чл. 20. За изследване при бактериални
инфекции и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС – Реакция

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

за свързване на комплемента (РСК) за еднокопитни животни, за една проба се заплаща
18,00 лв.
Чл. 21. За изследване при метода ELISA и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС за една проба се заплаща
20,00 лв.
Чл. 22. За изследване по метода Бърза аглутинация – Розбенгал тест (РА), и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплаща 6,00 лв.
Чл. 23. За изготвяне на имунодифузионен
тест при бактериални и вирусни заболявания – Имунодифузионен тест (АГИД), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи
във ВетИС за една проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 24. За изследване по метода Микроаглутинация – Реакция микроаглутинация, и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС за една проба се заплаща
5,00 лв.
Чл. 25. За изследване серологични и вирусологични – Полимеразно-верижна реакция
(PCR), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за една проба
се заплаща 23,00 лв.
Чл. 26. За изследване чрез бърза аглутинация – Аглутинация (РВХА), и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплаща 10,00 лв.
Чл. 27. За изследване на пряка имуно
флуоресценция на хистосрезове и ламели с
клетъчни култури – Пряка имунофлуоресценция (ДИФ), и въвеждане на резултатите
от лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 28. За изследване на вируснеутрализация (ВН) и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 29. Цените на лабораториите за извършените анализи по този раздел включат
стойността на диагностикумите. Извършените
анализи се заплащат след въвеждане на резултатите от съответната лаборатория във ВетИС.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Дребни преживни животни“ са овце,
кочове, кози майки, пръчове и приплодите им.
2. „Еднокопитни животни“ са коне, магарета, мулета, катъри и приплодите им.
3. „Едри преживни животни“ са говеда,
биволи и приплодите им.
4. „Свине“ са всички животни от вида „Suis“.
5. „Птици“ са птици от вида кокошки, пуйки и водоплаващи, отглеждани със стопанска
цел, както и дивите птици.
6. „ТСЕ“ са трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 46в от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
1690
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 6 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76
от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния
администрат ивен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и
68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16,
79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от
2013 г. и бр. 23 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, изречение второ думите
„упълномощено лице“ се заменят с „упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице“.
§ 2. В чл. 2, т. 1 думите „и за прекратяване
на осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 4 и 6 и чл. 4а КСО“ се заличават.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „с изключение на документите за прекратяване на осигуряването“
се заличават.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. копие на експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия
(ТЕЛК) или Националната експертна лекарска
комисия (НЕЛК);“.
§ 4. В чл. 4, т. 3 след думата „пенсията“
се добавя „и документ от съответното учебно
заведение, удостоверяващ качеството на учащ“.
§ 5. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка
на пенсионни права, ако не са представени
от заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите
в 14-дневен срок от получаване на искането
на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 КСО.“
§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение второ след думите „заявлението за пенсия“ се добавя „оригиналните
документи за осигурителен стаж до 31 декември
1999 г., с изключение на трудовите книжки“
и се поставя точка и запетая.
2. В изречение трето думите „Оригиналните
документи за осигурителен стаж“ се заменят
с „Трудовите книжки“.
3. Създава се изречение четвърто:
„По искане на лицето Националният осигурителен институт издава удостоверение за
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зачетения осигурителен стаж въз основа на
представените оригинални документи, които
са приложени към пенсионната преписка.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„Когато осигурителният стаж към датата
на придобиване на правото се зачита при
сумирано изчисляване на работното време,
четиримесечният срок тече от датата на постъпване на информацията в НОИ за целия
период, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, или от датата
на прекратяване на правоотношението.“
2. В ал. 2, в изречение първо след думите
„след 31 декември 1999 г.“ се поставя запетая
и се добавя „когато по представените със заявлението документи за трудов/осигурителен
стаж е доказано правото на съответния вид
пенсия,“, а думите „за съответния вид пенсия“
се заличават.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Разпореждането по чл. 98, ал. 2 КСО
се издава в едноседмичен срок от влизането в
сила на разпореждането по чл. 98, ал. 1 КСО
за изменение или прекратяване на пенсията.“
§ 8. В чл. 10а, ал. 4 след думата „инвалидността“ се добавя „и причинната връзка“.
§ 9. В чл. 10в, ал. 4 ду мите „А дминистративния съд София-град“ се заменят със
„съответния административен съд“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 4 – 10 се изменят така:
„4. от 1 януари 2015 г. – при възраст 60
години и 8 месеца за жените и 63 години и
8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35
години за жените и 38 години за мъжете;
5. от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години
за жените и 64 години за мъжете и осигурителен
стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и
4 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2017 г. – при възраст 61
години и 4 месеца за жените и 64 години и
4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35
години и 8 месеца за жените и 38 години и 8
месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2018 г. – при възраст 61 години и
8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и
39 години за мъжете;
8. от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години
за жените и 65 години за мъжете и осигурителен
стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и
4 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2020 г. – при възраст 62 години и
4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и
39 години и 8 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2021 г. – при възраст 62
години и 8 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 37 години за
жените и 40 години за мъжете;“
б) създава се т. 11:
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„11. от 1 януари 2022 г. – при възраст 63
години за жените и 65 години за мъжете и
осигурителен стаж 37 години за жените и 40
години за мъжете.“
2. В ал. 3:
а) точки 4 – 7 се изменят така:
„4. от 1 януари 2015 г. – 65 години и 8
месеца;
5. о т 1 януари 2016 г. – 66 години;
6. о т 1 януари 2017 г. – 66 години и 4 месеца;
7. о т 1 януари 2018 г. – 66 години и 8 месеца;“
б) създава се т. 8:
„8. от 1 януари 2019 г. – 67 години.“
§ 11. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Когато придобитият осигурителен
стаж след датата на придобиване на правото
се представя заедно със заявлението за първоначално отпускане на пенсията в 6-месечния
срок по чл. 94 КСО, размерът на пенсията при
отпускането є се определя според наличния
осигурителен стаж към датата на придобиване на правото, а от датата на заявлението се
изменя с придобития осигурителен стаж след
датата на придобиване на правото.“
§ 12. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „2014 г.“ се
заменят с „2015 г.“.
2. В т. 2 след думите „от 1 януари 2013 г.“
се добавя „до 31 декември 2015 г.“.
3. Точка 3 се отменя.
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) При преценяване правото на
пенсия на лицата по чл. 69 КСО осигурителният стаж, извън този по чл. 17, може да
допълва без превръщане общия осигурителен
стаж, при условие че е придобит преди уволнението им от посочените служби.
(2) Осигурителният стаж по ал. 1 може да
допълва общия осигурителен стаж при пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1 – 3 и 6
КСО само при наличието на две трети действително изслужени по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3.
(3) При пенсиониране по условията на чл. 69
КСО осигурителният стаж по чл. 17, ал. 1,
т. 1 – 3 се зачита при взаимно допълване.
(4) Уволнените и непридобили право на
пенсия по чл. 69 КСО поради недостигащ
осигурителен стаж се пенсионират по реда
на чл. 68 КСО или § 4, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на КСО.“
§ 14. В чл. 19 ал. 5 се изменя така:
„(5) Право на пенсия по условията на § 5,
ал. 1 и 4 от преходните и заключителните
разпоредби на КСО имат лицата, които към
датата на изпълнение на условията за пенсиониране по тези разпоредби са заемали
длъжности по ал. 1, 2 и 4.“
§ 15. В чл. 34, ал. 1, т. 3 след думите „учебна година“ се поставя запетая и се добавя
„преведени на български език от лицензиран
преводач“.
§ 16. В чл. 37, ал. 1 думите „чл. 4, ал. 1, 2“
се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
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§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и 2“ се заличават.
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „и ал. 2“ се
заличават;
б) в т. 1 думите „и ал. 2“ се заличават;
в) в т. 2 след думите „по ал. 15“ се поставя
точка и запетая и се добавя „след изтичане
на периода на сумираното отчитане на работното време изработените дни през всеки
месец от периода на сумираното отчитане се
приравняват на работните дни за съответните
месеци от този период, както при изчисляване
на стажа, така и при преценяване на правото
на пенсия“.
§ 18. В чл. 41, ал. 1 се създава изречение
трето:
„За времето след 1 януари 2016 г. самоосигуряващите се лица установяват осигурителен
стаж и осигурителен доход въз основа на
данните за внесените дължими осигурителни
вноски, съдържащи се в информационната
система/регистрите на НОИ.“
§ 19. В чл. 45а, ал. 4 думите „3-дневен
срок“ се заменят със „срок пет работни дни“.
§ 20. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4, ал. 1, 2“ се заменят
с „чл. 4, ал. 1“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Осигурителният доход на лицата за
периода на сумираното отчитане на работното
време не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход за страната за
същия период. При сумираното отчитане на
работното време се определя средно дневно
възнаграждение, като осигурителният доход
за периода, за който е установено сумираното
отчитане на работното време, се разделя на
работните дни за този период.
(3) В случаите, при които правоотношението с лицето е прекратено преди изтичане на
периода, за който е установеното сумирано
отчитане на работното време, осигурителният
стаж и осигурителният доход се преизчисляват
до датата на прекратяване на осигуряването.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават
съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „и 2“ се заличават.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „и 2“ се заличават.
§ 21. В чл. 51, ал. 1 се създават изречения
второ, трето и четвърто:
„Пенсионер, упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно и законен
представител – родител, настойник или лица,
посочени в чл. 26 от Закона за закрила на
детето, могат да получат пенсията и добавките към нея от всяка пощенска станция в
страната, след предварително заявяване в
избраната пощенска станция. Всяка пощенска
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станция води дневник за отразяване на заявките. В случай че не е възможно изплащане
на пенсията в същия работен ден, касиерът
информира лицето за възможната дата на
изплащане в срока по чл. 52, ал. 1.“
§ 22. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и добавките към
тях по“ се добавя „електронен“, а думите „по
утвърден образец“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „териториалното поделение „Български пощи“ се заменят с „Областна
пощенска станция“.
§ 23. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Пощенската станция не изплаща
пенсията, когато:
1. пенсионерът е починал;
2. има нареждане от териториалното поделение на НОИ;
3. пълномощното е нередовно;
4. лицето не представи документ за самоличност;
5. единният граж дански номер (ЕГН)/
личният номер на чужденец (ЛНЧ) от документа за самоличност не съвпада с този в
електронния изплащателен картон.“
§ 24. В заглавието на раздел III от глава
втора след думите „пенсия по“ се добавя
„електронен“.
§ 25. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Териториалното поделение на
НОИ изготвя за всеки пенсионер електронен
изплащателен картон, по който пощенската
станция изплаща пенсията (пенсиите) и добавките към нея. Когато от един наследодател
са отпуснати наследствени пенсии на две или
повече лица, за всеки наследник се изготвя
отделен електронен изплащателен картон.
(2) Електронният изплащателен картон
се изготвя въз основа на разпореждането по
чл. 98, ал. 1 КСО.
(3) Електронният изплащателен картон
съдържа информация за: идентификационния номер на пенсионера, имена и адрес на
пенсионера, сума за изплащане по месеци,
данни за получателя на пенсията и адрес на
пощенската станция, която изплаща пенсията.
(4) За изплатената пенсия (пенсии) и добавките към нея пощенската станция издава
служебен бон (разписка), който след подписването му от получателя на пенсията, служи
като оправдателен документ за извършените
плащания.
(5) Когато пенсионерът има законен представител, настойник или определени лица по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето,
пенсията се изплаща съответно на законния
представител, на настойника или на лицата
по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Тези
лица удостоверяват това свое качество пред
съответната пощенска станция с документ
за самоличност и удостоверение за раждане
на дете, с влязло в сила съдебно решение
или с удостоверение, издадено от общината
(кметството).“
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§ 26. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. При първото изплащане на пенсията, както и през януари на всяка календарна
година в издадения служебен бон (разписка)
се взема образец от подписа на получателя
на пенсията.“
§ 27. В чл. 56, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думата „издаден“ се
заменя с „електронен“.
2. В изречение второ думите „чл. 53, ал. 1“
се заменят с „чл. 53“.
§ 28. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. Издадените служебни бонове (разписки) за изплатените пенсии по електронен
изплащателен картон се съхраняват от началника на пощенската станция или от определен
от него служител от паричната служба в срок
3 години считано от 1 януари на годината,
следваща годината, за която се отнасят.“
§ 29. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Документите за изплащане на
дължимите суми за пенсии се предават от
НОИ на платеца до четири работни дни преди
началото на срока по чл. 52, ал. 1. Пенсионерите, за които няма плащане на суми, не се
включват в документите.
(2) Националният осигурителен институт
ритмично превежда необходимите суми за изплащане на пенсиите и добавките към тях на
Областната пощенска станция по начин, който
гарантира своевременното им изплащане.“
§ 30. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Областната пощенска станция осигурява на съответните пощенски станции по
техни заявки необходимите суми за изплащане
на пенсиите и добавките към тях въз основа
на информацията за изплащане на пенсиите,
получена от НОИ.“
§ 31. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. По електронни изплащателни картони, изключени от документите за изплащане
на пенсиите на основание чл. 95, ал. 1, т. 3
КСО, пощенската станция не извършва плащания, включително за минало време. Ако по
тези електронни изплащателни картони има
дължими суми за пенсии, изплащането им се
извършва с пенсионен запис от ТП на НОИ.“
§ 32. В чл. 61 се създава ал. 3:
„(3) Когато пенсионерът е непълнолетен
или е поставен под ограничено запрещение,
той може да получи пенсията си лично, без
присъствието на законния му представител
(родител/попечител или лицата по чл. 26 от
Закона за закрила на детето), като представи
документ за самоличност.“
§ 33. В чл. 62 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2 и 3 в електронния
изплащателен картон задължително се отбелязват родствената връзка и името на лицето,
на което е изплатена сумата, както и данните
от документа за самоличност. Касиерът платец
сравнява подписа в документа за самоличност
на лицето, което получава сумата, с подписа
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му в издадения служебен бон (разписка). При
неправилно изплащане на пенсия сумата се
възстановява на териториалното поделение
на НОИ по реда на чл. 92, ал. 5.“
§ 34. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) С пенсионен запис се извършва
плащане на: пенсия за непълен месец; пенсия, спряна от изплащане за текущия месец
и неполучена пенсия от починал пенсионер.
Плащания на суми за минало време могат
да се извършват с пенсионен запис, с отделна
ведомост или с ведомостта за изплащане на
пенсиите за текущия месец, в която тези суми
са посочени отделно.
(2) Пенсионните записи се включват във
ведомости с поредни номера. Същите се предават на платеца до края на всеки работен
ден, без последния от месеца.
(3) Сумата на пенсионните записи се превежда от териториалното поделение на НОИ
по определена за това банкова сметка за
пенсии на Областната пощенска станция на
следващия ден след предаване на документите.
(4) Пенсиите, преведени с пенсионен запис,
се изплащат чрез електронния изплащателен картон на пенсионера при поискване в
20-дневен срок от получаването в пощенската
станция, при спазване разпоредбите на чл. 53,
62 и 64.
(5) Ако пенсионният запис не се изплати
в 20-дневен срок от датата на получаване в
пощенската станция, сумата по него се връща
на териториалното поделение на НОИ, което
го е изготвило.
(6) Пенсионните записи за починали пенсионери и спрените по нареждане на териториалното поделение на НОИ се връщат веднага
след получаване на информация за тях.“
§ 35. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „графа „Бележки по изплащането“ на изплащателния“ се заменят с
„електронния изплащателен“.
2. В ал. 4, изречение пето думите „изплащателния му“ се заменят с „електронния
изплащателен“.
3. В ал. 5:
а) в изречение второ думите „финансова
ревизия“ се заменят с „проверка от ТП на
НОИ“;
б) изречение трето се заличава.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Изплащане на пенсията на упълномощено лице чрез изрично пълномощно без
нотариална заверка на подписа може да се
извършва само от пощенската станция, в
чиито изплащателни документи е включен
пенсионерът.“
§ 36. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. При промяна на адреса за получаване на пенсията пенсионерът подава заявление до териториалното поделение на НОИ,
като представи документ за самоличност или
удостоверение за регистрация по настоящ
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адрес. Когато новият адрес е в района на
друго ТП на НОИ, пенсионната му преписка
се изпраща в съответното ТП на НОИ с придружително писмо. Заявление за промяна на
адреса на получаване на пенсията може да
бъде изпратено по електронен път, подписано
с персонален идентификационен код и ЕГН/
ЛНЧ или с квалифициран електронен подпис.“
§ 37. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. При временно пребиваване в друго
населено място пенсионерът може да получи
пенсията си от пощенската станция, която
обслужва адреса на пребиваване. В този
случай се подава заявление до началника на
пощенската станция. Издаденият служебен
бон (разписка) за извършеното плащане се
съхранява в пощенската станция, изплатила
сумата.“
§ 38. В чл. 67 ал. 1 се изменя така:
„(1) По писмено заявление на пенсионера
до териториалното поделение на НОИ, което
изплаща пенсията му, тя се превежда по разплащателна или спестовна безсрочна лична
сметка в посочена от него банка, включена
със собствен код в Банковата интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА).
Заявлението може да бъде изпратено от пенсионера и по електронен път, подписано с
персонален идентификационен код и ЕГН/
ЛНЧ или с квалифициран електронен подпис. Заявлението може да бъде подадено и
в съответната банка, открила сметката, ако
има договореност между тази банка и НОИ за
обмен на подобна информация. В този случай
банката представя данните от заявлението на
съответното териториално поделение на НОИ
в договорения между банката и НОИ срок.“
§ 39. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
„(1) При смърт на пенсионера териториалното поделение на НОИ издава на законните
наследници удостоверение, в което се вписват
последният месец, за който починалият е
имал право на пенсия, както и месецът, до
който включително е преведена пенсията по
сметката. Удостоверението се издава след
представяне на заявление от наследниците,
което може да бъде подадено и по електронен
път, подписано с персонален идентификационен код и ЕГН/ЛНЧ или с квалифициран
електронен подпис. В случай че на банката е
преведена пенсия, отнасяща се за време след
месеца, през който е починал пенсионерът,
размерът на неправилно преведената сума се
вписва в удостоверението, като тази сума се
възстановява от банката на териториалното
поделение на НОИ.“
§ 40. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 41. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. При определяне размера на удръжката по чл. 85, ал. 1 се взема предвид общата
сума от изплащаните пенсии и добавки, в това
число пенсия и други плащания, отпуснати от
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чуждестранни осигурителни институти, ако
пенсионерът получава такива, с изключение
на добавката по чл. 103 КСО.“
§ 42. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Когато е необходимо да се документират видът, размерът и срокът на получаваната пенсия и добавките към нея, както
и направените удръж к и, териториа лното
поделение на НОИ издава удостоверение,
след представяне на заявление от пенсионера. Заявлението може да бъде подадено и
по електронен път, подписано с персонален
идентификационен код и ЕГН/ЛНЧ или с
квалифициран електронен подпис. За лицата
с постоянен адрес в чужбина удостоверенията
се издават от компетентната дирекция, на
която е възложено прилагането на международните договори в областта на социалното
осигуряване. Такива удостоверения се издават
и за пенсиите, отпуснати от чуждестранни
осигурителни институти, изплащани чрез
посредничеството на НОИ, при прилагане
разпоредбите на международни договори.“
§ 43. В чл. 91, ал. 3 думата „възстановява“
се заменя с „възобновява“.
§ 44. В чл. 92 ал. 6 се изменя така:
„(6) Редът за предаване на информацията
във връзка с изплащане на пенсиите чрез
пощенските станции се урежда с писмено
споразу мение меж д у НОИ и „Българск и
пощи“ – ЕАД.“
§ 45. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Параграф 2 се отменя.
2. Параграф 2а се изменя така:
„§ 2а. По смисъла на тази наредба:
1. „Лица с постоянен адрес в чужбина“
са лица, които към датата на постъпване на
заявлението за отпускане или за изменение
на пенсия нямат настоящ адрес в Република
България.
2. „Идентификационен номер на пенсионер“ е единният граждански номер (ЕГН)
или личен номер на чужденец (ЛНЧ), или
служебен номер (СЛН).“
Допълнителна разпоредба
§ 46. Навсякъде в наредбата думите „териториалното поделение „Български пощи“ и
„териториалните поделения „Български пощи“
се заменят с „областната пощенска станция“.
Заключителна разпоредба
§ 47. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на:
1. Параграфи 2, 3, 7 – 14, 16, 17 и 20, които
влизат в сила от 1 януари 2015 г.
2. Параграфи 21 – 37, които влизат в сила
от 1 април 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1699
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 6 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 1 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13,
67 и 80 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от
2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.
и бр. 17, 55 и 90 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Доходът за периода от 18 календарни
месеца, а при бременност и раждане и при
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – от 24 календарни месеца, предхождащи
месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст, от който се
изчислява дневното парично обезщетение за
временна неработоспособност, за бременност
и раждане и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст, включва:“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО“.
3. В ал. 3 след думите „за 18-месечния период“ се поставя запетая и се добавя „а при
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст – за 24-месечния период“ и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „календарна година“ се заменят с „година, освен в
случаите по чл. 6, ал. 15 КСО“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните
клонове, членовете на съвети на директорите,
на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и
ликвидаторите, както и за лицата, работещи
по договори за управление на неперсонифицирани дружества“ се заменят с „управителите
и прокуристите на търговски дружества и на
еднолични търговци и на техните клонове,
членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите
на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, лицата, работещи по договори за
управление на неперсонифицирани дружества, както и лицата, на които е възложено
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управлението и/или контролът на държавни
и общински предприятия по глава девета от
Търговския закон, техни поделения или на
други юридически лица, създадени със закон“,
а думата „календарна“ се заличава.
3. В ал. 3, изречение първо думата „календарна“ се заличава.
4. В ал. 9 след думите „за 18-месечния период“ се поставя запетая и се добавя „а при
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст – за 24-месечния период“ и думите „календарна година“
се заменят с „година, освен в случаите по
чл. 6, ал. 15 КСО“.
5. В ал. 7 думата „производители“ се заменя
със „стопани“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „за 18-месечния период“ се поставя запетая и се добавя „а при
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст – за 24-месечния период“, а думите „календарна година“
се заменят с „година, освен в случаите по
чл. 6, ал. 15 КСО“.
2. В ал. 3 след думите „за 18-месечния период“ се поставя запетая и се добавя „а при
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст – за 24-месечния период“, а думите „календарна година“
се заменят с „година, освен в случаите по
чл. 6, ал. 15 КСО“.
§ 4. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Паричните обезщетени я и
помощи, изплатени на осигурените лица,
се преизчисляват служебно въз основа на
данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО до 30 юни
на годината, следваща годината, за която се
отнасят. Когато паричните обезщетения и
помощите са изплатени в размер, по-малък
от дължимия, разликата се изплаща в срока
по изречение първо.
(2) Паричните обезщетения и помощи,
изплатени на самоосигуряващите се лица за
предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година
въз основа на окончателния осигурителен
доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8 КСО.
Когато паричните обезщетения и помощите са
изплатени в размер, по-малък от дължимия,
разликата се изплаща в срока по изречение
първо. Изплатените в по-висок от дължимия
размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.“
§ 5. В чл. 27, ал. 3 думите „постоянен
адрес на българска територия“ се заменят
с „постоянен адрес в Република България“.
§ 6. В чл. 30 ал. 3 се отменя.
§ 7. Приложение № 15 към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 15
към чл. 3, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение
Приложение за болничен лист (БЛ) №
Дата на издаване на БЛ

Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/ дружеството:
Вх. №

от дата

Брой приложения № 15 за болничния лист
Пореден номер на Приложение № 15

За

ЕГН

ЛНЧ

Код за вид осигурен съгласно декларация обр. № 1

ЕИК на осигурителя/ самоосигуряващия се:
1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето
а)

е осигурено за съответния риск;
не е осигурено за съответния риск;

б)

при временна неработоспособност и трудоустрояване:
има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство;
няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство;
- на дата

лицето придобива изискуемия се осигурителен стаж по буква „б”;

в) при бременност и раждане:
има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство;
няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство;
- на дата

лицето придобива изискуемия се осигурителен стаж по буква „в”.

2. Дата на прекратяване на правоотношението или осигуряването:
3. Дата на прекъсване на осигуряването:
4. Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение
и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение:
За месец

Година

От ден

До ден Работни
дни
включително

Работни
часове

Дневно работно време по
правоотношението на лицето за
месеца в часове

5.Лицето е трудоустроено считано от дата
със заповед №
Получено

от дата
среднодневно

средночасово

за месеца, през който започва трудоустрояването

брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено
.

лв.

……………………………………………………………………………………………………………………..…………
/име, фамилия, длъжност, подпис и печат/
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УК АЗАНИЯ
за попълване на Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично
обезщетение за временна неработоспособност,
при трудоустрояване и бременност и раждане
Дек ларация – приложение № 15, се представя за всеки болничен лист – за временна
неработоспособност, бременност и раждане или
трудоустрояване, независимо дали е „първичен“,
или „продължение“. Декларацията не се представя от лица, придобили право за получаване
на парично обезщетение, за периодите след
приключване на производство по ликвидация
или прекратяване на осигурителя.
За болничен лист, издаден на лице, осигурено
за съответния риск към деня на настъпването
на риска по повече от едно правоотношение/
основание за осигуряване при един осигурител
(същия ЕИК), се представя отделна декларация
за всяко от правоотношенията/основанията за
осигу ряване. Когато преди наст ъпването на
риска осигуряването по всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само
една декларация.
Декларацията се попълва от осигурителите – за осигурените при тях лица; от самоосигуряващите се лица – когато не са собственици
или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дру жества; от дру жествата – за
самоосиг у ряващите се лица, когато са собственици или съдружници в търговски или в
неперсонифицирани дружества.
Декларацията се представя на електронен
носител, а когато броят на едновременно представените декларации е не повече от две, може
да е на хартиен носител. Осигурителните каси
представят декларацията само на електронен
носител.
Навсякъде в декларацията датите се попълват
от ляво надясно в по 2 позиции за ден, месец,
година.
На ред „Приложение за болничен лист № ...“
се попълва номерът в 12 позиции (вк лючително н улите – при л яво подравн яване), който
се състои от едносимволен буквен код, определящ начина на представяне на данните от
болничния лист: Е – за данните, представяни
в регистъра по електронен път, и Р – за дан
ните, представяни в териториално поделение
на НОИ на хартиен носител; четирицифрено
пълно означение на календарната година, в
коя т о се г енери ра номер ът и седем ц ифрен
нарастващ номер, уникален за календарната
година, в която се генерира номерът и датата
на издаване на болничния лист.
На ред „Входящ номер и дата на представяне
на болничния лист на осигурителя/дружеството“ се попълва входящият номер – при ляво
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подравняване, и датата, на която болничният
лист е представен на осигурителя. Когато болничният лист е издаден на самоосигуряващо
се лице, което е собственик или съдружник в
търговско или в неперсонифицирано дружество,
се попълва датата, на която болничният лист е
представен в дружеството. В декларацията за
болнични листове, издадени на самоосигуряващи
се лица, които не са собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани
дружества, не се попълват данни на този ред.
На ред „Брой приложения № 15 за болничния лист“ в 2 позиции се попълва броят на
приложените декларации в зависимост от броя
на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено за „общо заболяване
и майчинство“ и/или за „трудова злополука и
професионална болест“ при един осигурител
(същия ЕИК) към деня на настъпването на риска.
Забележка. В случаите, когато лицето е било
осигурено за „общо заболяване и майчинство“ и/
или за „трудова злополука и професионална болест“ по едно или повече от едно правоотношения
или основания и по всяко от тях осигуряването
е прекратено преди настъпването на риска, се
попълва „01“.
На ред „Пореден номер на п ри ложен ие
№ 15“ в 2 позиции се попълва поредният номер на приложението в зависимост от броя на
приложенията.
На реда за ЕГН или ЛНЧ с „Х“ се отбелязва
дали лицето е с ЕГН, или с ЛНЧ и се попълва
съответният номер в 10 позиции. За чуждите
граждани, които нямат ЕГН или ЛНЧ, се отбелязва „Х“ срещу ЛНЧ и се попълва служебният
номер, издаден от НАП.
На реда „Код за ви д осиг у рен съгласно
дек ларация образец № 1“ в 2 позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня на
настъпването на риска, попълнен в дек ларация
образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към
Наредба № Н-8 на министъра на финансите от
29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня на настъпването
на риска осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за
последния по време период, през който лицето
е било осигурено.
На ред „ЕИК на осигу рителя/самоосигуряващия се“ в 9, 10 или 13 позиция (ляво
подравняване) се попълва ЕИК, чрез който се
представят придружителното писмо и описът,
съответно приложения № 8 и 9 към Наредбата
за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване.
В т. 1, буква „а“ с „Х“ се отбелязва дали
лицето е осигурено за съответния риск („общо
заболяване и майчинство“ и/или за „трудова
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злополука и професионална болест“) към деня
на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето е осигурено, не се попълва дата в т. 3 от
декларацията. Ако е отбелязано, че лицето не
е осигурено, се попълва и дата в т. 2 или в т. 3.
В т. 1, буква „б“ с „Х“ се отбелязва дали лицето
има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като
осигурено за „общо заболяване и майчинство“
към деня на настъпването на риска – временна
неработоспособност или трудоустрояване.
В т. 1, буква „в“ с „Х“ се отбелязва дали
лицето има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за „общо заболяване
и майчинство“ към деня на настъпването на
риска – бременност и раждане.
Забележка към т. 1, букви „б“ и „в“. Ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването на риска, се
попълва датата, на която го придобива, когато
тази дата е през периода по болничния лист, т.е.
последни ят ден от необходими я осиг у рителен
стаж за неговото придобиване.
Точка 2 „Дата на прекратяване на правоотношението или осигу ряването“ се попълва,
ако правоотношението или осигу ряването е
прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекратяването. „Дата на
прекратяване на правоотношението или осигуряването“ е календарният ден непосредствено
след последни я календарен ден, през който
лицето е осигу рено.
Точка 3 „Дата на прекъсване на осигуряването“ се попълва, ако правоотношението не е
прекратено, но осигуряването е прекъснато и
не е възобновено преди деня на настъпването
на риска. „Дата на прекъсване на осигуряването“ е календарният ден, непосредствено след
последния календарен ден, през който лицето е
осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който
не се зачита за осигурителен стаж, работа през
определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж,
независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а,
ал. 1 от КСО не е прекратена.
Точка 4 „Работни дни или работни часове през
периода по болничния лист с право на парично
обезщетение и работни дни/работни часове, за
които осигурителят изплаща възнаграждение“
се попълва, както следва:
В колона „За месец“ в 2 позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по
болничния лист.
В колона „Година“ се попълва годината, през
която е месецът от периода по болничния лист.
В колони „От ден“ и „До ден включително“
в 2 позиции се попълва първият и последният
календарен ден на периода по болничния лист
за съответния месец.
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В колона „Работни дни“ се попълва в 2
позиции броят на работните дни, през които
лицето е следвало да работи, но не е работило
поради състоянието си, за които има право на
възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на
дневното работно време по правоотношението
на лицето.
В колона „Работни часове“ се попълват данни
само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по
часов график. В 3 позиции се вписва броят на
работните часове, през които лицето е следвало
да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение
от осигу рителя и/или на обезщетение, след
превръщането на нощните часове в дневни с
изключение на часовете извънреден труд. Ако
при превръщането на нощните часове в дневни се получат минути и те са по-малко от 30,
броят на работните часове се закръглява към
пълния час, а ако минутите са 30 и повече – към
следващия пълен час.
В колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в
1 позиция се попълва продължителността на
дневното работно време по правоотношението
на лицето за месеца. Когато продължителността
на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва
среднодневното работно време, като при остатък
по-малко от 30 минути се закръглява към пълния
час, а при остатък 30 и повече минути – към
следващия пълен час. За лицата, които нямат
определено работно време в часове, се попълва
„8 часа“.
Забележки към точка 4:
1. Когато се попълват данни в колона „Работни
дни“, не се попълват данни в колона „Работни
часове“ на същия ред и обратно.
2. Когато правоотношението или осигуряването
е прекратено през периода по болничния лист:
а) броят на дните до прекратяването трябва да
съответства на броя на работните дни, определени
по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154,
ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на нормата часове според продължителността
на дневното работно време по правоотношението
на лицето от началото на периода за сумираното
изчисляване и/или работата на смени по часов
график до датата на прекратяването;
б) за периодите след прекратяване на право о т ношен ие т о и л и о си г у ря ва не т о в колона
„Работни дни“ на отделен ред се попълва броят
на работните дни, определени по календар и при
спазване разпоредбите на чл. 154, ал. 1 и 2 от
Кодекса на труда, за които лицето има право на
обезщетение, независимо дали за периода преди
прекратяването са попълнени „Работни дни“ или
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„Работни часове“. Колоната „Дневно работно
време по правоотношението на лицето за месеца
в часове“ не се попълва.
3. Когато временна неработоспособност е настъпила след прекратяване на правоотношението
или осигуряването, в колоната „Работни дни“
се попълва броят на работните дни, определени
по календар и при спазване разпоредбите на
чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда. Колона
„Дневно работно време по правоотношението
на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
Точка 5 „Лицето е трудоустроено считано от
дата ...“ се попълва само когато декларацията се
представя за болничен лист за трудоустрояване.
За дата, считано от която лицето е трудоустроено,
се попълва датата на трудоустрояване, посочена
в заповедта на работодателя. В „Заповед № ...“
се попълва номерът на заповедта за трудоустрояване при ляво подравняване.
В „от дата“ се попълва датата, на която е
издадена от работодателя заповедта за трудоустрояване.
На следващия ред с „Х“ се отбелязва дали
полученото брутно трудово възнаграждение от
лицето като трудоустроено за месеца, през който
започва трудоустрояването, е „среднодневно“ или
„средночасово“. Възнаграждението се попълва
в левове и стотинки.
Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните за периода,
броят на дните/часовете и възнаграждението на
лицето като трудоуст роено се предоставят от
осиг у рител я допълнително с удостоверение в
териториално поделение на НОИ.
На последния ред се попълва името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името
и фамилията на самоосигуряващото се лице.
Когато е на хартиен носител, декларацията се
подписва и се поставя печат.“

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на:
1. Параграф 2, т. 5, която влиза в сила от 17
февруари 2015 г.
2. Параграф 4, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.
3. Параграф 7.

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1770
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРАВИЛНИК

за функциите, задачите и състава на Висшия
експертен екологичен съвет
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят
функциите, задачите и съставът на Висшия
експертен екологичен съвет (ВЕЕС).
Чл. 2. (1) Висшият експертен екологичен
съвет е помощен орган, пряко подчинен на
министъра на околната среда и водите, наричан по-нататък за краткост „министъра“.
(2) Висшият експертен екологичен съвет
заседава в следния състав:
1. основен състав – по чл. 18, ал. 1, т. 5 от
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г. (ДВ,
бр. 25 от 2003 г.), който има и правомощия
по чл. 7 от Наредбата за условията и реда за
определяне на отговорността на държавата
и за отстраняване на нанесените щети върху
околната среда, настъпили от минали действия
или бездействия, при приватизация, приета с
ПМС № 173 от 2004 г. (ДВ, бр. 66 от 2004 г.);
2. специализиран състав – Междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС) – по
чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за определяне на отговорността на държавата
и за отстраняване на нанесените щети върху
околната среда, настъпили от минали действия
или бездействия, при приватизация;
3. специализиран състав – Междуведомствена комисия (МК) – по чл. 5, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми,
приета с ПМС № 139 от 2004 г. (ДВ, бр. 57
от 2004 г.);
4. специализиран състав по планове за управление на защитени територии – по чл. 60,
ал. 1 от Закона за защитените територии и
чл. 18, ал. 1 от Наредбата за разработване
на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7 от 2000 г. (ДВ,
бр. 13 от 2000 г.).
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Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 3. (1) Основният състав на ВЕЕС има
следните функции:
1. предлага решения по оценка на въздействието върху околната среда;
2. предлага решение по мотивирано предложение за пром яна на прог рама за отстраняване на екологични щети по чл. 7 от
Наредбата за условията и реда за определяне
на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната
среда, настъпили от минали действия или
бездействия, при приватизация.
(2) Междуведомственият експертен екологичен съвет има следните функции:
1. предлага за одобряване документация,
включително задания за проектиране и инвестиционни проекти, свързана с изпълнение на
програмите за отстраняване на екологичните
щети, настъпили от минали действия или
бездействия, при приватизация;
2. подпомага контрола по изпълнението
на програмите за отстраняване на екологичните щети.
(3) Меж д у ведомст вената комиси я има
следните функции:
1. предлага решени я за становища по
екологична оценка на планове и програми;
2. обсъжда доклади за екологична оценка/
екологична част на планове и програми.
(4) Специализираният състав по планове
за управление на защитени територии има
следните функции:
1. взема решение по проекти на планове
за управление на национални или природни
паркове съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата
за разработване на планове за управление на
защитени територии;
2. взема решение по проекти за въвеждането
на промени в утвърдени планове за управление на национални или природни паркове
съгласно чл. 25, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
разработване на планове за управление на
защитени територии.
Чл. 4. (1) За осъществяване на функциите
си по чл. 3, ал. 1 основният състав на ВЕЕС
изпълнява следните задачи:
1. разглежда доклади за оценка на въздействието върху околната среда, приложената към
тях документация, в т.ч. доклади за оценка
на степента на въздействие върху защитени
зони и оценки по чл. 99а ЗООС, проведената
процедура и представени писмени становища;
2. обсъжда мотивирани предложения за
промяна на програми за отстраняване на екологични щети по чл. 7 от Наредбата за условията
и реда за определяне на отговорността на дър-
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жавата и за отстраняване на нанесените щети
върху околната среда, настъпили от минали
действия или бездействия, при приватизация.
(2) За осъществяване на функциите си по
чл. 3, ал. 2 МЕЕС изпълнява следните задачи:
1. в срок 30 дни от внасяне в Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
разглежда, оценява и приема или връща документация по програмата за отстраняване
на екологичните щети, в т.ч. подробен график
на времето за изпълнение на дейностите,
заданията за проектиране, инвестиционните
проекти, техническите и технологичните решения и етапи за реализация на проектите
и резултатите от разработки, възложени във
връзка с отстраняване на екологичните щети;
2. разглежда и предлага за одобряване отчети за хода на изпълнение на програмите за
отстраняване на екологични щети и програми
за привеждане на дейността на приватизирания
обект в съответствие с нормативната уредба
по околна среда;
3. осъществява контрол на място на извършените дейности по програмата за отстраняване на екологичните щети.
(3) За осъществяване на функциите си по
чл. 3, ал. 3 МК преценява внесената документация за съответствие съгласно чл. 25, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми.
(4) За осъществяване на функциите си по
чл. 3, ал. 4 специализираният състав по планове за управление на защитени територии
разглежда и обсъжда:
1. проекти на планове за управление на
национални или природни паркове;
2. проекти на промени в нормите и режимите, установени в част трета на утвърдени
планове за управление на национални или
природни паркове;
3. рецензии, писмени становища, бележки
и представена документация за проектите по
т. 1 и 2.
Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ
Чл. 5. (1) Висшият експертен екологичен
съвет, в т.ч. основният и специализираните
състави, се състоят от председатели, членове
и секретари.
(2) Председателите по ал. 1 на ВЕЕС, в
т.ч. основният и специализираните състави и
техните заместници в случай на отсъствие, са
длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите със заповед,
които се определят за всеки един от съставите съобразно спецификата на съответната
документация.
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(3) Секретарите на ВЕЕС, в т.ч. основният
и на специализираните състави по чл. 2, ал. 2,
т. 1, 2 и 3, са служители на щатна длъжност
в дирекция „Превантивна дейност“.
(4) Секретарят на специализирания състав по планове за управление на защитени
територии е служител на щатна длъжност в
дирекция „Национална служба за защита на
природата“.
Чл. 6. (1) Постоянни членове на основния
състав на ВЕЕС са:
1. директорът на дирекция „Превантивна
дейност“, директорът на дирекция „Правнонормативно обслужване и обществени поръчки“ на МОСВ, директорът на дирекция
„Мониторинг и оценка на околната среда“ в
Изпълнителната агенция по околна среда и
началници на отдели в МОСВ;
2. по един представител на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването,
Министерството на земеделието и храните и
Изпълнителната агенция по горите;
3. в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 към състава
по т. 2 се включва и по един представител на
Министерството на финансите и Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Постоянни членове на МЕЕС са представители на МОСВ, по един представител
на: съответните регионална инспекция по
околна среда и води и басейнова дирекция
за управление на водите, представители на
Министерството на финансите, Агенцията
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол, Министерството на икономиката,
Министерството на земеделието и храните,
Изпълнителната агенция по горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален
строителен контрол.
(3) Постоянни членове на МК са представители на МОСВ, по един представител на:
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, Министерството на
здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция
по горите, експерти по екологична оценка
и/или специалисти по планове и програми.
(4) Постоянни членове на специализирания
състав по планове за управление на защитени територии са представители на МОСВ и
по един представител на: Министерството
на земеделието и храните, Изпълнителната
агенция по горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
Министерството на туризма.
(5) Членовете по ал. 1, 2, 3 и 4, с изключение на експертите по екологична оценка
и специалистите по планове и програми по
ал. 3, определят поименно свой заместник за
заседанията на ВЕЕС , в т.ч. основен и специализиран състав, в случаите, когато отсъстват.
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(6) Съставът по ал. 1, 2, 3 и 4 и заместниците по ал. 5 се утвърждават със заповед
на министъра.
Чл. 7. (1) Експертите по екологична оценка
и/или специалистите по планове и програми
са лица, избрани след проведена процедура
по избор и отправена писмена покана от
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице, отговарящи на критериите по ал. 2.
(2) Експертите по екологична оценка и/
или специалистите по планове и програми са
физически лица, които трябва да притежават:
1. висше образование с п рофесиона лно направление в една или сходна на нея
област/спец иа лност: еколог и я, биолог и я,
химия, архитектура, ландшафтна архитектура, транспортно строителство, подземно
строителство, телекомуникации, хидротехническо строителство, ВиК, хидрогеология и
инженерна геология, хидроинженер, агроном,
лесоинженер, горско стопанство, урбанизъм,
регионално развитие и управление, география,
геотехническо инженерство;
2. експертен опит и компетентност във:
а) изготвяне и/или прилагане на стратегии,
планове и програми – за специалистите по
планове и програми;
б) оценка на стратегии, планове и програми – за експертите по екологична оценка.
(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира
с отправяне на публична покана от министъра или оправомощено от него длъжностно
лице чрез интернет страницата на МОСВ и
публикация в един централен всекидневник
до експерти по екологична оценка и/или
специалисти по планове и програми за изразяване на интерес за участие в състава на
МК – специализиран състав на ВЕЕС.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа срок, в който
следва да постъпят заявленията и документите
по ал. 5, както и сроковете по процедурата
за избор на експерти по екологична оценка
и/или специалисти по планове и програми.
(5) Експертите по екологична оценка и/
или специалистите по планове и програми,
отговарящи на критериите по ал. 2, изразяват
писмено желанието си да участват в състава
на МК – специализиран състав на ВЕЕС,
чрез подаване на заявление до министъра в
деловодството на МОСВ, по пощата или по
електронен път с електронен подпис в посочения в публичната покана срок и адрес. Към
заявлението се прилагат следните документи:
1. автобиография;
2. копия на документи, удостоверяващи
завършено висше образование и квалификация
в областите по ал. 2, т. 1;
3. копия на документи, доказващи експертен
опит по ал. 2, т. 2 не по-малък от 3 години.
(6) Документите по ал. 5 се разглеждат от
комисия, назначена със заповед на министъра
или оправомощено от него длъжностно лице.
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(7) Комисията по ал. 6 извършва преглед
на документите по ал. 5 за съответствие с
изискванията по ал. 2 и съставя протокол
с допуснатите за участие в избора експерти
по екологична оценка и/или специалисти по
планове и програми.
(8) Първите двама кандидати, доказали
най-голям опит и квалификация, се включват
в заповедта на министъра за утвърждаване на
постоянния състав на МК – специализиран
състав на ВЕЕС.
(9) Мандатът на експерти по екологична
оценка и/или специалисти по планове и програми в МК – специализиран състав на ВЕЕС,
като членове на съвета е четири години без
право на два последователни мандата.
(10) Освобож даването на експерт и по
екологична оценка и/или специалисти по
планове и програми в МК – специализиран
състав на ВЕЕС, като членове на съвета става
по искане на експерта и/или специалиста по
планове и програми.
(11) При наличието на хипотезата по пред
ходната алинея министърът на околната среда
и водите със заповед освобождава експерта
по екологична оценка и/или специалиста по
планове и програми и утвърждава за участие
в състава на МК – специализиран състав на
ВЕЕС, следващия по ред от избора по ал. 8.
(12) В срок до 2 месеца преди изтичане
на мандата на експертите по екологична
оценка и/или специалистите по планове и
програми министърът или оправомощено
от него длъжностно лице отправя публична
покана за нов избор на експерти/специалисти
за участие в състава на МК – специализиран
състав на ВЕЕС.
Чл. 8. (1) В зависимост от въпросите,
включени в дневния ред на заседанието, към
ВЕЕС – основен състав и специализирани
състави, се определят допълнителни членове
по реда на чл. 10, ал. 1.
(2) Допълнителните членове към основния
състав на ВЕЕС се определят, както следва:
1. представители на съответната регионална
инспекция по околна среда и води, дирекция
на национален парк, басейнова дирекция за
управление на водите, на засегнатите общини и кметства и/или други компетентни
институции;
2. представители на Българска академия
на науките, научни институти, академични
институции и неправителствени организации;
3. други експерти в зависимост от спецификата на разглежданата точка от дневния ред.
(3) Допълнителните членове към МЕЕС
се определят в зависимост от спецификата на
разглежданата документация по чл. 4, ал. 2.
(4) Допълнителните членове към МК се
определят, както следва:
1. представители на съответната регионална
инспекция по околна среда и води, дирекция
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на национален парк и/или басейнова дирекция
за управление на водите;
2. други експерти в зависимост от спецификата на разглежданата точка от дневния ред.
(5) Допълнителните членове към специализирания състав по планове за управление
на защитени територии се определят, както
следва:
1. директорът на съответния национален
или природен парк или оправомощено от него
длъжностно лице;
2. представител на съответната регионална
инспекция по околна среда и води;
3. представител на съответната басейнова
дирекция за управление на водите;
4. други лица в зависимост от спецификата
на разглежданата документация по чл. 4, ал. 4.
(6) Членовете по ал. 2 и 4 подписват декларация по образец, даден в приложение
№ 1, че не са участвали в изготвянето на
документите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и не
са пряко заинтересовани от реализирането
на инвестиционното предложение/плана/
програмата.
(7) Членовете по ал. 3 подписват декларация
по образец, даден в приложение № 2, че не са
участвали в изготвянето на документите по
чл. 4, ал. 2 и не са пряко заинтересовани от
реализирането на дейностите от програмите
за отстраняване на минали екологични щети.
(8) Членовете по ал. 2, 3, 4 и 5 се определят за всяка отделна точка от дневния ред на
заседанията на основния състав и на специализираните състави на ВЕЕС със заповедта
по чл. 10, ал. 1.
(9) Членовете по ал. 2, 3, 4 и 5 представят
писмени становища и гласуват при вземане на
решение съобразно участието си по точките
от дневния ред на заседанието.
Чл. 9. (1) Неправителствените организации
(НПО) по чл. 8, ал. 2, т. 2 трябва да отговарят
на следните критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ) като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
2. да имат предмет на дейност в областта
на опазване на околната среда;
3. да са развивали дейност в областта на
опазване на околната среда не по-малко от 3
години към момента на подаване на заявление
за участие в състава на ВЕЕС.
(2) Представителят на НПО по чл. 8, ал. 2,
т. 2 e лице, избрано да представлява организацията по ал. 1, което отговаря на следните
критерии:
1. да има опит в областта на опазване на
околната среда не по-малко от 3 години към
датата на подаване на заявлението за участие
в състава на ВЕЕС.
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2. да има висше образование с професионално направление в една или сходна на
посочените области/специалности по чл. 7,
ал. 2, т. 1.
(3) Процедурата за избор по ал. 1 и 2 стартира след отправена публична покана от министъра или оправомощено от него длъжностно
лице чрез интернет страницата на МОСВ и
обява в един централен всекидневник.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа срок, в който
да постъпят заявленията за участие във ВЕЕС,
списък на документите, които следва да се
представят, сроковете по процедурата и адреса
за кореспонденция, в т.ч. електронен адрес.
(5) Неправителствени организации, отговарящи на критериите по ал. 1, и представителят
на НПО, отговарящ на критериите по ал. 2,
изразяват писмено желание да участват в
състава на ВЕЕС чрез подаване на заявление
за участие в процедурата за избор на НПО
и представители на НПО до министъра в
деловодството на МОСВ, по пощата или по
електронен път с електронен подпис в срока
по ал. 4.
(6) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. документи за НПО:
а) копие от устав/учредителен акт;
б) удостоверение за вписване в централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел към Министерството на правосъдието за
осъществяване на дейност в обществена полза;
в) информация за осъществяваната дейност
в областта на околната среда през последните
3 години, подписана от представляващия НПО;
2. документи за НПО представител:
а) писмена декларация от НПО за представителя, номиниран за участие в състава
на ВЕЕС;
б) писмена декларация от номинирания
представител за съгласие за участие в състава
на ВЕЕС;
в) автобиография;
г) документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.
(7) Документите по ал. 6 се разглеждат от
комисия, назначена със заповед на министъра
или оправомощено от него длъжностно лице.
(8) Комисията извършва преглед на документите за съответствието им с изискванията
по ал. 1, 2 и 6 и съставя протокол с допуснатите
за участие в избора НПО и номинираните от
тях НПО представители.
(9) След приключване работата на комисията министърът или оправомощено от
него длъжностно лице уведом ява всички
кандидатстващи НПО за допускането им/
недопускането им за участие в процедурата
за избор и публикува списък с допуснатите/
недопуснатите за участие в избора НПО и
номинираните от тях НПО представители на
интернет страницата на МОСВ.
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(10) В 14-дневен срок от публикуване на
списъка с допуснатите/недопуснатите НПО
и номинираните от тях НПО представители
се извършва избор на НПО представители за
членове на ВЕЕС.
(11) Изборът по ал. 10 се извършва чрез
гласуване с писмо, адресирано до министъра
в деловодството на МОСВ, по пощата или по
електронен път с електронен подпис.
(12) Право да участват в избора по ал. 11
имат НПО, включени в списъка на допуснатите организации, като всяка организация
с право на глас може да гласува най-много
за 4 организации, в т.ч. и за собствената си
кандидатура.
(13) Комисията по ал. 7 извършва преброяването на гласовете, получени в срока
по ал. 10, и изготвя протокол с класиране на
НПО представителите.
(14) Първите 4 организации, полу чили
най-много гласове, се включват в заповед
на министъра за утвърждаване на участието
на НПО представители като допълнителни
членове на ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 2.
(15) Процедурата за избор по ал. 10 – 14 се
повтаря в случаите на получен еднакъв брой
гласове на НПО представители, попадащи в
квотата от 4.
(16) Мандатът на НПО представителите във
ВЕЕС като членове на съвета е четири години
без право на два последователни мандата.
(17) Освобождаването на НПО представител
от състава на ВЕЕС става:
1. по искане на НПО представителя;
2. при отзоваване на НПО представител от
НПО, подала заявление за участие във ВЕЕС;
3. при промяна на обстоятелствата по
ал. 1 и/или 2.
(18) При наличието на някоя от хипотезите на предходната алинея министърът със
заповед освобождава НПО представителя и
утвърждава за участие във ВЕЕС по чл. 8,
ал. 2, т. 2 следващия по ред НПО представител
от избора по ал. 10.
(19) В срок до 2 месеца преди изтичане
на мандата по ал. 16 министърът или оправомощено от него длъжностно лице отправя
публична покана за нов избор на НПО представители за участие в състава на ВЕЕС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Чл. 10. (1) За всяко заседание на ВЕЕС, в
т.ч. на основния и специализираните състави,
министърът издава заповед, в която се определят дневният ред, датата, часът, мястото на
провеждането, достъпът до документацията и
допълнителните членове на ВЕЕС.
(2) Заповедта по ал. 1 се предоставя на
всеки член на съвета най-малко 7 дни преди
заседанието.
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(3) Проектите за решение по оценка на
въздействието върху околната среда и за
решение по мотиви рано п редложение за
промяна на програма за отстраняване на
екологични щети се предоставят на членовете
на ВЕЕС – основен състав, в електронен вид
и се изпращат на възложителя/купувача по
приватизационна сделка/вносителя на мотивираното предложение (вкл. на Министерството
на финансите и Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол) най-малко
3 работни дни преди заседанието.
(4) Проектите за становище по екологична
оценка се предоставят на членовете на МК
и на възложителя на плана/програмата наймалко 3 работни дни преди заседанието.
(5) В дневния ред се включва за разглеждане
само напълно окомплектована документация.
(6) Редът за подготовка на документацията за заседанията на ВЕЕС, в т.ч. основен
и специализирани състави, се определя със
заповед на министъра.
Чл. 11. (1) Заседанието на ВЕЕС е редовно,
ако присъстват най-малко 2/3 от постоянните
му членове.
(2) При отсъствие на член на ВЕЕС, както
и на негов заместник/заместници същите
уведомяват съответния секретар писмено наймалко 2 дни преди заседанието, като посочват
конкретните мотиви.
(3) Решенията се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове.
Чл. 12. Заседанията се провеждат при определен от председателя в началото на всяко
заседание ред, в т.ч. и по отношение на продължителността на изказванията.
Чл. 13. За всяко заседание на ВЕЕС се води
протокол от съответния секретар, в който
се отразяват изказванията, предложенията и
решенията.
Г л а в а

п е т а

УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА
Чл. 14. (1) Всички постоянни членове, присъстващи на заседанието на ВЕЕС, подписват
протокола по чл. 13.
(2) В случаите на особено мнение членовете
на съвета следва да го мотивират писмено и
да го депозират в МОСВ и при съответния
секретар в срок до 3 дни след датата на заседанието.
Чл. 15. (1) Министърът издава решения
по оценка на въздействието върху околната
среда или решения за промяна на програма за
отстраняване на екологични щети въз основа
на протокола по чл. 14, ал. 1 в срок до 14 дни
от заседанието на основния състав на ВЕЕС.
(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от
заседанията министърът по своя преценка:
1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на
ВЕЕС, което изрично отбелязва в протокола.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

(3) Когато след повторното разглеждане
по ал. 2, т. 2 е депозирано отново особено
мнение (мнения) по същата точка (точки), в
срок до 14 дни министърът издава съответните
решения по ал. 1 въз основа на решенията на
основния състав на ВЕЕС, приети на второто
заседание.
(4) При наличие на обстоятелствата по
чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда министърът може:
1. да издаде решение по оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с
разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3;
2. да изиска допълване на документацията
и повторно разглеждане на следващо заседание на ВЕЕС.
(5) След допълването на документацията
и повторното разглеждане на заседание на
ВЕЕС – основен състав, министърът издава
решение по оценка на въздействието върху
околната среда в съответствие с разпоредбите
на чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда независимо
от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3.
Чл. 16. (1) Министърът утвърждава протокола по чл. 14, ал. 1 от заседание на специализирания състав на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2,
т. 2 въз основа на решенията на МЕЕС в срок
до 10 дни от съответното заседание.
(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от
заседанията министърът по своя преценка:
1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на
МЕЕС, което изрично отбелязва в протокола.
(3) Когато след повторното разглеждане по
ал. 2, т. 2 е депозирано отново особено мнение
(мнения) по същата точка (точки), в срока по
ал. 1 министърът утвърждава протокола въз
основа на решенията на МЕЕС, приети на
второто заседание.
Чл. 17. (1) Министърът издава становище
по екологична оценка въз основа на протокола
по чл. 14, ал. 1 в срок до 7 дни от заседанието на МК.
(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от
заседанията министърът по своя преценка:
1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание
на МК, което изрично отбелязва в протокола.
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(3) Когато след повторното разглеждане е
депозирано отново особено мнение (мнения)
по същата точка (точки), в срок до 7 дни
министърът издава становището по ал. 1
въз основа на решенията на МК, приети на
второто заседание.
(4) При наличие на обстоятелствата по
чл. 26, ал. 1, т. 2, букви „в“ и/или „г“ от Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми
министърът може:
1. да издаде становище по екологична оценка в съответствие с разпоредбите на чл. 26,
ал. 1, т. 2, букви „в“ и/или „г“ от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми независимо от
резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3;
2. да изиска допълване на документацията
и повторно разглеждане на следващо заседание на МК.
(5) След допълването на документацията
и повторното разглеждане на заседание на
МК министърът издава становище по екологична оценка в съответствие с разпоредбите
на чл. 26, ал. 1, т. 2, букви „в“ и/или „г“ от
Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми
независимо от резултатите от гласуването по
чл. 11, ал. 3.
Чл. 18. (1) Министърът утвърждава решенията на специализирания състав по планове
за управление на защитени територии в срок
до 20 дни от заседанието му.
(2) При депозирано особено мнение (мнения) по чл. 19, ал. 2 и 3 от Наредбата за
разработване на планове за управление на
защитени територии министърът се произнася
окончателно по особеното мнение, като:
1. утвърждава решението на специализирания състав по чл. 2, ал. 2, т. 4, или
2. отменя решението на специализирания
състав по чл. 2, ал. 2, т. 4.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 проектът на
план за управление се връща с конкретни
указания за преработването му.
Чл. 19. (1) Министърът или оправомощено
от него длъжностно лице:
1. предоставя решението по оценка на въздействието върху околната среда и решението
за промяна на програма за отстраняване на
екологични щети в срок 7 дни от постановяването му на възложителя/купувача по
приватизационен договор (и/или вносителя
на мотивираното предложение за промяна
на програмата) срещу подпис или по пощата
с обратна разписка;
2. в срока по т. 1 подготвя оповестяване за
издадените решения по оценка на въздействието върху околната среда чрез централните
средства за масово осведомяване и/или по
друг подходящ начин;
3. изпраща копие от решенията по оценка на въздействието върху околната среда и
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от решението за промяна на програмата за
отстраняване на екологични щети в съответната РИОСВ и/или дирекция на национален
парк и басейнова дирекция за управление
на водите.
(2) Решенията на МЕЕС се съобщават писмено на страните по договора за изпълнение на
програмата за отстраняване на екологичните
щети, на съответните РИОСВ и басейнова
дирекция за управление на водите.
(3) Министърът или оправомощено от него
длъжностно лице предоставя на възложителя
на плана/програмата становището по екологична оценка в срок 3 дни от постановяването
му срещу подпис или по пощата с обратна
разписка.
Г л а в а

ш е с т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Чл. 20. (1) В дирекция „Превантивна дейност“ се съхраняват най-малко 15 години:
1. протоколите по чл. 14, касаещи съставите
на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
2. документация, свързана с организацията
на заседанията на ВЕЕС, касаеща съставите
на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
3. по един екземпляр от доклада за оценка
на въздействието върху околната среда, в т.ч.
електронно копие, доклада за оценка на екологичните щети, включващ програма за отстраняване на екологичните щети и програмата за
привеждане на дейността на приватизирания
обект в съответствие с нормативната уредба
по околна среда, преписките по процедурите
и оригиналът на решенията;
4. един екземпляр от представената документация, свързана с програмата за отстраняване на екологичните щети, преписката и
оригиналът на решението;
5. един екземпляр от представената документация от възложителя на плана/програмата, преписката и оригиналът на становището.
(2) По един екземпляр от документацията,
одобрена от МЕЕС, се предоставя на страните
по договора за изпълнение на програмата за
отстраняване на екологични щети, а копие
от утвърдения протокол – на Министерството
на финансите и Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол.
(3) В дирекция „Национална служба за
защита на природата“ се съхраняват наймалко 15 години:
1. протоколите по чл. 14, ал. 1, касаещи
състава на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 4;
2. документацията, свързана с организацията на заседанията на специализирания
състав по чл. 2, ал. 2, т. 4;
3. протоколи от научни доклади и от обществени обсъждания, рецензии, писмени
становища и бележки.
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(4) Редът, мястото, отговорните лица за
съхранение на документацията по ал. 1 и 3
и достъпът до нея се определят със заповед
на министъра.
Г л а в а
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§ 3. Правилникът е приет от Колегиум на
МОСВ на 27.01.2015 г.
Министър:
Ивелина Василева

с е д м а

Приложение № 1
към чл. 8, ал. 6

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл. 21. Финансовото осигуряване на дейността на ВЕЕС е за сметка на бюджета на
МОСВ.
Чл. 22. (1) Членовете на основния състав
на ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 имат право
на възнаграждение за представени писмени
становища.
(2) Членовете на МЕЕС по чл. 8, ал. 3, МК
и на специализирания състав по планове за
управление на защитени територии, с изключение на представителите на ведомствата,
имат право на възнаграждение за участие и
представени писмени становища.
(3) Размерът на възнагражденията по ал. 1
се определя със заповед на министъра по
предложение на основния състав на ВЕЕС в
зависимост от обема и сложността на работата.
(4) Размерът на възнагражденията по ал. 2
се определя с решение на МЕЕС, МК и на
специализирания състав по планове за управ
ление на защитени територии в зависимост
от обема и сложността на работата.
(5) Възнагражденията на консултанти и
експерти от чужбина се определят по договор
при спазване на изискванията на ал. 3.
(6) Членовете на МЕЕС по чл. 8, ал. 3 имат
право на командировъчни при необходимост
от запознаване на място с проблеми по изпълнението на програмите за отстраняване
на екологичните щети по предложение на
съвета на основание на утвърден от министъра на околната среда и водите протокол от
съответното заседание.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 12, ал. 3 от Закона за опазване на околната
среда и отменя Правилника за функциите,
задачите и състава на Висшия експертен
екологичен съвет, приет от Колегиум на Министерството на околната среда и водите на
7.09.2004 г., изменен и допълнен с правилник,
приет от Колегиум на МОСВ на 24.01.2011 г.,
изменен и допълнен с правилник, приет от
Колегиум на МОСВ на 7.05.2012 г., изменен
и допълнен с правилник, приет от Колегиум
на МОСВ на 25.03.2013 г. (необнародвани).
§ 2. До издаването на заповедта по чл. 9,
ал. 14 в провежданите заседания на ВЕЕС
участват като членове определените до датата
на влизане в сила на този правилник представители на НПО.
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Образец
Д Е К Л А РА Ц И Я
На основание чл. 8, ал. 6 от Правилника
за функциите, задачите и състава на Висшия
експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
..................................................................................
(трите имена на декларатора)
с лична карта ………… № …………………….., издадена
на .............................................................................
от ............................................... , декларирам, че:
1. Не съм пряко заинтересуван(а) от инвестиционното предложение/плана/програмата,
предмет на разглеждане от ВЕЕС.
2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон. Не съм в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата,
предмет на разглеждане от ВЕЕС.
3. Нямам никаква връзка на зависимост с
лица, органи, дружества или предприятия, които са възложители, инвеститори, проектанти,
собственици или ползватели на предмета на инвестиционното предложение/плана/програмата,
обект на разглеждане от ВЕЕС.
4. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 или
чл. 4, ал. 3 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен
съвет към МОСВ.
5. Известно ми е, че при вписване на неверни
данни в настоящата декларация нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................
(дата)

Декларатор: …………………………
(име и фамилия)

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 7
Образец
Д Е К Л А РА Ц И Я
На основание чл. 8, ал. 7 от Правилника
за функциите, задачите и състава на Висшия
експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
..................................................................................
(трите имена на декларатора)
с лична карта ………… № …………………….., издадена
на .............................................................................
от ............................................... , декларирам, че:
1. Не съм пряко заинтересуван(а) от изпълнението на дейностите, утвърдени с Програмата
за отстраняване на екологични щети, причинени
от минали действия и бездействия.
2. Не съм в трудово правоотношение с ВТОРАТА СТРАНА по договора за изпълнение на
програмата.
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3. Нямам никаква връзка на зависимост с
лица, органи, дружества или предприятия, които
са инвеститори, проектанти, собственици или
ползватели на обекти от програмата.
4. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 2 на Правилника за функциите, задачите и състава на
Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
5. Известно ми е, че при вписване на неверни
данни в настоящата декларация нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................
(дата)
1588

Декларатор: …………………………
(име и фамилия)

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 8
от 27 февруари 2015 г.

за фитосанитарния контрол
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. фитосанитарният контрол и защитните
мерки срещу въвеждането и разпространението в страната и в другите държави членки
на карантинни вредители по растенията и
растителните продукти при:
а) внос и транзитно преминаване на растения, растителни продукти и други обекти;
б) износ и реекспорт на растения, растителни продукти и други обекти;
в) производство, преработка, отглеждане и
движение на растения и растителни продукти;
2. образците на фитосанитарен сертификат
и на фитосанитарен сертификат за реекспорт
или електронният им еквивалент, определени
в Международната конвенция по растителна защита, одобрена от Конференцията на
Международната организация по земеделие и
прехранване – ноември 1997 г. (ДВ, бр. 75 от
2005 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 32
от 2005 г.).
Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява
фитосанитарния контрол върху растенията,
растителните продукти и другите обекти, с
които могат да се пренасят и разпространяват
карантинни вредители.
(2) Българската агенция по безопасност на
храните е единственият компетентен държавен
орган, отговорен за извършване на фитосанитарния контрол в Република България.
Чл. 3. (1) Вносът на растения, растителни продукти и други обекти, подлежащи
на фитосанитарен контрол, се осъществява
през гранични инспекционни фитосанитарни
пунктове (ГИФП) на граничните контролнопропускателни пунктове (ГКПП), определени
от Министерския съвет.
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(2) Транзитно преминаване, износ и реекспорт на растения, растителни продукти и
други обекти, подлежащи на фитосанитарен
контрол, се осъществяват през ГКПП.
(3) На всеки ГИФП БАБХ осигурява минимални условия за провеждане на фитосанитарен контрол, посочени в приложение № 8.
(4) Българската агенция по безопасност на
храните изпраща на Европейската комисия и
на компетентните органи на другите държави
членки списък на ГИФП на ГКПП и при всяка
промяна незабавно ги уведомява.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ
Чл. 4. (1) Фитосанитарният контрол се
осъществява от инспекторите по растителна
защита на БАБХ.
(2) За инспектори по растителна защита,
извършващи фитосанитарен контрол, се наз
начават лица с висше образование в областта
на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“.
(3) Всички новоназначени инспектори преминават задължително начално обучение по
дейностите, които ще изпълняват в рамките на
служебните си задължения, съгласно инструкция, утвърдена със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ.
(4) Българската агенция по безопасност
на храните провежда периодично обучение
на инспекторите за повишаване на тяхната
квалификация съгласно годишния план за
обучение на БАБХ. Обучението е не по-малко
от 40 часа за период три години.
Чл. 5. Инспекторите по растителна защита
имат право да:
1. влизат в складове и хранилища на митнически учреждения, спедиторски агенции,
безмитни зони, морски и речни пристанища, летища, железопътни и автобусни гари,
пощенски станции и всички помещения на
влизащите в страната влакове, плавателни
съдове, самолети и моторни превозни средства
за извършване на фитосанитарни проверки на
намиращите се в тях стоки, пратки и багажи;
2. извършват инспекции на растенията и
растителните продукти на местата, предназначени за отглеждане, производство, преработка,
съхранение, движение, събиране и разделяне на
партиди и търговия, както и да взимат проби
за лабораторен анализ, когато е необходимо;
3. изискват от съответните учреждения,
предприятия, търговци, организации, производители и др. документи и сведения за приетите от тях растения, растителни продукти и
други обекти, когато съществува опасност от
пренасяне и разпространение на вредители;
4. разрешават, забраняват и задържат при
условията, определени в тази наредба, вноса,
транзита, износа, производството и движението на растения, растителни продукти и
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други обекти, когато съществува опасност от
пренасяне и разпространение на вредители;
5. имат достъп до обекти за задържане
под карантина, съхраняване и унищожаване
на растения, растителни продукти и други
обекти, с които могат да се пренасят и разпространяват карантинни вредители.
Чл. 6. Инспекторите по растителна защита
са длъжни да:
1. извършват фитосанитарен контрол при
внос и транзит на растения, растителни продук
ти и други обекти, с които могат да се пренасят
и разпространяват карантинни вредители;
2. извършват фитосанитарен контрол на растения и растителни продукти, предназначени
за износ, реекспорт или движение в страната,
и да издават фитосанитарен сертификат или
растителен паспорт в случаите, когато това
е необходимо;
3. регистрират в съответни регистри всички внасяни и изнасяни растения, растителни
продукти и други обекти и да провеждат
инспекции на посеви и насаждения с вносен
материал, както и на складовете и преработващите предприятия;
4. организират и провеждат инспекции
на земеделските, горските и декоративните растителни видове за установяване на
фитосанитарното им състояние, както и да
взимат проби за лабораторен анализ, когато
е необходимо;
5. поставят под карантина растения, растителни продукти и други обекти, заразени
или застрашени от карантинни вредители,
да налагат забрани или ограничения за движението им;
6. организират и контролират борбата с
карантинните вредители на територията на
страната;
7. вземат проби за лабораторен анализ при
откриване на непознати вредители и вредители, които не са включени в приложенията; до
определянето на вредителя растенията, растителните продукти и други обекти, от които
са взети пробите, се поставят под карантина.
Чл. 7. Пробите при извършване на фитосанитарния контрол се взимат по ред, определен
в програми за наблюдения за карантинни
вредители, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, и се изследват
в Централната лаборатория по карантина на
растенията (ЦЛКР).
Г л а в а

т р е т а

ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ВНОС
И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА РАСТ ЕН И Я , РАС Т И Т Е Л Н И П РОД У К Т И И
ДРУГИ ОБЕКТИ
Чл. 8. (1) Забранени за внос и разпространение в страната са вредителите по растенията, растителните продукти и други обекти,
посочени в приложение № 1, част А.
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(2) Забранени за внос и разпространение в
някои защитени зони са вредители по растенията, растителните продукти и други обекти,
посочени в приложение № 1, част Б.
Чл. 9. (1) Забранени за внос и разпространение в страната са вредители, посочени в
приложение № 2, част А, независимо дали се
намират върху растенията или растителните
продукти, посочени в колона 2, или върху
други растения или растителни продукти,
непосочени в колона 2.
(2) Забранени за внос и разпространение
в съответните защитени зони са вредители,
когато се намират върху растенията или растителните продукти, посочени в приложение
№ 2, част Б.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор на
БАБХ може да разреши вноса или ползването по предназначение на растения и растителни продукти, които са слабо заразени
с вредители:
1. включени в приложения № 1 и 2, ако
растенията не са предназначени за засаждане;
2. изброени в приложение № 2, част А,
раздел II, по растения, предназначени за
засаждане, които предварително са съгласувани с официалните фитосанитарни органи
на другите държави членки, въз основа на
анализ на риска от тези вредители.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ
разрешава вноса или ползването на растения,
растителни продукти и други обекти по ал. 1
при условия, определени в акт на Европейската комисия.
(3) Мерките, предвидени в ал. 1 и 2, не се
прилагат при провеждането на научни изследвания и селекция. В тези случаи се прилагат
мерките по наредбата по чл. 18 от Закона за
защита на растенията за условията, при които
вредители, растения, растителни продукти и
други обекти се използват за научни изследвания и селекция.
Чл. 11. (1) Забранен е вносът в страната
на растения, растителни продукти и други
обекти, посочени в приложение № 3, част А,
когато те произхождат от съответните държави, посочени в тази част на приложението.
(2) Забранен е вносът в съответните защитени зони на растения, растителни продукти
и други обекти, посочени в приложение № 3,
част Б.
(3) Забранен е вносът на територията на
страната на растения, растителни продукти
и други обекти, посочени в приложение № 4,
част A, освен ако са спазени съответните
специални изисквания, посочени в тази част
на приложението.
(4) Забранен е вносът и движението в
рамките на защитените зони на растения,
растителни и други продукти, посочени в
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приложение № 4, част Б, освен ако са спазени
съответните специални изисквания, посочени
в тази част на приложението.
(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат в случаите,
уредени с наредбата по чл. 18 от Закона за
защита на растенията, за условията, при които вредители, растения, растителни и други
продукти се използват за научни изследвания
и селекция.
Чл. 12. (1) Вносителите или техните митнически представители, спедиторски агенции,
летищните власти и пристанищните власти са
длъжни предварително да уведомяват ГИФП
или ОДБХ за пристигането и за мястото на
въвеждане на пратки, съдържащи растения,
растителни продукти и други обекти, посочени
в приложение № 5, част Б, до 2 дни преди
датата на пристигане.
(2) Вносителите на пратки или техните митнически представители и спедиторски агенции
са длъжни да включат в един от документите,
необходими за поставянето на стоките под
митнически режим, следните данни:
1. описание на внасяните растения, растителни продукти и други обекти и техния код
съгласно класификацията в Комбинираната
номенклатура, както е установена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли
1987 г. относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа,
наричан по-нататък „код по КН“;
2. номер на фитосанитарния сертификат;
3. информация, че пратката съдържа продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол;
4. номера на удостоверението за регистрация, вписано в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 11
от Закона за защита на растенията.
Чл. 13. (1) Растенията, растителните продукти и други обекти от трета държава, посочени в приложение № 5, част Б, и въведени
на митническата територия на Европейския
съюз, се поставят под митнически надзор
съгласно чл. 37, параграф 1 от Регламент
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври
1992 г. относно създаване на Митнически
кодекс на Общността, наричан по-нататък
„Митническия кодекс на Общността“, и под
надзора на фитосанитарните органи от момента на въвеждането им. След издаване на
заключение от инспекторите по растителна
защита, че са изпълнени условията по чл. 16,
растенията, растителните продукти и други
обекти се поставят под един от митническите
режими, определени в чл. 4, параграф 16, букви „а“, „г“, „д“ и „е“ от Митническия кодекс
на Общността.
(2) Растения, растителни продукти и други
обекти, включващи дървесина под формата
на постелъчен материал, прегради, палети
и опаковъчен материал, които се използват
при транспорт на всякакви стоки от трети
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държави и са различни от изброените в ал. 1,
се поставят под надзора на фитосанитарните органи от момента на въвеждането им
в митническата територия на Европейския
съюз, докато се установи, че отговарят на
изискванията по тази наредба.
(3) Пратките или партидите от трети държави, за които има основателни съмнения, че
съдържат или се състоят от растения, растителни продукти и други обекти, посочени в
приложение № 5, част Б, но не са декларирани
като такива в придружаващите документи,
подлежат на фитосанитарен контрол като
пратки или партиди, съдържащи растения,
растителни или други продукти, посочени в
приложение № 5, част Б. Основателни съмнения са налице и когато стоката не може да
се идентифицира относно рода или вида на
растенията или растителните продукти или
техния произход.
(4) Растенията, растителните или други
продукти, за които е дадено митническо направление по чл. 4, ал. 15, букви „б“, „в“, „г“
и „д“ от Митническия кодекс на Общността
или са поставени под митнически режим по
чл. 4, ал. 16, букви „б“ и „в“ от Митническия
кодекс на Общността, подлежат на фитосанитарен контрол, когато съществува риск от
разпространение на вредители.
(5) Ако при митническия контрол се установи, че пратки и/или партиди, внесени
от трети държави, съдържат или се състоят
от растения, растителни продукти или други
обекти, посочени в приложение № 5, част Б,
митническите органи незабавно уведомяват
фитосанитарните органи по ред, определен в
инструкция за взаимодействие между Агенция
„Митници“ и БАБХ.
Чл. 14. На растенията, растителните продукти и други обекти, посочени в приложение № 5, част Б, се извършва фитосанитарен
контрол само след представяне на официален
фитосанитарен сертификат или фитосанитарен
сертификат за реекспорт или електронния
им еквивалент, издаден от фитосанитарните
органи на държавата износител.
Чл. 15. (1) Фитосанитарният сертификат
удостоверява, че е бил извършен контрол за
идентифициране на стоката и е определено
фитосанитарното є състояние от фитосанитарните органи на държавата износител.
(2) Фитосанитарният сертификат трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. да бъде издаден до 14 дни преди изпращането на растенията и растителните продукти;
2. да бъде попълнен на компютър, пишеща машина или четливо на ръка с главни
печатни букви;
3. да бъде попълнен на един от официалните
езици на Европейския съюз, а ботаническите
названия да са изписани на латински език;
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4. да не съдържа задрасквания, поправки
или изтривания, освен ако не са официално
заверени;
5. да съдържа информацията, която се
изисква в образеца, посочен в приложението
към Международната конвенция по растителна защита.
Чл. 16. Растенията, растителните продукти
и другите обекти, посочени в приложение
№ 5, част Б, трябва да отговарят на следните
условия:
1. когато се изпращат в райони извън защитените зони:
а) да не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 1, част А;
б) да не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 2, част А;
в) да отговарят на изискванията, посочени
в приложение № 4, част А;
2. когато са предназначени за защитените
зони, посочени в приложения № 1, 2, 3 и 4:
а) да не са заразени с вредителите, посочени
в приложение № 1, части А и Б;
б) да не са заразени с вредителите, посочени
в приложение № 2, части А и Б;
в) да отговарят на изискванията, посочени
в приложение № 4, части А и Б.
Чл. 17. (1) Фитосанитарният контрол при
внос включва:
1. проверка по документи – проверка на
фитосанитарния сертификат и други документи, проверка относно включени ли са
внасяните растения, растителни продукти и
други обекти в приложение № 3 и отговарят
ли на изискванията на приложение № 4;
2. проверка за идентичност – визуална
проверка отговаря ли пратката на описаното
във официалните сертификати, удостоверения
и другите придружващи документи относно
с ъд ържа ние, обознача ва не, вк л юч и т ел но
марки, пломби, начин на транспортиране,
ботанически вид и предназначение;
3. проверка за здраве на растенията – проверка дали внасяните растения, растителни
продукти и други обекти отговарят на условията по чл. 16; при необходимост инспектор
по растителна защита взема проба за лабораторни анализи;
4. проверка на опаковките на пратките и/
или партидите и транспортните средства при
необходимост.
(2) На контрол подлежи всяка пратка и/
или партида, за която е декларирано, че се
състои от растения, растителни продукти и
други обекти по чл. 13, ал. 1 и 2.
(3) Контролът по ал. 1 се извършва на
местата, определени по чл. 3, ал. 1, или на
друго място, определено по реда на наредбата
по чл. 32, ал. 4, т. 2 от Закона за защита на
растенията.
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(4) Проверките за идентичност и за здраве
на растенията могат да се извършват с намалена честота, когато:
1. проверката на растенията, растителните
продукти или другите обекти в пратките и/или
партидите е извършена в държавата износител;
2. в акт на Европейската комисия или във
фитосанитарно споразумение, по което страна
е Европейският съюз, е регламентирана намалена честота на проверките за идентичност
и за здраве на растенията.
(5) Ако при проверки с намалена честота
се установи карантинен вредител, проверките
за идентичност и за здраве на растенията се
извършват в пълен обем.
Чл. 18. (1) Растения, растителни продук
ти и други обекти, посочени в приложение
№ 4, част А, се внасят в страната само ако
са спазени специалните изисквания към тях,
посочени като алтернативи в приложение № 4
и отразени в графа 11 на фитосанитарния
сертификат.
(2) Растенията, растителните продукти и
други обекти, посочени в приложение № 4,
част Б, се внасят в защитените зони само
ако са спазени специалните изисквания към
тях, посочени като алтернативи в приложение
№ 4 и отразени в графа 11 на фитосанитарния
сертификат.
(3) Фитосанитарен сертификат за растенията, растителните продукти и другите обекти
може да бъде издаден от държавата изпращач
(държавата на износ), когато не се прилагат
специфични изисквания или тези изисквания
могат да бъдат изпълнени на места, различни
от мястото на произхода.
Чл. 19. Не подлежат на контрол и не се
изисква фитосанитарен сертификат, когато
няма опасност от внасяне и разпространение
на вредители и внасяните растения, растителни
продукти и други обекти:
1. не са посочени в приложение № 3;
2. не са предмет на специални изисквания;
3. се внасят в малки количества и са предназначени за лична консумация от пътници
по време на пътуване.
Чл. 20. (1) В зависимост от резултатите от
извършения фитосанитарен контрол при внос
инспекторите по растителна защита:
1. допускат пратката и/или партидата или
част от нея незабавно на територията на
страната, когато е свободна от карантинни
вредители;
2. задържат пратката и/или партидата за
период от време, необходим за извършване
на лабораторно изследване;
3. допускат под карантина пратки и/или
партиди, изискващи по-сложен лабораторен
анализ, до получателя, който е длъжен да ги
съхранява, докато се получи разрешение за
използването им.
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(2) При контрола по ал. 1 върху лицевата
страна на фитосанитарния сертификат се
отбелязва датата на проверката и се поставя подпис и личен печат на инспектора по
растителна защита, извършващ проверката.
(3) При внос на големи пратки и/или партиди растения, растителни продукти и други
обекти изпълнителният директор на БАБХ
може да разреши извършване на фитосанитарен контрол преди и по време на товаренето
им в държавата износител, а на ГКПП да
се извърши само проверка по документи и
проверка за идентичност. Такъв контрол се
извършва, когато е регламентиран в споразумение между официалните компетентни
органи на страните.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 пратките
се съхраняват, без да се нарушава целостта
им, отделно или изолирано от другите пратки, за да не се допусне разпространение на
вредители или заразяване на другите пратки.
(5) При възникване на кризисни ситуации
със заповед на изпълнителния директор на
БАБХ може да се допусне внос на продукти
за преработка и консумация за технически
цели или за фураж, в които е установено
наличие на ограничено разпространени в
страната вредители.
Чл. 21. (1) При залавяне на карантинни
вредители или установяване на друго несъответствие в пратка и/или партида от внос
инспекторът по растителна защита е длъжен
незабавно да изпрати нотификация по приложение № 9 в Централното управление на
БАБХ чрез системата EUROPHYT.
(2) Веднага след получаване на нотификацията БАБХ изпраща информацията до:
1. Европейската комисия;
2. националната организация по растителна
защита на държавата износител;
3. всички ГИФП на Република България.
(3) Когато БАБХ получи информация от
Европейската комисия или от друга държава
членка за залавяне на пратка и/или партида
по ал. 1, незабавно изпраща тази информация
до всички места на въвеждане на Република
България.
Чл. 22. (1) При констатиране на заразени
растения, растителни продукти и други обекти
от вредители, посочени в приложения № 1 и 2,
се предприемат следните фитосанитарни мерки:
1. отказ за внос;
2. унищожаване;
3. прилагане на подходящо третиране,
гарантиращо отстраняване на риска от разпространение на вредителя – по изключение
и по преценка на инспектор по растителна
защита; тази мярка може да се предприеме
и за вредители, които не са посочени в приложения № 1 и 2.
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(2) При прилагане на мерки по ал. 1 се съставя протокол от инспекторите по растителна
защита, подписан от вносителя или негов
представител и лицето, отговорно за товара.
(3) В случаите по ал. 1 инспекторът по
растителна защита анулира фитосанитарния
сертификат, като на видно място върху лицевата му страна поставя червен триъгълен
печат с надпис „Анулиран“ и личен печат и
нанася името си, дата и подпис.
(4) За извършване на фитосанитарния контрол при внос се събират такси в размери,
определени в тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност
на храните.
(5) Всички разходи за прилагане на мерките
по ал. 1 са за сметка на вносителя.
Чл. 23. (1) При внос на растения, растителни продукти и други обекти, посочени
в приложение № 5, част Б, когато същите
са посочени и в приложение № 5, част А, и
отговарят на условията по чл. 16, се издава
растителен паспорт в една от формите, предвидени в чл. 37.
(2) Растителни паспорти не се издават за
растения и растителни продукти, изброени
в приложение № 6, когато след проверка се
установи, че отговарят на фитосанитарните
изисквания по отношение на вредители по
растения и растителни продукти по време
на съхранение.
Чл. 24. Внос на карантинни вредители и
заразени растения, растителни продукти и
други обекти, посочени в приложенията, се
разрешава само за извършване на научни
изследвания и селекция по реда на наредбата
по чл. 18 от Закона за защита на растенията.
Чл. 25. (1) Транзитно преминаване без
извършване на фитосанитарна проверка се
допуска, ако стоката е опакована така, че да
изключва възможността за разпространение
на вредители при движение на растения,
растителни продукти и други обекти, които
носят фитосанитарен риск, от една до друга
трета държава, преминавайки през територията на Европейския съюз, без промяна в
митническия им статус.
(2) Не се счита за внос движението през
територията на трета държава на растения,
растителни продукти и други обекти в рамките на Европейския съюз без промяна в
митническия им статус.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ИЗНОС
И РЕЕКСПОРТ НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ
Чл. 26. (1) Растения, растителни продукти
и други обекти, предназначени за износ и реекспорт, подлежат на фитосанитарен контрол,
когато нормативната уредба на държавата
вносител го изисква.
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(2) Износителят е длъжен най-малко три
работни дни преди експедирането да подаде
заявление за извършване на фитосанитарен
контрол и за издаване на фитосанитарен
сертификат до съответната ОДБХ, както и
да представи фитосанитарните изисквания на
държавата вносител.
(3) Контролът по ал. 1 се извършва и фитосанитарни сертификати се издават в рамките
на официалното работно време на БАБХ.
Чл. 27. (1) Фитосанитарният контрол при
износ и реекспорт на растения, растителни
продукти и други обекти обхваща:
1. проверка по документи;
2. проверка за идентичност на обявената
за износ или реекспорт пратка и/или партида;
3. проверка за вредители;
4. проверка за съответствие с фитосанитарните изисквания на държавата вносител;
5. вземане на проби за лабораторен анализ
при съмнение или установена зараза.
(2) Фитосанитарният контрол при износ
може да се извърши и по време на производство на растенията, растителните продукти
и другите обекти.
Чл. 28. (1) В зависимост от резултатите от
извършения контрол инспекторът по растителна защита:
1. издава фитосанитарен сертификат или
фи тосанитарен серт ификат за реекспорт,
когато растенията и растителните продукти
отговарят на фитосанитарните изисквания на
държавата вносител;
2. отказва да издаде фитосанитарен сертификат или фитосанитарен сертификат за
реекспорт, когато растенията и растителните
продукти не отговарят на фитосанитарните
изисквания на държавата вносител;
3. предписва оздравителни и други фитосанитарни мерки на предназначените за
износ и/или реекспорт растения, растителни
продукти и други обекти.
(2) Фитосанитарният сертификат се представя п ри оформ янет о на ми т ни ческ и т е
документи за износ и реекспорт, когато се
изисква от държавата вносител.
Чл. 29. (1) Фитосанитарните сертификати
и фитосанитарните сертификати за реекспорт
се издават от инспекторите по растителна защита до 14 дни преди изпращане на пратката
съгласно изискванията на приложение № 7,
части А и Б.
(2) Сертификатите трябва да са попълнени
на компютър, пишеща машина или четливо
на ръка с главни печатни букви на един от
официалните езици на Организацията по
прехрана и земеделие (FAO) към ООН с изписано на латински език ботаническо име на
растителния вид и без задрасквания, поправки
или изтривания, освен ако не са официално
заверени.
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(3) Сертификатите се издават в два екземпляра, като единият придружава пратката, а
другият се съхранява в съответната ОДБХ.
По искане на износителя се издава заверено
копие.
Чл. 30. (1) При реекспорт към фитосанитарния сертификат за реекспорт се прилага
и оригиналният сертификат, издаден от фитосанитарните органи на държавата, от която
произхожда пратката и/или партидата, или
заверено копие от него.
(2) Когато към растения, растителни продукти и други обекти се прилагат специални
изисквания, които могат да бъдат изпълнени
само на мястото на произход, фитосанитарен
сертификат за реекспорт не се издава.
Чл. 31. (1) За извършване на фитосанитарния контрол при износ и реекспорт се събират
такси в размери, определени в тарифата по
чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция
по безопасност на храните.
(2) Всички разходи за прилагане на мерки,
наложени в резултат на контрола при износ,
са за сметка на износителя.
Г л а в а

п е т а

ФИТОСА НИТА РЕН КОНТРОЛ Н А РАСТ ЕН И Я , РАС Т И Т Е Л Н И П РОД У К Т И И
ДРУГИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
СТРАНАТА
Раздел I
Офи ц и а лен р ег ис т ър з а фи т о с а н и т ар ен
контрол
Чл. 32. (1) Всяка ОДБХ създава и поддържа
официален регистър за фитосанитарен контрол
по чл. 6, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на
растенията.
(2) В официалния регистър за фитосанитарен контрол се регистрират лицата по чл. 22,
ал. 1 от Закона за защита на растенията,
които са:
1. вносителите на растения, растителни
продукти и други обекти, посочени в приложение № 5, част Б;
2. производителите на растения, растителни продукти и други обекти, посочени в
приложение № 5, част А;
3. лицата, които събират или разделят партиди с растения, растителни продукти и други
обекти, посочени в приложение № 5, част А;
4. лицата, които преработват растения,
растителни продукти и други обекти, посочени
в приложение № 5;
5. производители, колективни складове или
спедиторски центрове, разположени в зоните
на производство на следните растения, невключени в списъка по приложение № 5, част
А: клубени от Solanum tuberosum L., различни
от тези, предназначени за засаждане; плодове
от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди;
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6. складове, магазини, центрове за експедиция и тържища, разположени в определена
производствена зона.
(3) В официалния регистър за фитосанитарен контрол могат да се регистрират и лица,
определени в акт на Европейската комисия.
Чл. 33. (1) Регистрацията в официалния
регистър за фитосанитарен контрол се извършва при условията и по реда на чл. 22 и
23 от Закона за защита на растенията.
(2) Заявлението по чл. 22, ал. 2 от Закона
за защита на растенията съдържа предмета
и вида на дейност на заявителя, естеството,
количеството, произхода и предназначението
на растенията, растителните продукти и другите обекти, а документите, които се прилагат
към него, са:
1. подробна схема с разположението на
предприятието, на площите, върху които се
произвеждат, отглеждат, съхраняват или търгуват растенията и растителните продукти;
2. дек лараци я, удостоверяваща вида и
количеството на растенията и растителните
продукти, които се произвеждат, отглеждат,
съхраняват или търгуват;
3. заверено копие от документ, удостоверяващ право на собственост или право на
ползване върху предприятието и/или площите.
(3) Когато растенията, за които се извършва
регистрацията, са посевен и посадъчен материал, лицата трябва да притежават разрешение за производство, заготовка и търговия с
посевен и посадъчен материал, издадено от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Разрешението се проверява служебно
от инспекторите по растителна защита.
(4) Лицата, които произвеждат растения и
растителни продукти, трябва да имат технически опит в производството на растения и
растителни продукти и свързаните с тях фитосанитарни въпроси или да осигурят лице с
такъв опит. Техническият опит се удостоверява
с документ за регистрация като земеделски
стопани, декларация или други.
Чл. 34. (1) Официалният регистър за фитосанитарен контрол съдържа:
1. входящ номер на заявление за първоначална регистрация;
2. номер и дата на удостоверението за
регистрация;
3. име/наименование и адрес на притежателя на удостоверението за регистрация;
4. вид на дейността, за извършване на която
лицето е регистрирано;
5. вид на растенията и растителните продукти, които подлежат на фитосанитарен
контрол;
6. входящ номер на заявление за промяна
във вписаните обстоятелства;
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7. дата на заличаване на регистрацията.
(2) За всяко вписано в регистъра по ал. 1
лице съответната ОДБХ води досие, което
съдържа:
1. заявлението и приложените документи
за първоначална регистрация;
2. заявлението и приложените документи
за промяна във вписани обстоятелства;
3. актовете от извършени фитосанитарни
проверки.
(3) Регистърът се предоставя на Европейската комисия при поискване.
Чл. 35. (1) Лицата, регистрирани в официалния регистър за фитосанитарен контрол,
са длъжни:
1. да имат скица с разположението на
предприятието, на площите, върху които се
отглеждат, произвеждат, складират, съхраняват или използват растенията и растителните
продукти;
2. да попълват документи, в които да се
посочва количеството, естеството, произходът
и предназначението на растенията и растителните продукти, които:
а) са закупени, за да бъдат съхранявани
или засаждани на място;
б) се намират в процес на производство;
в) се експедират към трето лице;
3. да извършват визуални наблюдения за
появата на вредители през вегетационния
период за изпълнение на задължението си
по чл. 29 от Закона за защита на растенията;
4. да информират фитосанитарните органи за всяка нетипична проява на симптоми
или вредители по растенията и растителните
продукти;
5. да осигуряват достъп на инспекторите по
растителна защита до документацията по т. 1
и 2 за извършване на проверки, включително
за вземане на проби при необходимост;
6. да съдействат на инспекторите по растителна защита при извършване на проверките;
7. да изпълняват предписанията на инспекторите по растителна защита, свързани
с подобряване на фитосанитарното състояние на растенията, растителните продукти и
другите обекти и запазване идентичността на
материала до издаване на растителен паспорт.
(2) Скиците и документите по ал. 1, т. 1 и
2 се съхраняват най-малко 3 години, а растителните паспорти – една година от датата
на издаването, създаването и/или получаването им.
Чл. 36. Когато регистрираните лица в официалния регистър за фитосанитарен контрол не
изпълняват някое от задълженията по чл. 35,
ОДБХ предприема следните мерки:
1. издава предписание за отстраняване на
несъответствията по изпълнение на задълженията;
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2. заличава със заповед регистрацията на
лицето в официалния регистър за фитосанитарен контрол.
Раздел II
Растителен паспорт
Чл. 37. (1) Растителният паспорт се издава
от инспекторите по растителна защита в една
от следните форми:
1. официален етикет;
2. официален опростен етикет, придружен
от документ, който обикновено има търговски
характер.
(2) Върху официалния етикет има следните
означения:
1. ЕС РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ/EU PLANT
PASSPORT;
2. БЪЛГАРИЯ/BG;
3. БАБХ/BFSA;
4. регистрационен номер;
5. номер на серия или на отделна партида;
6. ботаническо наименование;
7. количество;
8. отличителен белег „ЗЗ/ZP“ (защитена
зона), както и името или кода на зоните, за
които продуктът е разрешен – при необходимост;
9. отличителен белег „ЗП/RP“ (заменен
паспорт) в случай на смяна на растителния
паспорт, както и код на производителя или на
първоначално регистрирания вносител – при
необходимост;
10. името на държавата на произход или
на държавата износител – при необходимост
за продукти от внос.
(3) Когато растителният паспорт е представен като опростен етикет и придружаващ
го документ:
1. върху етикета се посочват най-малко
данните по ал. 2, т. 1 – 5;
2. върху придружителния документ се посочват всички данни по ал. 2;
3. върху придружителния документ могат
да бъдат отразени и други данни, свързани с
целите на етикетирането, които трябва да бъдат
посочени отделно от информацията по ал. 2.
(4) Данните се попълват на един от официалните езици на Европейския съюз с печатни
ръкописни букви или машинописно, като ботаническите наименования на растенията се
изписват на латински език. Растителен паспорт
със задрасквания, поправки или изтривания,
които не са официално заверени, е невалиден.
(5) Растителният паспорт не може да се
използва повторно.
Чл. 38. (1) Растителен паспорт, валиден
за защитени зони, се издава за растения,
растителни продукти или други обекти, кои
то отговарят на специалните изисквания за
защитената зона, посочени в приложение
№ 4, част Б.
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(2) Забранено е въвеждането и движението
в защитена зона на растенията, растителните
продукти и други обекти, изброени в приложение № 5, част А, глава II, и семена, посочени
в чл. 44, ал. 3, т. 2, без растителен паспорт,
валиден за тази зона. Транспортирането им
през защитената зона се извършва при условията на чл. 59.
Чл. 39. Ако при фитосанитарния контрол
на растенията, растителните продукти и другите обекти се установи, че не съществува
опасност от заразяване на защитените зони
с вредители, върху издадения растителен паспорт се поставя отличителен белег „ЗЗ/ZP“,
както и името и кодът на зоните, за които
тези растения, растителни продукти и други
обекти са разрешени.
Чл. 40. (1) Когато растенията и растителните продукти, придружени с растителен паспорт, са разделени на партиди или
са комбинирани от няколко партиди, или
пък имат променен фитосанитарен статут,
в зависимост от тяхното предназначение се
издава нов растителен паспорт. Върху новия
растителен паспорт се поставя отличителен
белег „ЗП/RP“.
(2) Замяна на издаден растителен паспорт
може да се заяви само от притежателя на
растителния паспорт. Замяна се извършва
при условията и по реда за издаване на растителен паспорт.
(3) В заменения растителен паспорт се
вписват данните на лицето, което получава
растенията и растителните продукти.
Чл. 41. Издадените растителни паспорти се
вписват в регистър, който се създава и поддържа от всяка ОДБХ и съдържа най-малко:
1. номер и дата на издаване на растителния паспорт;
2. име/наименование и адрес на притежателя на растителния паспорт;
3. вид и количество на растенията и растителните продукти, за които е издаден растителният паспорт.
Раздел III
Фитосанитарен контрол при производството
и движението на растения, растителни продукти и други обекти
Чл. 42. (1) Производството и движението
в страната на растения, растителни продукти
и други обекти, посочени в приложение № 4,
част А, и приложение № 5, част А, подлежи
на фитосанитарен контрол.
(2) При движение в страната и на територията на Европейския съюз растенията,
растителните продукти и другите обекти,
изброени в приложение № 5, част А, глави
I и II, и семената, посочени в чл. 44, ал. 3,
т. 2, се придружават от съответен растителен
паспорт.
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(3) Растителен паспорт не се изисква:
1. при движението на малки количества
растения, растителни продукти и други обекти,
които са предназначени за употреба от собственика или получателя за непромишлени и
нетърговски цели, ако не съществува опасност
от разпространение на карантинни вредители;
2. при движението на растения, растителни
продукти и други обекти, посочени в приложение № 5, част А, глави I и II, в района на
производство.
Чл. 43. (1) Когато за растения е издаден
растителен паспорт, същите могат да се движат, придружени с етикет вместо с растителен
паспорт, както следва:
1. клубени от Solanum tuberosum L., предназначени за засаждане, включително и за
клубените от внос, както и за предназначените за засаждане или движение в защитени
зони – с етикет, издаден съгласно изискванията на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия
на посевен материал от картофи на пазара
на Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 2008 г.);
2. семена от Helianthus annuus L. – с етикет,
издаден съгласно изискванията на Наредба
№ 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури
на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 77
от 2006 г.);
3. семена от Solanum lycopersicum (L) Karsten
ex Farw. и Phaseolus L. – с етикет, издаден
съгласно изискванията на Наредба № 96 от
2006 г. за търговия на посевен материал от
зеленчукови култури на пазара на Европейския
съюз (ДВ, бр. 71 от 2006 г.);
4. семена от Medicago sativa L. – с етикет,
издаден съгласно изискванията на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз (ДВ, бр. 77 от 2006 г., в
сила от 1.01.2007 г.).
(2) Етикетът по ал. 1 трябва да съдържа
думите „ЕС РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ/ЕU
PLANT PASSPORT“.
Чл. 44. (1) За получаване на растителен
паспорт лицата подават в ОДБХ, на чиято
територия се намират растенията, растителните продукти и другите обекти, заявление
по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава наймалко 3 работни дни преди движението на
растенията, растителните продукти и другите
обекти, като заявители могат да бъдат само
лица, които са регистрирани в официалния
фитосанитарен регистър по чл. 6, ал. 1, т. 11
от Закона за защита на растенията.
(3) След подаване на заявлението инспектори по растителна защита извършват проверка
на място, за да се установи дали:
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1. растенията, растителните продукти и
другите обекти:
а) не са заразени с вредителите, посочени
в приложение № 1, част А;
б) не са заразени с вредителите, посочени
в приложение № 2, част А;
в) отговарят на изискванията, посочени в
приложение № 4, част А;
2. съществува съответствие с първоначално
издадения паспорт – в случаите на издаване
на заменен паспорт;
3. семената, посочени в приложение № 4,
част А, предназначени за други държави
членки, съответстват на специфичните изисквания на това приложение; съответствието
се установява с извършване на лабораторен
анализ.
(4) В резултат на проверката инспектор по
растителна защита издава растителен паспорт
или се прилагат мерките по чл. 46.
(5) Ако се установи, че една част от растенията, растителните продукти и другите
обекти е здрава и не представлява опасност
за разпространение на карантинни вредители,
растителен паспорт се издава само за тази част.
(6) За извършването на контрол при производство и движение и за издаване на растителен паспорт се заплащат такси в размери,
определени в тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност
на храните.
Чл. 45. Когато при осъществяване на контрола се установи, че растенията, растителните
продукти и другите обекти са заразени от
вредители, посочени в приложение № 1, част
А, глава II, приложение № 2, част А, глава
II, и приложение № 4, част А, глава II, или
изброени в приложение № 1, част А, глава
I, или приложение № 2, част А, глава I, се
предприемат мерките по чл. 46.
Чл. 46. (1) При установяване на зараза
от вредител/и, изброени в приложение № 1,
част А, глава II, или част Б, или приложение
№ 2, част А, глава II, или част Б, както и при
поява на някои от вредителите, изброени в
приложение № 1, част А, глава II, или част Б,
или в приложение № 2, част А, глава II, или
част Б, БАБХ предприема следните мерки
за тяхното унищожаване и ограничаване на
разпространението им:
1. разпорежда поставянето под карантина,
дезинфекция, дезинсекция или фумигация на
заразените растения, растителни продукти и
други обекти;
2. постановява забрана за засаждане или
движение, ако е необходимо;
3. унищожаване чрез изгаряне или по други
начини на растения, на части от растения или
на други носители на зараза в определен район, в съседните на този район други обекти;
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4. цялостно или частично прекратяване на
дейността на производител до отстраняване
опасността от разпространение на вредители;
5. разрешава движение на растения, растителни продукти и други обекти под официален контрол до зони, в които вредителите
не представляват опасност, или до места за
промишлена преработка.
(2) При установяване или при съмнение за
поява на вредители, които не са откривани
по-рано на територията на страната и не са
включени в приложение № 1 или приложение № 2, БАБХ прилага мерките по ал. 1 за
предотвратяване на тяхното разпространение.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 БАБХ писмено
уведомява органите на местно самоуправление, Европейската комисия и официалните
фитосанитарни органи на другите държави
членки.
Ч л. 47. При на ложена фи т оса ни тарна
мярка унищожаване на растения, растителни
продукти и други обекти унищожаването се
извършва от засегнатите от мярката лица под
прекия контрол на инспекторите по растителна
защита на БАБХ в присъствието на кмета на
населеното място или на упълномощено от
него длъжностно лице, на официално одобрени
за целта места, при спазване разпоредбите
на Закона за у правление на отпадъците,
наредбите и решени ята на Европейската
комисия по чл. 16, ал. 3 от Закона за защита на растенията и по методики, утвърдени
със заповед на изпълнителния директор на
БАБХ. За унищожаването лицата съставят и
подписват протокол.
Чл. 48. Забранено е движението и използването на растения, растителни продукти и
други обекти, в т.ч. техника и съоръжения,
които произхождат от райони, обявени за
заразени, без писмено разрешение от фитосанитарните органи.
Чл. 49. (1) Фитосанитарният контрол се
извършва върху отделни пратки и/или партиди,
без да се прилага избирателност по отношение произхода на растенията, растителните
продукти и другите обекти:
1. навсякъде и по всяко време, при движението на растенията, растителните продукти
и другите обекти;
2. в помещенията, в които растенията,
растителните продукти и другите обекти се
съхраняват или продават, както и в помещенията на купувачите.
(2) Контролът се извършва чрез редовни
и внезапни проверки и чрез проверки при
наличие на данни за нарушение на фитосанитарните изисквания.
(3) Инспекторите по растителна защита
проверяват дали:
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1. растенията и растителните продукти се
придружават от растителен паспорт и паспортът не се използва повторно;
2. данните, съдържащи се в растителния
паспорт или в растителния заменен паспорт,
пок азват, че рас т ен и я та и рас т и т ел н и т е
продукти са разрешени за една или няколко
специфични защитени зони;
3. върху растителния паспорт е поставен
отличителен белег „ЗЗ/ZP“, когато растенията
и растителните продукти са разрешени за
една или няколко специфични защитени зони;
4. замененият растителен паспорт носи
отличителен белег „ЗП/RP“;
5. растителният паспорт, издаден за растения и растителни продукти – внос от трети
държави, съдържа името на държавата на
произход или на държавата износител.
(4) Когато при проверките се установи
неспазване на изискванията по ал. 3 или че
растенията, растителните продукти и другите
обекти пораждат опасност от разпространение
на вредители, се прилагат мерките по чл. 45.
Когато растенията, растителните продукти
и другите обекти идват от други държави
членки, БАБХ незабавно уведомява официалния орган на съответната държава членка
и Европейската комисия за мерките, които
предвижда да предприеме или е предприела.
Чл. 50. Разходите за изпълнение на мерките
по чл. 46 и за обезщетение на собственици на
унищожени растения, растителни продукти и
други обекти се изплащат при условията и по
реда на чл. 20, 30 и 31 от Закона за защита
на растенията.
Раздел IV
Защитени зони
Чл. 51. (1) Защитена зона е зона в Европейския съюз, в която вредител или вредители, включени в приложения № 1 и 2, не са
ендемични и не са установени:
1. въпреки наличието на благоприятни
условия за появата им и съществуването им
в други зони на Европейския съюз;
2. както и в други зони на Европейския
съюз, но е възможна появата им поради наличието на растения гостоприемници и на
благоприятни екологични условия.
(2) Наличието на определен вредител се
счита за установено в зоната, ако той е открит в нея и не са предприети официални
фитосанитарни мерки за неговото унищожаване или са предприети, но са се оказали
неефективни в продължение на две или повече
последователни години.
Чл. 52. (1) Зоната се признава за защитена
с акт на Европейската комисия въз основа
на резултатите от предприети наблюдения за
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доказване отсъствието на вредителя, когато
не е установено никакво доказателство за
неговото присъствие.
(2) Българската агенция по безопасност на
храните провежда редовни официални наблюдения най-малко веднъж годишно в защитените зони по чл. 50, ал. 1, т. 1 за наличието на
вредителите, по отношение на които зоната е
призната за защитена. За всяко установяване
на такъв вредител БАБХ незабавно уведомява
писмено Европейската комисия.
Раздел V
Провеждане на наблюдения за признаване
на защитени зони
Чл. 53. (1) За признаване на защитена зона
се извършват наблюдения за вредители, които
не са ендемични или установени в зоната, по
утвърдена програма от изпълнителния директор на БАБХ, която включва и методика за
провеждането им.
(2) Програмата по ал. 1 включва:
1. наблюдения на земеделските култури и
околната среда на съответната зона в съответствие с биологията на търсените вредители;
2. използване на подходящи методи за
анализ, включително на хранителната среда
на растенията;
3. обследване на културите и лабораторни
изследвания, когато е необходимо;
4. редовни наблюдения в подходящо време
най-малко веднъж годишно за наличие на
вредителите, по отношение на които зоната
се признава като защитена;
5. система за записване на резултатите от
наблюденията.
(3) Методиката за провеждане на наблюдения по ал. 1 се базира на метода на записване
на данни на парцели и включва следните
елементи:
1. създаване на мрежа от пунктове за
наблюдение, която обхваща цялата наблюдавана зона;
2. регистриране за всеки пункт на брой
наблюдавани растения, географска ширина
и дължина, топография, а където е необходимо – описание на мястото;
3. маркиране на пунктовете за наблюдение
и изработване на карти за представянето им;
4. когато е необходимо, записване на
метеорологичните данни, особено на валежите, температурите и почвените данни, в
пунктовете за наблюдение или в най-близката
станция, където тези параметри се измерват
редовно;
5. записване на екстремни явления (суша,
силен дъжд и др.), които оказват влияние
върху наблюденията.
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(4) Изпълнителният директор на БАБХ със
заповед определя служители на БАБХ, които
контролират изпълнението на програмата
и спазването на методиката. Определените
служители координират наблюденията за цялата страна, събират и обобщават получената
информация и два пъти годишно изготвят и
представят на изпълнителния директор на
БАБХ доклади за проведените наблюдения
и резултатите от тях.
(5) Изпълнителният директор на БАБХ
предоставя информацията по ал. 4 на Европейската комисия.
Чл. 54. (1) Наблюденията за признаване на
защитена зона се извършват от инспекторите
по растителна защита.
(2) При извършване на проверки инспекторите вземат проби от растения, растителни
продукти и хранителни среди за извършване
на лабораторни изследвания и получават резултатите от изследванията.
(3) Инспекторите по растителна защита
имат право да получават всички резултати
от наблюденията и лабораторните анализи и
докладите по чл. 53, ал. 4.
Чл. 55. Наблюденията на вредители, различни от нематодите, които нападат култури,
отглеждани обикновено на открито, и на
горски растения и растителни продукти от
тях, се провеждат в зоната на отглеждане.
Чл. 56. (1) За определяне на пунктовете за
наблюдение се използват следните критерии:
1. районът да е достатъчно голям, за да
позволи подходящ избор на място за пункта;
2. районът да е разположен в наблюдаваната зона.
(2) Когато опасността от въвеждане на
наблюдавани я вредител или вредители в
определен район е голяма, за определяне на
пункта за наблюдение могат да бъдат използвани и други критерии, свързани с начина за
неговото проникване.
Чл. 57. (1) Във всеки пункт се наблюдава
най-малко едно от основните растения или
един от растителните продукти – гостоприемници на наблюдавания вредител. Наблюденията се извършват върху представителен
брой растения или растителни продукти.
(2) Наблюденията се провеждат в период от
време, когато вероятността да бъдат открити
вредителят или признаци за неговото наличие
е най-голяма.
(3) Наблюденията за признаване на защитена зона включват:
1. визуално обследване за откриване на
симптоми или признаци на наблюдавания
вредител или вредители;
2. лабораторно изследване на проби в случай на съмнение;
3. използване на феромонови или други
уловки при необходимост.
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Раздел VI
Правила за транспортиране през защитени
зони и в рамките на зоната
Чл. 58. (1) Растенията, растителните продук
ти или другите обекти, изброени в приложение
№ 5, част А, глава втора, се транспортират
през защитена зона до крайно местоназначение извън нея с растителен паспорт, валиден
за тази зона.
(2) Растенията, растителните продукти
или другите обекти по ал. 1 се транспортират през защитена зона без валиден за нея
растителен паспорт при спазване на следните
изисквания:
1. използваните опаковки или транспортните средства не са заразени със съответните
вредители и имат качества, които изключват
разпространението на вредители;
2. опаковките или транспортните средства
незабавно след опаковането или натоварването се затварят съгласно фитосанитарните
изисквания и по време на транспортирането
им през защитената зона остават затворени
и непроменени;
3. растенията, растителните продукти или
другите обекти, изброени в приложение № 5,
част А, глава втора, могат да бъдат придружавани от документ, който обикновено се
използва при търговия с тях, като се отбелязва,
че продуктите са с произход и крайно местоназначение извън съответната защитена зона.
(3) Растителен паспорт, валиден за защитена зона, се издава при условията и по реда
на чл. 37 и 38.
Чл. 59. Когато при проверка в защитена
зона се установи, че изискванията на чл. 58 не
са спазени, инспектор по растителна защита
незабавно запечатва опаковките и растенията,
растителните продукти или другите обекти
се експедират под негов контрол извън защитената зона.
Чл. 60. Растенията, растителните продукти
и другите обекти, изброени в приложение № 5,
част А, глава втора, произведени в защитена
зона, се транспортират в нея при условията
и по реда на раздел III.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Вредител“ е всеки растителен или животински вид, род или биотип или патогенен
агент, вреден за растенията и/или растителните продукти.
2. „Движение на растения и растителни
продукти и други обекти“ е всяко фактическо
действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти
от едно място на друго място, независимо
с каква цел, включително и производство,
търговия, преработка, съхранение.
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3. „Дървен материал“ са трупите, запазили цялата или част от естествената си
обла повърхност, със или без кора; дървени
стърготини, талаш, парчета, частици, трици,
дървесни отпадъци или скрап; помощни и
постелъчни материали, разделители, палети
или опаковъчен материал, които се употребяват при транспорт на стоки от всякакъв
вид, за които е установено, че представляват
фитосанитарен риск.
4. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение
на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки,
включително и дънедж. Дънедж е дървен
опаковъчен материал, използван за обезопасяване и поддържане на стока, който обаче
не остава свързан със стоката.
5. „Държава членка“ е държава – членка
на Европейския съюз.
6. „Залавяне“ е всяко действие, което е
предприето или трябва да се предприеме
от държава членка по отношение на цялата
или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и
други обекти, или по отношение на вредител
по растения, растителни продукти и други
обекти, които не отговарят на изискванията
по тази наредба, въвеждаща разпоредбите на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО.
7. „Засаждане“ е всяка операция, свързана
с поставянето на растенията в условия, осигуряващи по-нататъшен растеж, възпроизводство
и размножаване.
8. „Карантина“ е комплекс от временни
ограничителни мерки, наложени върху растения, растителни продукти и други обекти
или дейност.
9. „Карантинен вредител“ е вредител, който
има потенциално значение за икономиката на
застрашена зона и който още не е установен
в тази зона или вече се намира в нея, но не
е широко разпространен и е обект на официален контрол.
10. „Митническо направление на стоки“ е
направлението по смисъла на чл. 4, т. 15 от
Регламент (ЕИО) № 2913/92.
11. „Място на въвеждане“ е мястото, където растенията и растителните продукти
се въвеждат на митническата територия на
Европейския съюз – летище при въздушен
транспорт, пристанище при морски или речен
транспорт, жп гара при железопътен транспорт, а при всички останали видове транспорт – мястото на пресичане на сухопътна
граница на Европейския съюз.
12. „Партида от растени я, растителни
продукти и други обекти“ са определен брой
единици от един вид, идентифициращ се чрез
хомогенността на състава си и произхода,
представляващи част от пратка.
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13. „Пратка“ е количество стоки, предмет
на един и същ документ, необходим съгласно митническите изисквания, като единен
фитосанитарен сертификат или мярка. Пратката може да се състои от една или повече
партиди.
14. „Растения“ са живи растения или определени живи части от растения, включително
семена. Живи части от растения са: плодове
в ботанически смисъл, без консервираните
чрез дълбоко замразяване; зеленчуци с изключение на консервираните чрез дълбоко
замразяване; клубени, грудки, луковици, коренища; рязан цвят, клонки с листа; отрязани
дървета със запазена листна маса; листа,
шума; тъканни култури, жив полен; калеми,
резници, издънки и други части от растения,
определени в акт на Европейската комисия.
Семена са семена в ботаническия смисъл на
думата с изключение на такива, които не са
предназначени за засяване.
15. „Растения, предназначени за засаждане“
са тези, които са засадени и се предвижда
да останат такива или да се пресадят след
внасянето им, или растения, които не са засадени при внасянето им, но се предвижда
да се засадят след това.
16. „Растителен паспорт“ е официален
етикет, който удостоверява, че разпоредбите,
отнасящи се до фитосанитарните норми и
специфичните изисквания, са спазени.
17. „Растителни продукти“ са продукти от
растителен произход, включително зърно, непреработени или претърпели обикновена преработка, доколкото това вече не са растения.
18. „Реекспорт“ е преминаването през
страната на пратка с растения, растителни
продукти и други обекти, която е била внесена
в страната и от която след това е изнесена
и която може да е била съхранявана, разделяна, комбинирана с други пратки или има
сменени опаковки.
19. „Транзит“ е движението на стоките,
които са обект на митнически контрол, от
една точка до друга точка на митническата
територия на Съюза така, както е посочено
в чл. 91 на Регламент (ЕИО) № 2913/92.
20. „Трета държава“ е всяка държава, която
не е държава – членка на Европейския съюз.
21. „Фитосанитарен контрол“ е всяко предприето действие и мярка срещу пренасяне и/
или разпространение на карантинни вредители по растенията, растителните продукти
и другите обекти.
22. „Фитосанитарен сертификат“ е официален международен документ, съобразен
с модела, приложен към Международната
конвенция по растителна защита, удостоверяващ отсъствието на карантинни вредители
в пратката.
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23. „Фитосанитарен сертификат за реекспорт“ е официален международен документ,
съобразен с модела, приложен към Международната конвенция по растителна защита,
удостоверяващ отсъствието на карантинни
вредители в пратка, произведена или произхождаща извън страната и предназначена за
реекспорт към други държави.
24. „Фитосанитарна мярка“ е всеки законодателен акт, разпоредба или официална
процедура, имащи за цел предотвратяване
на въвеждането и/или разпространението на
карантинни вредители или ограничаване на
икономическото въздействие на регулирани
некарантинни вредители.
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на:
1. Директива 2000/29/ЕО на Съвета от
8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители
по растенията или растителните продукти и
срещу тяхното разпространение в Общността,
наричана по-нататък „Директива 2000/29/ЕО“
(изменена с директиви 2001/33/ЕО, 2002/28/
ЕО и 2002/36/ЕО на Комисията; Директива
2002/89/ЕО на Съвета; директиви 2003/22/
ЕО, 2003/47/ЕО, 2003/116/ЕО, 2004/31/ЕО,
2004/70/ЕО и 2004/102/ЕО на Комисията;
Директива 2005/15/ЕО на Съвета; директиви
2005/16/ЕО, 2005/77/ЕО, 2006/14/ЕО, 2006/35/
ЕО, 2007/41/ЕО (ОВ, L 169/51 от 29.06.2007 г.),
2008/64/ЕО (ОВ, L 168/31 от 28.06.2008 г.),
2008/109/ЕО (ОВ, L 319/68 от 29.11.2008 г.),
2009/7/ЕО (ОВ, L 40/12 от 11.02.2009 г.) и
2009/118/ЕО (ОВ, L 239/51 от 10.09.2009 г.)
на Комисията, Директива 2009/143/ЕО на
Съвета (ОВ, L 318/23 от 4.12.2009 г.), Директива 2010/1/ЕС на Комисията (ОВ, L 7/17
от 12.01.2010 г.), директиви за изпълнение
2014/19/ ЕС (ОВ, L 38/30 о т 7.02.2014 г.),
2014/78/ЕС (ОВ, L 183/23 от 24.06.2014 г.) и
2014/83/ЕС (ОВ, L 186/64 от 26.06.2014 г.) на
Комисията).
2. Директива 98/22/ЕО на Комиси ята
от 15 април 1998 г. за определяне на минималните условия за осъществяването на
фитосанитарни проверки в Общността на
инспекционни пунктове, различни от тези,
разположени на местоназначението, върху
растения, растителни продукти или други
предмети, идващи от трети страни (OB, L
126 от 28.04.1998 г.).
3. Директива 94/3/ЕО на Комисията от
21 януари 1994 г. относно установяване на процедура за уведомяване за залавяне на пратка
или вреден организъм от трети страни, които
представляват непосредствена фитосанитарна
опасност (OB, L 32 от 5.02.1994 г.).
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4. Директива 93/51/ЕИО на Комисията от
24 юни 1993 г. за установяване на правила за
движението на определени растения, продукти
от растителен произход или други предмети
през защитена зона и за движението на тези
растения, продукти от растителен произход
или други предмети, произхождащи от такава
защитена зона и движещи се в нея (OB, L 205
от 17.08.1993 г.).
5. Директива 92/105/ЕИО на Комисията от
3 декември 1992 г. относно установяване на
степен на стандартизация за фитосанитарните
паспорти за използване при движението на
някои растения, растителни продукти или
други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването
на такива фитосанитарни паспорти, както и
във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна (OB, L 4, 8.01.1993 г.).
6. Директива 92/70/ЕИО на Комисията
от 30 юли 1992 г. за определяне на подробни
правила за проучванията, които следва да се
извършват с оглед признаване на защитени
зони в Общността (OB, L 250 от 29.08.1992 г.).
7. Директива 92/90/ЕИО на Комисията от
3 ноември 1992 г. за установяване на някои
задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други изделия, както
и условията и реда за тяхната регистрация
(OB, L 250 от 29.08.1992 г.).
8. Директива 93/50/ЕИО на Комисията oт
24 юни 1993 г. за определяне на някои растения, невключени в списъка на приложение
V, част А, към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или
спедиторски центрове, разположени в зоните
на производство на тези растения, трябва да
бъдат вписани в официален регистър (OB, L
205 от 17.08.1993 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 16, ал. 2 от Закона за защита на растенията (ДВ, бр. 61 от 2014 г.).
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол (обн., ДВ,
бр. 82 от 1998 г.; изм., бр. 91 от 1999 г., бр. 8 от
2002 г., бр. 28 от 2003 г., бр. 7 и 75 от 2006 г.,
бр. 82 от 2007 г., бр. 82 от 2008 г., бр. 8, 30 и
98 от 2009 г. и бр. 21 от 2010 г.).
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Приложение № 1
към чл. 8
Ч А С Т

А

ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
Г л а в а

I

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО НЯМА ДАННИ, ЧЕ
СЕ СРЕЩАТ В НЯКОЯ ЧАСТ ОТ СЪЮЗА И
СА ВАЖНИ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ
а) Насекоми, акари и нематоди във всички
стадии на тяхното развитие
1. Acleris spp. (неевропейски)
1.1. Agrilus anxius Gory
1.2. Agrilus planipennis Fairmaire
1.3. Anthonomus eugenii Cano
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5. Anoplophora malasiaca (Forster)
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации), вектор на вируси, такива като:
а) Bean golden mosaic virus
б) Cowpea mild mottle virus
в) Lettuce infectious yellows virus
г) Pepper mild tigré virus
д) Squash leaf curl virus
е) Euphorbia mosaic virus
ж) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (неевропейски), познати като
вектори на Пиърсовата болест (причинена от
Xylella fastidiosa),такива като:
а) Carneocephala fulgida Nottingham
б) Draeculacephala minerva Ball
в) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (неевропейски)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
10.1. Diabrotica barberi Smith and Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata
Mannerheim
10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
10.5. Diaphorina citri Kuway
11. Heliothis zea (Boddie)
11.1. Hirschmanniella s p p., р а з л и ч н и о т
Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen
14. Monochamus spp. (неевропейски)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen
16.1. Naupactus leucoloma Bokeman
17. Premnotrypes spp. (неевропейски)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
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22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricus)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (неевропейски) такива като:
а) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
б) Anastrepha ludens (Loew)
в) Anastrepha obliqua Macquart
г) Anastrepha suspensa (Loew)
д) Dacus ciliatus Loew
е) Dacus curcurbitae Coquillet
ж) Dacus dorsalis Hendel
з) Dacus tryoni (Froggatt)
и) Dacus tsuneonis Miyake
й) Dacus zonatus Saund.
к) Epochra canadensis (Loew)
л) Pardalaspis cyanescens Bezzi
м) Pardalaspis quinaria Bezzi
н) Pterandrus rosa (Karsch)
о) Rhacochlaena japonica Ito
п) Rhagoletis cingulata (Loew)
р) Rhagoletis completa Cresson
с) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
т) Rhagoletis indifferens Curran
у) Rhagoletis mendax Curran
ф) Rhagoletis pomonella Walsh
х) Rhagoletis ribicola Doane
ц) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanumCobb sensu lato (неевропейски популации)
27. Xiphinema californicum Lamberti and BleveZacheo
б) Бактерии
0.1. Candidatus Liberibacter spp., причинител на
болестта Huanglongbing при цитрусовите култури/
citrus greening
1. Xylella fastidiosa (Well and Raju)
в) Гъби
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (неевропейски)
4. Endocronartium spp. (неевропейски)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto and Ito
6. Gymnosporangium spp. (неевропейски)
7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyloosticta solitaria Ell. and Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone
and Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
г) Вируси и вирусоподобни организми
1. Elm phlöem necrosis mycoplasm
2. Вируси и вирусоподобни организми по
картофите, такива като:
а) Andean potato latent virus
б) Andean potato mottle virus
в) Arracacha virus B, oca strain
г) Potato black ringspot virus
д) Potato spindle tuber viroid
е) Potato virus T
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ж) неевропейски изолати на картофените
вируси A, M, S, V, X и Y (включително Yo, Yn
и Yc) и Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Вируси и вирусоподобни организми по
Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L., такива като:
а) Blueberry leaf mottle virus
б) Cherry rasp leaf virus (американски)
в) Peach mosaic virus (американски)
г) Peach phony rickettsia
д) Peach rosette mosaic virus
е) Peach rosette mycoplasm
ж) Peach X-disease mycoplasm
з) Peach yellows mycoplasm
и) Plum line pattern virus (американски)
й) Raspberry leaf curl virus (американски)
к) Strawberry latent „C“ virus
л) Strawberry vein banding virus
м) Strawberry witches‘ broom mycoplasm
н) неевропейски вируси и вирусоподобни организми по Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L.
6. Вируси, пренасяни от Bemisia tabaci Genn.,
такива като:
а) Bean golden mosaic virus
б) Cowpea mild mottle virus
в) Lettuce infectious yellows virus
г) Pepper mild tigré virus
д) Squash leaf curl virus
е) Euphorbia mosaic virus
ж) Florida tomato virus
д) Паразитни растения
1. Arceuthobium spp. (неевропейски)
Г л а в а

I I

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ, ЧЕ
СЕ СРЕЩ АТ В СЪЮЗА И СА ВА ЖНИ ЗА
ЦЕЛИЯ СЪЮЗ
а) Насекоми, акари и нематоди във всички
стадии на тяхното развитие
0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner и Bührer)
Nickle et al.
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (всички
популации)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8. Popilia japonica Newman
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
10. Trioza erytreae Del Guercio
б) Бактерии
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.
sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.
2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
в) Гъби
1. Melampsora medusae Thümen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
г) Вируси и вирусоподобни организми
1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm
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Ч А С Т

С Т Р. 3 9

Б

ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ
ЗОНИ
a) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
Вид

Защитена(и) зона(и)

1.

Bemisia tabaci Genn. (европейски Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral,
популации)
Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça,
Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã,
Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) и Trás-os-Montes),
Обединено кралство, Швеция, Финландия

1.1.

Dаktulosphаirа vitifoliаe (Пор)

CY

1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Ирландия, Португалия, Обединено кралство

2.

Globoderа pаllidа (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3.

Leptinotаrѕа decemlinеаtа Ѕаy

Е (Ibiza и Minorque) IRL, СY, M, P (Аçores и Madère), UK, S
(Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), Fl (области Å land,
Turku, Uusimaa, Kymi, Häме, Pirkanmaa, Satakunta)

4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Ирландия и Обединеното кралство (Северна Ирландия)

5.

Thaumatopoea processionea L.

Ирландия, Обединено кралство (с изключение на местните
области Barnet; Brent; Bromley; Camden; град Лондон; град
Уестминстър; Croydon; Ealing; окръг Elmbridge; окръг Epsom
и Ewell; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow;
Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston
upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond
upon Thames; окръг Runnymede; Slough; South Oxfordshire;
Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth
и West Berkshire)

б) Вируси и вирусоподобни организми
Вид

Защитена(и) зона(и)

1.

Beet necrotic yellow vein virus

2.

Tomato spotted wilt virus

DK, F (Бретан), FI, IRL, _LT, P (Азорите), UK (Северна
Ирландия)
Дания, Швеция, Финландия

Приложение № 2
към чл. 9
Ч А С Т

А

ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, АКО СЕ НАМИРАТ ВЪРХУ НЯКОИ РАСТЕНИЯ ИЛИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Г л а в а

I

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО НЯМА ДАННИ, ЧЕ СЕ СРЕЩАТ В СЪЮЗА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ
a) Насекоми, акари и нематоди, във всички стадии на тяхното развитие
Вид

Обект на зараза

1.

Aculops fuchsiae Keifer

Растения от Fuchsia L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

2.

Aleurocantus spp.

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена
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Обект на зараза

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

4.

Anthonomus signatus (Say)

Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

5.

Aonidella citrina Coquillet

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена

6.

Aphelenchoides besseyi Christie (1)

Семена от Oryza spp.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Растения от Juniperus L., с изключение на плодове и семена
с произход от неевропейски държави

9.

Carposina niponensis Walsingham

Растения от Cydonia Mill., Mallus Mill., Prunus L., с изключение
на семена с произход от неевропейски държави

11.

Enarmonia packardi (Zeller)

Растения от Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. и Pyrus L., с
изключение на семена с произход от неевропейски държави

12.

Enarmonia prunivora Walsh

Растения от Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L.
и Rosa L., предназначени за засаждане, с изключение на
семена, плодове от Malus Mill. и Prunus L. с произход от
неевропейски държави

13.

Eotetranychus lewisi McGregor

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Растения от Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. с
изключение на семена с произход от неевропейски държави

16.

Hishomonus phycitis

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена

17.

Leucaspis japonica Ckll.

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена

18.

Listonotus bonariensis (Kuschel)

Семена от Cruciferae, Gramineae и Trifolium spp., с произход
Аржентина, Австралия, Боливия, Чили, Нова Зеландия и
Уругвай

19.

Margarodes, неевропейски видове, Растения от Vitis L., с изключение на плодове и семена
като:
а) Margarodes vitis (Phillipi)
б) Margarodes vredendalensis de Klerk
в) Margarodes prieskaensis Jakubski

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura)

21.

Olygonychus perditus Pritchard и Baker Растения от Juniperus L., с изключение на плодове и семена,
с произход от неевропейски държави

22.

Pissodes spp. (неевропейски)

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни
и Kaplan
хибриди, с изключение на плодове и семена и растения
от Araceae, Marantaсeae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae,
вкоренени или с прилепена или свързана хранителна среда

25.

Scritothrips aurantii Faure

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на семена

26.

Scritothrips dorsalis Hood

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на семена

27.

Scirtothrips citri Moultex

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на семена

28.

Scolytidae spp. (неевропейски)

Иглолистни растения (Coniferales), високи над 3 м, с
изключение на плодове и семена, иглолистен дървен материал
(Coniferales) с кора или изолирана кора от иглолистни
(Coniferales) с произход от неевропейски държави

28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Клубени от Solanum tuberosum L.

Растения от Pyrus L, с изключение на семена, с произход от
неевропейски държави

Иглолистни растения (Coniferales), с изключение на плодове
и семена, дървен материал от иглостни видове (Coniferales) с
кора, и изолирана кора от иглолистни (Coniferales) с произход
от неевропейски държави
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Обект на зараза

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Растения от Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. и Pyrus L., с
изключение на семена с произход от неевропейски държави

30.

Toxoptera citricida Kirk.

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена

32.

Unaspis citri Comstock

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена

(1) Aphelenchoides besseyi Christie не се среща по Oryza spp. в Съюза.
б) Бактерии
Вид

Обект на зараза

2.

Citrus variegated chlorosis

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на плодове и семена

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Семена от Zea mais L.

4.

Xanthomonas campestris (всички ща- Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
мове, патогенни по Citrus)
техните хибриди, с изключение на семена

5.

Xanthomonas campestris pv. Or yzae Семена от Oryza spp.
(Ishiyama) Dye и pv. oryzicola (Fang
et al.) Dye
в) Гъби

Вид

Обект на зараза

1.

Alternaria
alternata
(Fr.)
Keissler Растения от Cydonia Mill. и Pyrus L., предназначени
(неевропейски патогенни изолати)
за засаждане, с изключение на семена, с произход от
неевропейски държави

1.1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Растения от Corylus L., предназначени за засаждане, с
изключение на семената, произхождащи от Канада или
Съединените американски щати

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Аrx

Растения от Prunus L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

3.

Atropellis spp.

Растения от Pinus L., с изключение на плодове и семена,
изолирана кора и дървен материал от Pinus L.

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Растенията Acer saccharum Marsh., различни от плодове и
семена, произхождащи от САЩ и Канада, дървен материал
от Acer saccharum Marsh., включително дървен материал,
който не е запазил естествената си кръгла повърхност,
произхождащ от САЩ и Канада

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori and Растения от Pinus L., с изключение на плодове и семена и
Nambu) Deighton
дървен материал от Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. и Mendes

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на семена

8.

Diaporthe vaccinii Shaer

Растения от Vaccinum spp., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

9.

Elsinoe spp. Bitanc. and Jenk. Mendes

Растения от Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните
хибриди, с изключение на плодове и семена и растения
от Citrus L. и техните хибриди, с изключение на семена и
плодове, с изключение на плодове от Citrus reticulata Blanco
и от Citrus sinensis (L.) Osbeck с произход от Южна Америка

10.

Fusarium axysporum f. sp. albedinis (Kilian Растения от Phoenix spp., с изключение на плодове и семена
and Maire) Gordon

11.

Guignardia citricarpa Kiely (всички Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
щамове, патогенни по Citrus)
техните хибриди, различни от семена

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Растения от Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., с изключение
на семена, с произход от неевропейски държави

13.

Puccinia pittieriana Hennings

Растения от Solanaceae, с изключение на плодове и семена

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Растения от Pinus L., с изключение на плодове и семена
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Обект на зараза

14.1.

Stegophora ulmea
Sydow & Sydow

15.

Venturia nashicola Тanaka и Yamamoto

(Schweinitz:

Fries) Растения от Ulmus L. и Zelkova L., предназначени за
засаждане, различни от семена
Растения от Pyrus L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена, с произход от неевропейски държави

г) Вируси и вирусоподобни организми
Вид

Обект на зараза

1.

Beet curly top virus (неевропейски Растения от Beta vulgaris L., предназначени за засаждане, с
изолати)
изключение на семена

2.

Black raspberry latent virus

Растения от Rubus L., предназначени за засаждане

3.

Blight and blight-like

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди с изключение на плодове и семена

4.

Cadang-Cadang viroid

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с
изключение на семена, с произход от неевропейски държави

5.

Cherry leafroll virus (1)

Растения от Robus L., предназначени за засаждане

5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul. и Solanum
lycopersicum L., предназначени за засаждане, различни от
семена

6.

Citrus mosaic virus

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на плодове и семена

7.

Citrus tristeza
изолати)

8.

Leprosis

9.

Little cherry pathogen (неевропейски Растения от Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa
изолати)
Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus
serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus
subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., и техните хибриди
и сортове, предназначени за засаждане, с изключение на
семена

10.

Naturally spreading psorosis

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на плодове и семена

11.

Palm lethal yellowing mycoplasm

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с
изключение на семена, с произход от неевропейски държави

12.

Prunus necrotic ringspot virus (2)

Растения от Rubus L., предназначени за засаждане

13.

Satsuma dwarf virus

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на семена

14.

Tatter leaf virus

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на семена

15.

Witches‘ broom (MLO)

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на семена

virus

(неевропейски Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на плодове и семена
Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и
техните хибриди, с изключение на плодове и семена

(1) Cherry leaf roll virus не се среща по Rubus L. в Съюза.
(2) Prunus necrotic ringspot virus не се среща по Rubus L. в Съюза.
Г л а в а

I I

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ, ЧЕ СЕ СРЕЩАТ В СЪЮЗА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЕЛИЯ
СЪЮЗ
a) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
Вид

Обект на зараза

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Растения от Fragaria L., предназначени
��������������������������������
за засаждане������
, раз����
лични от семена

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Растения от Vitis L., с изключение на семена

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Цветни луковици и грудки от Crocus L., миниатюрни сортове и техните хибриди от рода Gladiolus Tourn. Ex L., като
Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus
nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.,
Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., предназначени
за засаждане, и картофени клубени (Solanum tuberosum L.),
предназначени за засаждане
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Вид

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Обект на зараза

4.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Семена и лукувици от Allium ascalonicum L., предназначени
за засаждане, и растения от Allium porrum L., предназначени за засаждане, лукувици и грудки от Camassia Lindl.,
Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“,
Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L.,
Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L.,
Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., предназначени за засаждане, и семена от Medicago sativa L.

5.

Circuifer haematoceps

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена

6.

Circulifer tenellus

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена

6.1.

Eutetrаnychus orientаlis

Klein Растения от Citrus L., Fortunellа Swingle, Poncirus Rаf. и
техните хибриди, с изключение на плодове и семена

6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L.,
Pelargonium l'Hérit. ex Ait. и от семейство Solanaceae, предназначени за засаждане, с изключение на семена

6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Растения от Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена

7.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Растения от Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,
Strelitziaceae, вкоренени или с прилепена или свързана хранителна среда

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Рязан цвят, листни зеленчуци от Apium graveolens L. и растения от тревисти видове, предназначени за засаждане, различни от:
– луковици,
– грудки,
– растения от семейство Gramineae,
– ризоми,
– семена.

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Рязан цвят, листни зеленчуци от Apium graveolens L. и растения от тревисти видове, предназначени за засаждане, различни от:
– луковици,
– грудки,
– растения от семейство Gramineae,
– ризоми,
– семена.

10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стъблото в основата над 5 cm, принадлежащи към
следните родове: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia
Raf.

б) Бактерии
Вид

Обект на зараза

1.

Clavibacter michiganesis spp. Insidiosus Семена от Medicago sativa L.
(McCulloch) Davis et al.

2.

Clavibacter michiganesis spp. Michiganesis Растения от Solanum lycopersicum L., предназначени за
(Смит) Дейвис et al.
засаждане

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

4.

Erwinia chrysanthemi
(Hellmers) Dickey

5.

Pseudomonas caryophylli
Starr и Burkholder

6.

Pseudomonas syringae pv.
(Prunier et al.) Young et al.

pv.

Растения от видовете Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., предназначени за
засаждане, с изключение на семена

Dianthicola Растения от Dianthus L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена
(Burkholder) Растения от Dianthus L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена
Persicae Растения от Prunus persica (L.) Blatsch и Prunus persica
var. nectarina (Ait.) Maxim, предназначени за засаждане, с
изключение на семена
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Обект на зараза

7.

Xanthomonas campestris
(Smith) Dye

8.

Xanthomonas
(Smith) Dye

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Растения от Solanum lycopersicum L. и Capsicum spp.,
(Doidge) Dye
предназначени за засаждане

10.

Xanthomonas fragariae
King

pv.

campestris

Xylophilus ampelinus
Willems et al.
в) Гъби

11.

phaseoli Семена от с Phaseolus L.
pruni Растения от Prunus L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

pv.

Kennedy

and Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

(Panagopoulos) Растения от Vitis L., с изключение на плодове и семена

Вид

Обект на зараза

1.

Ceratocystis platani (J.
Engelbr. & T. C. Harr.

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock и Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul., предназначени
Davis) v. Arx.
за засаждане, с изключение на семена

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) Растения от Dianthus L., предназначени за засаждане, с изvan Beyma
ключение на семена

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli и Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техGikashvili
ните хибриди, с изключение на семена

7.

Phytophthora fragariae Hickmann var. Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с изfragariae
ключение на семена

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and Семена от Helianthus annuus L.
de Toni

9.

Puccinia horiana Hennings

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul., предназначени
за засаждане, с изключение на семена

10.

Scirrha pini Funk and Parker

Растения от Pinus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена

11.

Verticillium
Berthold

12.

Verticillium dahliae Klebahn

albo-atrum

M.

Walter) Растения от Platanus L., предназначени за засаждане, различни от семена, и дървен материал от Platanus L., в т.ч.
дървен материал, който не е запазил своята естествена обла
повърхност

Reinke

Растенията от Castanea Mill и Quercus L., предназначени за
засаждане, различни от семена

and Растения от Humulus lupulus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Растения от Humulus lupulus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена

г) Вируси и вирусоподобни организми
Вид
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Обект на зараза
Растения от Fragaria L. и Rubus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Beet leaf curl virus
Растения от Beta vulgaris L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена
Chrysanthemum stunt viroid
Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul., предназначени
за засаждане, с изключение на семена
Citrus tristeza virus (европейски изола- Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техти)
ните хибриди, с изключение на семена
Grapevine flavescence dorée MLO
Растения от Vitis L. с изключение на плодове и семена
Plum pox virus
Растения от Prunus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Potato stolbur mycoplasm
Растения от Solanaceae, предназначени за засаждане, с изключение на семена
Raspberry ringspot virus
Растения от Fragaria L. и Rubus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Spiroplasma citri Saglio et al.
Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
Srawberry crinkle virus
Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Arabis mosaic virus
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Вид
12.

Strawberry latent ringspot virus

13.

Srawberry mild yellow edge virus

14.

Tomato black ring virus

15.

Tomato spotted wilt virus

16.

Tomato yellow leaf curl virus

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Обект на зараза
Растения от Fragaria L. и Rubus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Растения от Fragaria L. и Rubus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Растения от Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis
melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., всички сортове на
хибриди Нова Гвинея на Impatiens, Lactuca sativa L., Solanum
lycopersicum L. , Nicotiana tabacum L., за които има доказателства, че са предназначени за продажба на професионални тютюневи производители. Solanum elongena L. и Solanum
tuberosum L., предназначени за засаждане, с изключение на
семена
Растения от Solanum lycopersicum L. , предназначени за засаждане, с изключение на семена
Ч А С Т

Б

ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, АКО СЕ НАМИРАТ ВЪРХУ НЯКОИ РАСТЕНИЯ ИЛИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
a) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
Вид
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Обект на зараза
Семена и плодове (кутийки) на
растения от Gossypium spp. и неомаганен памук
Cephalcia lariciphila (Klug)
Растения от Laryx Mill., предназначени за засаждане, с изключение
на семена
Dendroctonus micans Kugelan Растения от Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. и
Pseudotsuga Carr., високи над 3 м,
с изключение на плодове и семена, дървен материал от иглолистни
(Coniferales) с кора, изолирана кора
от иглолистни
Gylphinia hercyniae (Hartig) Растения от Picea A. Dietr., предназначени за засаждане, с изключение на семена
Gonipterus scutelatus Gyll.
Растения от Eucalyptus l‘Herit., с изключение на плодове и семена
a) Ips amitinus Eichhof
Растения от Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., високи над
3 м, с изключение на плодове и
семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни
б) Isp cembrae Heer
Растения от Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga
Carr., високи над 3м, с изключение
на плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales)
с кора, изолирана кора от иглолистни
в) Ips duplicatus Sahlberg
Растения от Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., високи над
3 м, с изключение на плодове и
семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни
г) Ips sexdentаtus Börner
Растения от Аbies Mill., Lаrix Mill.,
Piсеа А. Dietr., Pinus L, с височина
над 3 м, с изключение на плодове
и семена, дървесина от иглолистни
дървета (Coniferаles) с кора, изолирана кора от иглолистни дървета
Anthonomus grandis (Boh.)

Защитенa(и) зонa(и)
Гърция,
Испания
(Andalucia,
Cataluña, Extremadura, Murcia,
Valencia)
Ирландия, Обединено кралство
(Северна Ирландия, Isle of Man и
Jersey)
EL, IRL, UK (Северна Ирландия,
остров Man и Jersey)

Гърция, Ирландия,
кралство

Обединено

EL, P (Азорските острови)
Гърция, Ирландия, Обединено
кралство

Гърция, Ирландия, Обединено
кралство (Северна Ирландия, Isle
of Man)

Гърция, Ирландия,
кралство

Обединено

IRL, CY, UK (Северна Ирландия,
остров Ман)
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Вид

ВЕСТНИК

Обект на зараза
Растения от Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga
Carr., високи над 3м, с изключение
на плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с
кора, изолирана кора от иглолистни
mangiferae Семена от Mangifera spp. с произход от трети държави

БРОЙ 19
Защитенa(и) зонa(и)

д) Ips typographus Heer

Sternochetus
Fabricius

9.

б) Бактерии
Вид

Обект на зараза

Ирландия, Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия
Испания (Гранада и Малага), Република Португалия (Алентежо,
Алгарве и Мадейра)
Защитенa(и) зонa(и)

1.

Curtobacterium flaccumfaciens Семена от Phaseolus vulgaris L. and Гърция, Испания, Португалия
pv. flaccumfaciens (Hedges) Dolichos Jacq.
Collins and Jones

2.

Erwina amylovora
Winsl. et. al.

(Burr.) Части от растения, с изключение
на плодовете, семената и растения, предназначени за засаждане, но включително жив полен,
предназначен за опрашване на
Amelanchier
Med.,
Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. и Sorbus L.

„Испания (с изключение на
автономни
области
Aragon,
Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Murcia, Navarra
и La Rioja, както и провинция
Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L‘Alt Vinalopó и
El Vinalopó Mitjà в провинция
Alicante и общини Alborache
и Turís в провинция Valencia
(Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град
Galway), Италия (Abruzzo, Apulia,
Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna
(провинции
Parma и Piacenza), Lazio, Liguria,
Lombardy (с изключение на
провинции Mantua и Sondrio),
Marche,
Molise,
Piedmont,
Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria,
Valle d‘Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и
Venice, общини Barbona, Boara
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza
d‘Adige, S. Urbano, Vescovana в
провинция Padova и областта,
разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona),
Латвия, Литва (с изключение на
общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor
и Notranjska, и общини Lendava
и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия (с
изключение на общини Blahová,
Čenkovce, Horné Mýto, Okoč,
Topoľníky и Trhová Hradská (област Dunajská Streda), Hronovce
и Hronské Kľačany (област
Levice), Dvory и Žitavou (област
Nové Zámky), Málinec (област
Poltár), Hrhov (област Rožňava),
Veľké Ripňany (област Topoľčany),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše и Zatín (област Trebišov),
Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров
Ман и Нормандските острови).“
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в) Гъби
Вид

Обект на зараза

Защитенa(и) зонa(и)

0.0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Растения от Platanus L., предназ- Обединено кралство
Walter) Engelbr. & T. C. начени за засаждане, различни
Harr.
от семена, и дървен материал от
Platanus L., в т.ч. дървен материал,
който не е запазил своята естествена обла повърхност

0.1.

Cryphonectria
(Murrill) Barr.

1.

Glomerella gossypii Edgerton Семена и плодове (кутийки) на Гърция
растения от Gossypium spp.

2.

Gremmeniella abietina (Lag.) Растения от Abies Mill., Larix Mill., Ирландия, Обединено кралство
Morelet
Picea A. Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga (Северна Ирландия)
Carr., предназначени за засаждане с
изключение на семена

3.

Hypoxylon
mammatum Растения от Populis L., предназначе- Ирландия, Обединено кралство
(Wahl.) J. Miller
ни за засаждане, с изключение на (Северна Ирландия)
семена
г) Вируси и вирусоподобни организми

parasitica Дървен материал с изключение на Чешка република, Ирландия,
дървен материал без кора, отделена Швеция, Обединено кралство
кора и растения, предназначени за
засаждане Castanea Mill.

Видове

Обект на зараза

Защитена зона (зони)

1. Citrus tristezа virus (Европейски Плодове от Citrus L., Fortunellа Гърция (с изключение на региоизолати)
Swingle, Poncirus Rаf., и техните нални единици Argolida и Chania),
хибриди, с листа и дръжки
Малта, Португалия (с изключение на Algarve и Мадейра)
2. Grapevine flavescence dorée MLO

Растения от Vitis L., различни от Чешка
република,
Франция
плодове и семена
(Alsace,
Champagne-Ardenne,
Picardie (département de l‘Aisne),
Ile de France (communes de Citry,
Nanteuil-sur-Marne
et
Saâcysur-Marne) и Lorraine), Италия
(Apulia, Basilicata и Sardinia)

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1 и 2
Ч А С Т

А

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, ЧИЕТО ВНАСЯНЕ Е ЗАБРАНЕНО
ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
Описание

Държава на произход

1.

Растения от Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Неевропейски държави
Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr., с изключение на плодове
и семена

2.

Растения от Castanea Mill. и Quercus L. с листа, с изклю- Неевропейски държави
чение на плодове и семена

3.

Растения от Populus L. с листа, с изключение на плодо- Северноамерикански държави
ве и семена

5.

Изолирана кора от растения от Castanea Mill.

6.

Изолирана кора от растения от Quercus L., с изключе- Северноамерикански държави
ние на Quercus suber L.

7.

Изолирана кора от растения от Acer saccharum Marsh.

Северноамерикански държави

8.

Изолирана кора от растения от Populus L.

Страни от американския континент

Трети държави
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Описание
9.
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Държава на произход

Растения от Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Неевропейски държави
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. и Rosa L., предназначени
за засаждане, с изключение на растения в покой, без
листа, цветове и плодове

9.1. Растения от Phytonia Ldl., предназначени за засаждане, САЩ, Китай, Япония, Република Корея и
с изключение на растения в покой, без листа, цветове Корейска народнодемократична република
и плодове
10.

Клубени от Solanum tuberosum L., картофи за семе

11.

Растения от видове от Solanum L., образуващи столони Трети държави
или клубени, или техните хибриди, предназначени за засаждане, с изключение на клубени на Solanum tuberosum
L., определени в приложение 3, част A, точка 10

12.

Клубени от видове от Solanum L. и техните хибриди, с Без да се засягат специалните изисквания,
изключение на посочените в точки 10 и 11
приложими за картофените клубени, изброени в приложение 4, част А, глава I, трети
държави, с изключение на Алжир, Египет,
Израел, Либия, Мароко, Сирия, Швейцария,
Тунис и Турция, и трети държави с изключение на европейските, които са признати
за свободни от Clavibacter michiganensis ssp.
Sepedonicus (Spieckermann и Cotthof) Davis et
al., в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО , или в някои разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбата на Съюза относно борбата с Clavibacter
michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann и
Cotthof) Davis et al., съгласно в съответствие
с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО.

13.

Растения от Solanaceae, предназначени за засаждане, с Трети държави, с изключение на европейски
изключение на семена и посочените в приложение 3, и средиземноморски държави
част A, точка 10, 11 или 12

14.

Почва и хранителна среда, която се състои изцяло или
частично от почва или твърди органични вещества,
като части от растения, хумус, включително и торф и
дървесна кора, с изключение на изцяло съставените от
торф

Турция, Беларус, Молдова, Русия,
Украйна и трети държави, непринадлежащи
към континентална Европа, освен следните:
Кипър, Египет, Израел, Либия, Малта, Мароко, Тунис

15.

Растения от Vitis L., с изключение на плодове

Трети държави, без Швейцария

16.

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и Трети държави
техните хибриди, с изключение на плодове и семена

17.

Растения от Phoenix spp. с изключение на плодове и Алжир, Мароко
семена

18.

Растения от Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. и Pyrus Без да противоречи на забраните, приложиL. и техните хибриди, както и растения от Fragaria L., ми за растенията, изброени в приложение 3,
предназначени за засаждане, с изключение на семена част A, т. 9, където е уместно, неевропейски
държави, освен средиземноморските държави, Австралия, Нова Зеландия, Канада, континенталните щати на САЩ

19.

Растения от семейство Graminacae, с изключение на Трети държави, с изключение на европейскирастения като декоративни многогодишни треви от те и средиземноморските държави
подсемействата Bambusoideae и Panicoideae и от родовете Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf.,
Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Scherb., Stipa L.
и Uniola L., предназначени за засаждане, с изключение
на семена

Трети държави с изключение на Швейцария

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Ч А С Т

С Т Р. 4 9

Б

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, ЧИЕТО ВНАСЯНЕ Е ЗАБРАНЕНО В
НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Описание

Защитена зона (зони)

1. Без да противоречи на забраните, които
важат за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9, 9.1 и 18, когато
е уместно, растения и жив полен за опрашване на: Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. и Sorbus L., с изключение
на плодове и семена с произход от трети
държави без Швейцария и без други държави, които са признати за свободни от
Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно процедурата, установена в член 18, т. 2
на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или
в които са създадени зони, свободни от
вредители, по-специално по отношение на
Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно съответния международен стандарт за
фитосанитарните мерки, и са признати за
такива съобразно процедурата, установена
в член 18, т. 2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО.

„Испания (с изключение на автономни области Aragon, Castilla
la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra и La
Rioja, както и провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L‘Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante
и общини Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad
Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и
Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua и Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily,
Tuscany, Umbria, Valle d‘Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d‘Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova
и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение на общини Babtai и
Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska, и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4),
Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné
Mýto, Okoč, Topoľníky и Trhová Hradská (област Dunajská
Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory и
Žitavou (област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov
(област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров Ман и
Нормандските острови).“

2. Без да противоречи на забраните,
които важат за растенията, изброени в
приложение 3, част А, точки 9, 9.1 и 18,
когато е уместно, растения и жив полен за
опрашване на: Cotoneaster Ehrh. и Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot., с изключение
на плодове и семена с произход от трети
държави без тези, които са признати за
свободни от Erwina amylovora (Burr.) Winsl.
еt. al. съгласно процедурата, установена
в член 18, т. 2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО, или в които са създадени
зони, свободни от вредители, по-специално
по отношение на Erwina amylovora
(Burr.) Winsl. еt. al. съгласно съответния
международен стандарт за фитосанитарните
мерки, и са признати за такива съобразно
процедурата, установена с член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО.

„Испания (с изключение на автономни области Aragon, Castilla la
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra и La Rioja,
както и провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите
L‘Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общини
Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana),
Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град
Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria,
Lombardy (с изключение на провинции Mantua и Sondrio), Marche,
Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d‘Aosta,
Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d‘Adige, S.
Urbano, Vescovana в провинция Padova и областта, разположена
на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия, Литва
(с изключение на общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas),
Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska,
Koroška, Maribor и Notranjska, и общини Lendava и RenčeVogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия (с изключение
на общини Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky и
Trhová Hradská (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské
Kľačany (област Levice), Dvory и Žitavou (област Nové Zámky),
Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany
(област Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín
(област Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна
Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).“
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Приложение № 4
към чл. 11, ал. 3, 4, 5 и 6
Ч А С Т

А

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО ИМ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
Г л а в а

I

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ С ПРОИЗХОД ТРЕТИ ДЪРЖ АВИ
Растения, растителни���������������������������������
продукти и други обекти с произ��������������������������������
ход трети държави

Специални изисквания

1.1.

Дървен материал от иглолистни дървета
(Coniferales), с изключение на Thuja L. и Taxus
L., включен или невключен в кодовете на
Комбинираната номенклатура (кодове по КН)
в приложение 5, част Б, с изключение на този
във формата на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като
помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и
качество като дървения материал от пратката
и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от
пратката,
– дървен материал от Libocedrus decurrens Torr.,
когато съществува доказателство, че дървеният
материал е обработен или произведен за моливи при използване на топлинна обработка за
получаване на минимална температура 82 °C за
период от седем до осем дни,
но включително този дървен материал, който
не е запазил естествената си кръгла форма, с
произход от Канада, Китай, Япония, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е
известно, че се среща Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al.

Официална декларация, че дървеният материал е преминал съответната обработка:
a) топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително
в сърцевината му); това се удостоверява с маркировката „HT“, поставена върху дървения материал или върху
опаковката в съответствие с текущата употреба и върху
сертификатите,
или
б) фумигация съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, определена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява
чрез посочване в сертификата на активната съставка,
минималната температура на дървения материал, степента (g/m3) и времето на експозиция (в часове – h),
или
в) импрегниране чрез химическо налягане с продукт,
одобрен в съответствие с процедурата, определена в член
18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се
удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, налягането (psi или kPa) и концентрацията
(%),
както и
официална декларация, че след третирането дървеният
материал е бил транспортиран до напускането му на
държавата, която издава това удостоверение, извън летежния период на вектора Monochamus, като е приложен
защитен период от четири допълнителни седмици в началото и в края на очаквания летежен период или – с
изключение на дървения материал без кора – със защитно покритие, което предпазва от нападение от
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
или вектора му.

1.2.

Дървен материал от иглолистни дървета
(Coniferales), включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, във формата на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета,
с произход от Канада, Китай, Япония, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е
известно, че се среща Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al.

Официална декларация, че дървеният материал е преминал съответната обработка:
a) топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително
в сърцевината му), като последното се отбелязва в сертификатите,
или
б) фумигация съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява
чрез посочване в сертификата на активната съставка,
минималната температура на дървения материал, степента (g/m3) и времето на експозиция (в часове – h),
както и официална декларация, че след третирането
дървеният материал е бил транспортиран до напускането му на държавата, която издава тази декларация,
извън летежния период на вектора Monochamus, като
е приложен защитен период от четири допълнителни
седмици в началото и в края на очаквания летежен
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период или – с изключение на дървения материал без
кора – със защитно покритие, което предпазва от нападение от Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle
et al. или вектора му.
1.3.

Дървен материал от Thuja L. и Taxus L., включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, с изключение на този във
формата на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като
помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и
качество като дървения материал от пратката
и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от
пратката,
но включително дървен материал, който не е
запазил естествената си кръгла форма, с произход от Канада, Китай, Япония, Република
Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е известно, че се среща Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al.

Официална декларация, че дървеният материал:
a) е без кора,
или
б) е бил подложен на изсушаване (в пещ) до 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество,
получено чрез подходящ режим (време/температура);
това се удостоверява с маркировката „изсушено в пещ“,
„KD“ (kiln-dried) или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху
опаковката в съответствие с текущата употреба,
или
в) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за
постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия
дървен материал (включително в сърцевината му); това
се удостоверява с маркировката „HT“, поставена върху
дървения материал или върху опаковката в съответствие
с текущата употреба и върху сертификатите.
или
г) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация, съгласно спецификацията, одобрена в съответствие
с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната
температура на дървения материал, степента (g/m3) и
времето на експозиция (в часове – h),
или
д) е бил подложен на подходящо импрегниране чрез химическо налягане с продукт, одобрен в съответствие с
процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, налягането (psi
или kPa) и концентрацията (%).

1.5.

Дървен материал от иглолистни дървета
(Coniferales), включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал,
който е от същото дърво, същия вид и качество
като дървения материал от пратката и който
отговаря на същите фитосанитарни изисквания
на Съюза като дървения материал от пратката,
но включително този дървен материал, който
не е запазил естествената си кръгла форма, с
произход от Русия, Казахстан и Турция.

Официална декларация, че дървеният материал:
a) е с произход от зони, които се знае, че са свободни от:
– Monochamus spp. (неевропейски)
– Pissodes spp. (неевропейски)
– Scolytidae spp. (неевропейски)
Зоната трябва да бъде посочена в сертификатите под
рубриката „място на произход“,
или
б) е без кора и без ходове, причинени от Monochamus
spp. (неевропейски), определени за тази цел като отвори
с напречно сечение, по-голямо от 3 mm,
или
в) е бил подложен на изсушаване в пещ до 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество,
получено чрез подходящ режим (време/температура);
това се удостоверява с маркировката „изсушено в пещ“,
„KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката
в съответствие с текущата употреба,
или
г) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за
постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия
дървен материал (включително в сърцевината му); това
се удостоверява с маркировката „HT“, поставена върху
дървения материал или върху опаковката в съответствие
с текущата употреба и върху сертификатите,
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или
д) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация, съгласно спецификацията, одобрена в съответствие
с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната
температура на дървения материал, степента (g/m3) и
времето на експозиция (в часове – h),
или
е) е бил подложен на подходящо импрегниране чрез химическо налягане с продукт, одобрен в съответствие с
процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, налягането (psi
или kPa) и концентрацията (%).
1.6.

Дървен материал от иглолистни дървета
(Coniferales), включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като
помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и
качество като дървения материал от пратката
и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от
пратката,
но включително този дървен материал, който
не е запазил естествената си кръгла форма, с
произход от трети държави, с изключение на:
– Русия, Казахстан и Турция,
– европейски държави,
– Канада, Китай, Япония, Република Корея,
Мексико, Тайван и САЩ, където е известно,
че се среща Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al.

Има официална декларация, че дървеният материал:
a) е без кора и без ходове, причинени от Monochamus
spp. (неевропейски), определени за тази цел като отвори
с напречно сечение, по-голямо от 3 mm,
или
б) е преминал изсушаване в пещ до постигане на 20 %
съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушено
в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху
опаковката в съответствие с текущата употреба,
или
в) е бил подложен на подходяща фумигация съгласно
спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m3) и времето на
експозиция (в часове – h),
или
г) е бил подложен на подходящо импрегниране чрез химическо налягане с продукт, одобрен в съответствие с
процедурата, постановена в член 18, т. 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване
в сертификата съгласно член 13, параграф 1, подточка
ii) на активната съставка, налягането (psi или kPa) и
концентрацията (%),
или
д) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за
постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия
дървен материал (включително в сърцевината му); това
се удостоверява с маркировката „HT“, поставена върху
дървения материал или върху опаковката в съответствие
с текущата употреба и върху сертификатите.

1.7.

Дървен материал от иглолистни дървета
(Coniferales), включен или невключен в кодовете на Комбинираната номенклатура (кодове
по КН) в приложение 5, част Б, във формата
на плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от иглолистни дървета, произхождащи от:
– Русия, Казахстан и Турция,
– неевропейски държави, различни от Канада, Китай, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е известно, че се среща
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al.

Официална декларация, че дървеният материал е:
а) произхождащ от зони, които се знае, че са свободни
от:
– Monochamus spp. (неевропейски)
– Pissodes spp. (неевропейски)
– Scolytidae spp. (неевропейски)
Зоната трябва да бъде упомената в сертификатите под
рубриката „място на произход“,
или
б) произведен от обелен дървен материал с кръгла форма,
или
в) бил подложен на изсушаване (в пещ) до 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество,
получено чрез подходящ режим (време/температура),
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или
г) бил подложен на подходяща фумигация съгласно
спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, постановена в член 18.2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО; за това трябва да има доказателство чрез
посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента
(g/m3) и времето на експозиция (в часове),
или
д) бил подложен на подходяща топлинна обработка за
постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия
дървен материал (включително в сърцевината му), като
последното се отбелязва в сертификатите.
2.

Дървен опаковъчен материал във формата на
каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или
не при транспорта на различни предмети, с
изключение на суров дървен материал с дебелина до 6 mm и преработен дървен материал, произведен чрез слепване, нагряване и
пресоване или комбинация от тях, постелъчен
материал като помощен материал за пратки
с дървен материал, който е от същото дърво,
същия вид и качество като дървения материал
от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, идващ от трети
държави, с изключение на Швейцария.

Дървеният опаковъчен материал е:
– подложен на една от одобрените обработки, определени в приложение I към Международен стандарт за
фитосанитарни мерки № 15 на ФАО относно регулиране
на дървен опаковъчен материал в международната търговия, и
– е с поставена маркировка, както е определено в приложение II към посочения международен стандарт, което
указва, че дървеният опаковъчен материал е бил подложен на одобрена фитосанитарна обработка в съответствие със стандарта.

2.1.

Дървен материал от Acer saccharum Marsh.,
включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, включително този във формата на:
– дървен материал, предназначен за производството на плоскости (фурнирни листове),
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като
помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и
качество като дървения материал от пратката
и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от
пратката,
с произход от САЩ и Канада.

Официална декларация, че дървеният материал е бил
подложен на изсушаване (в пещ) до постигане на съдържание на влага под 20 %, изразено в процент на сухото
вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура). Това се удостоверява с маркировката „изсушена
в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху
опаковката в съответствие с текущата употреба.

2.2.

Дървен материал от Acer saccharum Marsh.,
предназначен за производството на плоскости
(фурнирни листове), произхождащ от САЩ и
Канада.

Официална декларация, че дървеният материал произхожда от зона, свободна от Ceratocystis virescens (Davidson)
Moreau и е предназначен за производството на плоскости (фурнирни листове).

2.3.

Включен или невключен в кодовете по КН
в приложение 5, част Б, дървен материал
от Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. и
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., във форма,
различна от:

Официална декларация, че:
a) дървеният материал е с произход от зона, призната за
свободна от Agrilus planipennis Fairmaire в съответствие с
процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО; наименованието на зоната се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii),
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– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези дървета,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като
помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и
качество като дървения материал от пратката
и който отговаря на същите фитосанитарни
изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, като обаче се включва дървен
материал, който не е запазил своята естествена
кръгла повърхност, мебели и други продукти,
изработени от необработена дървесина, с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия,
Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.

или
б) кората и поне 2,5 cm от външната част на беловината
се отстраняват в съоръжение, чиято дейност се разрешава и контролира от националната служба за растителна
защита,
или
в) дървеният материал е преминал през облъчване с йонизиращо лъчение до достигане на минимална погълната доза от 1 kGy в дървения материал.

2.4.

Включен или невключен в кодовете по КН в
приложение 5, част Б, дървен материал под
формата на плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, добит изцяло или
отчасти от Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana
Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.
с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.

Официална декларация, че дървеният материал е с произход от зона, призната за свободна от Agrilus planipennis
Fairmaire в съответствие с процедурата, посочена в член
18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО. Наименованието на зоната се посочва в сертификатите по член
13, параграф 1, подточка ii).

2.5.

Включен или невключен в кодовете по КН
в приложение 5, част Б, изолирана кора и
продукти, изработени от кора от Fraxinus L.,
Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc. с произход от Канада,
Китай, Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия, Република Корея,
Русия, Тайван и САЩ.

Официална декларация, че кората е с произход от зона,
призната за свободна от Agrilus planipennis Fairmaire в
съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО. Наименованието на
зоната се посочва в сертификатите по член 13, параграф
1, подточка ii).

3.

Дървен материал от Quercus L., с изключение
на този във формата на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци,
– бъчви, качета, бидони и други подобни
продукти и части от тях, от дървен материал, когато има документирано доказателство,
че дървеният материал е бил произведен при
използването на топлинна обработка за постигане на минимална температура от 176 °C в
продължение на 20 минути,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като

Официална декларация, че дървеният материал е:
а) четиристранно издялан, така че да се премахне изцяло
заоблената повърхност,
или
б) обелен и има съдържание на вода, по-малко от 20 %,
изчислено като процент от сухо вещество,
или
в) обелен и е дезинфекциран с подходящо третиране с
топъл въздух или топла вода,
или
г) ако е набичен, със или без кората, е преминал през
изсушаване (в пещ) до постигане на 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество,
получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушена
в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба.
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помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и
качество като дървения материал от пратката
и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от
пратката,
но включително дървения материал, който не
е запазил естествената си кръгла повърхност, с
произход от САЩ.
4.1.

Включен или невключен в кодовете по КН
в приложение 5, част Б, дървен материал от
Betula L., с изключение на този във формата
на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези дървета,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като
помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и
качество като дървения материал от пратката
и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от
пратката,
но включително дървения материал, който не
е запазил естествената си кръгла повърхност,
мебели и други продукти, изработени от необработена дървесина с произход от Канада и
САЩ, където е известно, че се среща Agrilus
anxius Gory.

Официална декларация, че:
a) кората и поне 2,5 cm от външната част на беловината
се отстраняват в съоръжение, чиято дейност се разрешава и контролира от националната служба за растителна
защита,
или
б) дървеният материал е преминал през облъчване с йонизиращо лъчение до достигане на минимална погълната доза от 1 kGy в дървения материал.

4.2.

Включен или невключен в кодовете по КН в Официална декларация, че дървеният материал е с проприложение 5, част Б, дървени плочки, части- изход от държави, за които е известно, че са свободни
ци, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, от Agrilus anxius Gory.
получени изцяло или частично от Betula L.

4.3.

Включен или невключен в кодовете по КН в Официална декларация, че кората е свободна от дървен
приложение 5, част Б, кора и продукти, из- материал.
работени от кора от Betula L. с произход от
Канада и САЩ, където е известно, че се среща
Agrilus anxius Gory.

5.

„Дървен материал от Platanus L., с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети
и други товароносители, подпори за палети,
постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал,
който е от същото дърво, същия вид и качество
като дървения материал от пратката и който
отговаря на същите фитосанитарни изисквания
на Съюза като дървения материал от пратката,
но включително дървен материал, който не е
запазил естествената си кръгла повърхност, с
произход от САЩ или Армения.“

Официална декларация, че дървеният материал е преминал през изсушаване в пещ до постигане на по-малко
от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от
сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура). Това се удостоверява с маркировката
„изсушено в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал
или върху опаковката в съответствие с действащата
практика.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

Растения, растителни���������������������������������
продукти и други обекти с произ��������������������������������
ход трети държави

ВЕСТНИК

БРОЙ 19
Специални изисквания

6.

Дървен материал от Populus L., с изключение
на този във формата на:
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци,
– дървен опаковъчен материал във формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокспалети и
други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван
или не при транспорта на различни предмети,
с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал,
който е от същото дърво, същия вид и качество
като дървения материал от пратката и който
отговаря на същите фитосанитарни изисквания
на Съюза като дървения материал от пратката,
но включително дървен материал, който не
е запазил естествената си кръгла повърхност,
с произход от държави от американския континент.

Официална декларация, че дървеният материал е:
– обелен,
– или
– преминал през изсушаване (в пещ) до постигане на
20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото
вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушена
в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху
опаковката в съответствие с текущата употреба.

7.1.1.

Дървен материал, включен или невключен в
кодовете по КН в приложение 5, част Б, под
формата на плочки, частици, дървени стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получен изцяло или частично от:
– Acer saccharum Marsh. с произход от САЩ
и Канада,
– Populus L. с произход от континента Америка.

Официална декларация, че дървеният материал:
а) е произведен от обелен дървен материал с клъгла
повърхност,
или
б) е преминал през изсушаване в пещ до постигане на
по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като
процент от сухото вещество, получено чрез подходящ
режим (време/температура),
или
в) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация
(опушване), съгласно спецификация, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява, като
в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii) се
посочи активната съставка, минималната температура
на дървения материал, степента (g/m3) и продължителността на експозицията (в часове),
или
г) е бил подложен на подходяща топлинна обработка
с цел постигане на минимална температура 56 °C за
минимум 30 непрекъснати минути по целия профил на
дървения материал (включително в неговата сърцевина),
като последното се посочва в сертификатите по член 13,
параграф 1, подточка ii).

7.1.2.

Дървен материал, включен или невключен в
кодовете по КН в приложение 5, част Б, под
формата на плочки, частици, дървени стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получен изцяло или частично от:
– Platanus L. с произход от Армения, Швейцария или САЩ.

Официална декларация, че дървеният материал:
а) е преминал през изсушаване (в пещ) до постигане на
по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като
процент от сухото вещество, получено чрез подходящ
режим (време/температура),
или
б) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация
(опушване) съгласно спецификация, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява, като
в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii) се
посочи активната съставка, минималната температура
на дървения материал, степента (g/m3) и продължителността на експозицията (в часове),
или
в) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за
постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 непрекъснати минути по целия
профил на дървения материал (включително в неговата
сърцевина), като последното се посочва в сертификатите
по член 13, параграф 1, подточка ii).
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7.2.

Дървен материал, включен или невключен в
кодовете на Комбинираната номенклатура (кодове по КН) в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци,
получен изцяло или частично от Quercus L.,
произхождащ от САЩ.

Официална декларация, че дървеният материал е:
а) преминал през изсушаване (в пещ) до постигане на
20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/
температура),
или
б) бил подложен на подходяща обработка – фумигация
(опушване), съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, постановена в член 18.2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; за това трябва да има
доказателство чрез посочване в сертификата съгласно
член 13.1.ii) на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m3) и времето
на експозиция (в часове),
или
в) бил подложен на подходяща топлинна обработка за
постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия
дървен материал (включително в сърцевината му), като
последното се отбелязва в сертификатите, посочени в
член 13, параграф 1, подточка ii).

7.3.

Отделена кора от иглолистни (Coniferales), Официална декларация, че отделената кора е:
произхождащи от държави извън Европа.
a) била подложена на подходяща фумигация с фумигант,
одобрен в съответствие с процедурата, посочена в член
18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се
удостоверява чрез посочване в сертификата на активната
съставка, минималната температура на кората, степента
(g/m3) и времето на експозиция (в часове – h),
или
б) била подложена на подходяща топлинна обработка за
постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия
дървен материал (включително в сърцевината му), като
последното се отбелязва в сертификатите,
както и
официална декларация, че след третирането кората е
била транспортирана до напускането и на държавата,
която издава тази декларация, извън летежния период на
вектора Monochamus, като е приложен защитен период
от четири допълнителни седмици в началото и в края
на очаквания летежен период или със защитно покритие, което предпазва от нападение от Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. или вектора му.

8.1.

Иглолистни растения (Coniferales), с изключе- Без да се засягат забраните, приложими за растенияние на плодове и семена, с произход от държа- та, изброени в приложение 3, част А, точка 1, когато
ви извън Европа.
е подходящо, официална декларация, че растенията са
произведени в разсадници и че мястото на производство
е свободно от Pissodes spp. (неевропейски).

8.2.

Иглолистни растения (Coniferales), с изключе- Без да се засягат разпоредбите, приложими за растениние на плодове и семена, с над 3 м височина, ята, изброени в приложение 3, част А, точка 1 и прилос произход от държави извън Европа.
жение 4, част А, глава I, точка 8.1, когато е подходящо,
официална декларация, че растенията са произведени в
разсадници и че мястото на производство е свободно от
Scolytidae spp. (неевропейски).

9.

Растения от Pinus L., предназначени за засаж- Без да се засягат разпоредбите, приложими за растениядане, с изключение на семена.
та, изброени в приложение 3, част А, точка 1 и приложение 4, част А, глава I, точка 8.1, 8.2, когато е подходящо,
официална декларация, че не са наблюдавани симптоми
на Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers или Scirrhia pini Funk
and Parker на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен
вегетационен период.
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10.

Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr.,
предназначени за засаждане, с изключение на
семена.

11.01.

Растения от Quercus L., с изключение на плодо- Без да влиза в противоречие с разпоредбите, приложими
ве и семена, произхождащи от САЩ.
по отношение на растенията, изброени в приложение 3,
буква A, т. 2, официална декларация, че растенията произхождат от райони, свободни от Cerаtocystis fagacearum
(Bretz) Hunt.

11.1.

Растения от Castanea Mill. и Quercus L., с из- Без да противоречи на забраните, приложими по отноключение на плодове и семена, произхождащи шение на растенията, изброени в приложение 3, буква
от неевропейски държави.
A, т. 2 и приложение 4, буква A, I, 11.01, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на Cronartium
spp. (неевропейски) на мястото на производството или в
непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.

11.2.

Растения от Castanea Mill и Quercus L., предназ- Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенияначени за засаждане, с изключение на семена. та, изброени в приложение 3, част А, точка 2 и приложение 4, част А, глава I, точка 11.1, официална декларация,
че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно,
че са свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
или
б) не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния
пълен вегетационен период.

11.3.

Растения от Corylus L., предназначени за засаждане, с изключение на семената, произхождащи от Канада и Съединените американски
щати.

Официална декларация, че растенията са били отгледани
в разсадници и че:
а) произхождат от зона, призната свободна от
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller в страната износител от националната служба по растителна защита в тази
страна, съгласно съответните международните стандарти
за фитосанитарни мерки, и посочена в сертификатите
под рубриката „Допълнителна декларация“,
или
б) произхождат от място на производство, признато за
свободно от Anisogramma anomala (Peck) E. Müller в
страната износител от националната служба по растителна защита в тази страна при официални инспекции,
осъществени на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последните
три пълни вегетационни периода, съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, и
упоменато в сертификатите под рубриката „Допълнителна декларация“ на настоящата директива и обявено за
свободно от Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

11.4.

Растения от Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana
Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,
различни от плодове и семена, но включително отрязани клони със или без листа, с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия,
Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.

Официална декларация, че растенията са с произход от
зона, призната за свободна от Agrilus planipennis Fairmaire
в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО. Наименованието на
зоната се посочва в сертификатите по член 13, параграф
1, подточка ii).

11.5.

Растения от Betula L., различни от плодове и Официална декларация, че растенията са с произход от
семена, но включително отрязани клони от държави, за които е известно, че са свободни от Agrilus
Betula L. със или без листа.
anxius Gory.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1 и приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2 или 9, когато е
подходящо, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на Melampsora medusae Thümen на мястото
на производство или в непосредствена близост до него
от началото на последния пълен вегетационен период.
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12.

Растения от Platanus L., предназначени за за- Официална декларация, че от началото на последния
саждане, различни от семена, с произход от пълен вегетационен период на мястото на производство
Армения, Швейцария или САЩ.
или в непосредствена близост не са наблюдавани симптоми на Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C.
Harr.

13.1.

Растения от Populus L., предназначени за за- Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенисаждане, с изключение на семена, с произход ята, изброени в приложение 3, част А, точка 3, официот трети държави.
ална декларация, че не са наблюдавани симптоми на
Melampsora medusae Thümen на мястото на производство
или в непосредствена близост до него от началото на
последния пълен вегетационен период.

13.2.

Растения от Populus L., с изключение на пло- Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенидове и семена, с произход от държави от аме- ята, изброени в приложение 3, част А, точка 3 и прилориканския континент.
жение 4, част А, глава I, точка 13.1, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на Mycosphaerella
populorum G. E. Thompson на мястото на производство
или в непосредствена близост до него от началото на
последния пълен вегетационен период.

14.

Растения от Ulmus L., предназначени за засаж- Без да се засягат разпоредбите, приложими за растедане, с изключение на семена, с произход от нията в приложение 4, част А, раздел I, точка 11.4, има
държавите от Северна Америка.
официална декларация, че на мястото на производство
или в непосредствена близост до него не са наблюдавани
симптоми на Elm phlöem necrosis mycoplasm от началото
на последния пълен вегетативен цикъл.

16.1.

Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Плодовете са без клонки и листа и върху опаковката
Raf. и техни хибриди с произход от трети дър- има подходящ знак за произход.
жави.

16.2.

Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете
Raf. и техни хибриди с произход от трети дър- в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.3, 16.4 и
жави.
16.5, официална декларация, че:
а) плодовете произхождат от страна, призната за свободна от Xanthomonas campestris (всички щамове, патогенни
по Citrus), в съответствие с процедурата, предвидена в
член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО,
или
б) плодовете произхождат от зона, призната за свободна
от Xanthomonas campestris (всички щамове, патогенни по
Citrus), в съответствие с процедурата, предвидена в член
18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО и отбелязана
върху сертификатите,
или
в) е изпълнено едно от следните две условия:
– съгласно режим за официален контрол и проверки,
не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas campestris
(всички щамове, патогенни по Citrus) в производствените площи и в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период,
–и
– нито един от плодовете, събрани от производствените
площи, не е показал симптоми на Xanthomonas campestris
(всички щамове, патогенни по Citrus),
–и
– плодовете са преминали третиране с натриев ортофенилфенат, посочено в сертификатите,
–и
– плодовете са пакетирани в помещения или експедиционни центрове, регистрирани за тази цел,
– или
– всяка сертификационна система, призната за еквивалентна на горните разпоредби в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО е спазена.
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16.3.

Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете
Raf. и техни хибриди, с произход от трети дър- в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2, 16.4 и
жави.
16.5, официална декларация, че:
а) плодовете произхождат от страна, призната за свободна от Cercospora angolensis Carv. еt Mendes, в съответствие
с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива
на Съвета 2000/29/ЕО,
или
б) плодовете произхождат от зона, призната за свободна
от Cercospora angolensis Carv. еt Mendes, в съответствие с
процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на
Съвета 2000/29/ЕО и посочена в сертификатите,
или
в) не са наблюдавани симптоми на Cercospora angolensis
Carv. еt Mendes в производствените площи и в непосредствена близост до него от началото на последния
вегетационен период,
и
нито един от плодовете, събрани от производствените
площи, не е показал симптоми на този вредител при
съответна официална проверка.

16.4.

Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. и техни хибриди, с изключение на плодове от Citrus aurantium L., с произход от трети
държави.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете
в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2, 16.3 и
16.5, официална декларация, че:
а) плодовете произхождат от страна, призната за свободна от Guignardia citricarpa Kiely (всички форми, патогенни
по Citrus), в съответствие с процедурата, предвидена в
член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО,
или
б) плодовете произхождат от зона, призната за свободна
от Guignardia citricarpa Kiely (всички форми, патогенни по
Citrus), в съответствие с процедурата, предвидена в член
18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО и посочена
в сертификатите,
или
в) не са наблюдавани симптоми на Guignardia citricarpa
Kiely (всички форми, патогенни по Citrus) в производствените площи или в непосредствена близост до тях
от началото на последния вегетационен период и нито
един от плодовете, събрани от производствените площи,
не е показал симптоми на този вредител при съответна
официална проверка,
или
г) плодовете произхождат от производствени площи,
подложени на подходящо третиране против Guignardia
citricarpa Kiely (всички форми, патогенни по Citrus),
и
нито един от плодовете, събрани от производствените
площи, не е показал симптоми на този вредител при
съответна официална проверка.

16.5.

Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. и техни хибриди, с произход от трети държави, където има данни за Tephritidae (неевропейски) по тези плодове.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете
в приложение 4, част A, глава I, точки 16.1, 16.2 и 16.3,
официална декларация, че:
а) плодовете произхождат от зони, за които е известно,
че са свободни от съответния организъм; или в случай,
че това изискване не може да бъде спазено;
б) не са наблюдавани симптоми на съответния организъм на мястото на производство и в непосредствена
близост до него от началото на последния пълен вегетационен период, на официалните проверки, извършени
най-малко месечно през последните три месеца преди
прибиране на реколтата, и нито един от плодовете, събрани на мястото на производство, не показва признаци
на съответен вредител при съответна официална проверка, или в случай, че това изискване също не може да
бъде спазено;
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в) при подходящо официално изследване върху представителни извадки е установено, че плодовете са свободни
от съответния вредител на всички стадии от тяхното развитие; или в случай, че това изискване също не може
да бъде спазено;
г) плодовете са преминали подходящо третиране, всяко
допустимо пропарване, студено третиране или третиране
чрез бързо замразяване, което е показало, че е ефикасно
срещу съответния вредител, без да поврежда плода, а
когато не е възможно, химическо третиране, доколкото
то е допустимо съгласно правото на Съюза.
17.

Растения от видовете Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена.

Без да се засягат разпоредбите, които важат за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9, (9.1),
(18), приложение 3, част Б, точка 1 или приложение 4,
част А, глава I, точка 15, когато е уместно, официална
декларация, че:
а) растенията са с произход от държави, които са признати за свободни от Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al. съгласно процедурата, определена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО,
или
б) растенията са с произход от зони, свободни от вредители, които са установени във връзка с Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. съгласно съответния международен
стандарт за фитосанитарните мерки и са признати за
такива съгласно процедурата, определена в член 18, т. 2
на Директива на Съвета 2000/29/ЕО,
или
в) растенията върху производствените площи и зоните в
непосредствена близост до тях, които са проявили симптоми за наличие на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
са били отстранени.

18.

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. и техни хибриди, с изключение на плодове и семена и растения от
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. и
Strelitziaceae, вкоренени или с прилепена или
свързана хранителна среда.

Без да се засягат забраните, приложими за растенията,
изброени в приложение 3, част А, точка 16, когато е
подходящо, официална декларация, че:
а) растенията произхождат от държави, за които е известно, че са свободни от Radopholus citrophilus Huettel et
al. и Radopholus similis (Cobb) Thorne;
или
б) представителни проби от почва и корени от мястото
на производство от началото на последния пълен вегетационен период са подложени на официално нематологично изследване най-малко за Radopholus citrophilus
Huettel et al. и Radopholus similes (Cobb) Thorne и е установено в резултат на тези изследвания, че са свободни
от тези вредители.

18.1.

Растения от Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus
Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb.,
Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L.,
Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L.,
Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr.,
Triphasia Lour. и Vepris Comm., различни от
плодове (но включително семена); и семена
от Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf. и
техни хибриди с произход от трети държави.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение 4, част А, глава I, точки 18.2 и 18.3, има
официална декларация, че растенията са с произход от
държава, призната за свободна от Candidatus Liberibacter
spp., причинител на болестта Huanglongbing при цитрусовите култури/citrus greening, в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО.

18.2.

Растения от Casimiroa La Llave, Clausena Burm. Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенияf., Vepris Comm, Zanthoxylum L., различни от та, изброени в приложение 4, част А, раздел I, точки 18.1
плодове и семена с произход от трети държави. и 18.3, има официална декларация, че:
a) растенията са с произход от държава, в която не е
известно да се среща Trioza erytreae Del Guercio,
или
б) растенията са с произход от зона, свободна от Trioza
erytreae Del Guercio, което е установено от националната
служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки
и е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“.
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18.3.

Растения от Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia
Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth,
Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f.,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis
Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus
Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans.,
Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr.,
Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour.,
Vepris Comm., Zanthoxylum L., различни от плодове и семена, с произход от трети държави.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 18.1
и 18.2, има официална декларация, че:
a) растенията са с произход от държава, в която не е
известно да се среща Diaphorina citri Kuway,
или
б) растенията са с произход от зона, свободна от
Diaphorina citri Kuway, което е установено от националната служба за растителна защита в съответствие със
съответните международни стандарти за фитосанитарни
мерки и е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“.

19.1.

Растения от Crataegus L., предназначени за
засаждане, с изключение на семена, с произход държави, в които има данни за Phyllosticta
solitaria Ell. and Ev.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 9 и приложение 4, част А, глава I, точки 15 и 17, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на Phyllosticta
solitaria Ell. and Ev. по растения на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен
период.

19.2.

Растения от Cydonia Mill., Fragaria L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,
предназначени за засаждане, с изключение на
семена с произход държави, за които е известно, че съоветните вредители се срещат по въпросните родове.
Съответните вредители са:
– по Fragaria L.:
–
– Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,
– Arabis mosaic virus,
– Raspberry ringspot virus,
– Strawberry crinkle virus,
– Strawberry latent ringspot virus,
– Strawberry mild yellow edge virus,
– Tomato black ring virus,
– Xanthomonas fragariae Kennedy et King;
– по Malus Mill.:
–
– Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.;
– по Prunus L.:
–
– Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm,
– Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye;
– по Prunus persica (L.) Batsch:
–
– Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et
al.) Young et al.;
– по Pyrus L.:
–
– Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.;
– по Rubus L.:
–
– Arabis mosaic virus,
– Raspberry ringspot virus,
– Strawberry latent ringspot virus,
– Tomato black ring virus;
– по всички родове:
–
– неевропейски вируси и вирусоподобни организми.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 3, част
А, точки 9 и 18 и приложение 4, част А, глава I, точки
15 и 17, официална декларация, че симптоми на болести,
причинени от съответните вредители, не са наблюдавани
по растенията на мястото на производство от началото
на последния пълен вегетационен период.

20.

Растения от Cydonia Mill. и Pyrus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с
произход държави, в които има данни за Pear
decline mycoplasm.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 9 и 18 и
приложение 4, част А, глава I, точки 15, 17 и 19.2, официална декларация, че растения на мястото на производство и в непосредствена близост до него, които са проявили симптоми, със съмнение за зараза от Pear decline
mycoplasm, са изкоренени от това място през последните
три пълни вегетационни периода.
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21.1.

Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход
от държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат
Съответните вредители са:
– Strawberry latent „C“ virus,
– Strawberry vein banding virus,
– Strawberry witches’ broom mycoplasm

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 18, и
приложение 4, част А, глава I, точка 19.2, официална
декларация, че:
а) растенията, с изключение на тези, произведени от семена, са:
– или официално сертифицирани по сертификационна
схема, изискваща те да са получени по права линия от
материал, който е съхраняван при подходящи условия
и е подложен на официално изследване най-малко за
съответния вредител, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това
изследване е установено, че материалът е свободен от
тези вредители,
– или
– получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода поне
веднъж на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на изследването е установено, че са свободни от тези вредители;
б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растенията на мястото на
производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последния пълен
вегетационен период.

21.2.

Растения от Fragaria L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход
от държави, за които е известно, че се среща
Aphelenchoides besseyi Christie

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 18, и приложение 4, част А, глава I, точки 19.2 и 21.1, представя се
официална декларация, че:
а) или не са наблюдавани симптоми на Aphelenchoides
besseyi Christie на мястото на производство от началото
на последния пълен вегетационен период,
или
б) в случай на растения, получени по метода на тъканните култури, растенията са произведени от растения,
които съответстват на буква а) от настоящата точка
или са били официално тествани чрез подходящи нематологични методи и е установено, че са свободни от
Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3.

Растения от Fragaria L., предназначени за за- Без да се засягат разпоредбите, приложими за растесаждане, с изключение на семена
нията, изброени в приложение 3, част А, точка 18, и
приложение 4, част А, глава I, точки 19.2, 21.1 и 21.2,
официална декларация, че растенията произхождат от
зона, в която няма данни за Anthonomus signatus Say и
Anthonomus bisignifer (Shenkling).

22.1.

Растения от Malus Mill., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход
от държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат върху Malus Mill.
Съответните вредители са:
– Cherry rasp leaf virus (американски),
– Tomato ringspot virus

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18,
приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част А,
глава I, точки 15, 17 и 19.2, официална декларация, че:
а) растенията са:
– или официално сертифицирани по сертификационна
схема, изискваща те да са получени по права линия от
материал, който е съхраняван при подходящи условия
и подложен на официално изследване най-малко за
съответните вредители, като са използвани подходящи
индикатори или еквивалентни методи и в резултат на
това изследване е установено, че той е свободен от тези
вредители,
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или
– получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода поне
веднъж на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това
изследване се установи, че е свободен от тези вредители;
б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растения на мястото на
производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последния пълен
вегетационен период.
22.2.

Растения от Malus Mill., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход
от държави, за които е известно, че се среща
apple proliferation mycoplasm

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част А, глава I, точки 15, 17, 19.2 и 22.1, официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно,
че са свободни от apple proliferation mycoplasm;
или
б)
аа) растенията, с изключение на тези, произведени от
семена, са:
– или официално сертифицирани по сертификационна
схема, изискваща те да са получени по права линия от
материал, който е поддържан при подходящи условия
и подложен на официално изследване поне за Apple
proliferation mycoplasm, като са използвани подходящи
индикатори или еквивалентни методи и в резултат на
това изследване е установено, че материалът е свободен
от този вредител,
– или
– получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките
на последните шест пълни вегетационни периода поне
веднъж на официално изследване най-малко за Apple
proliferation mycoplasm, като са използвани подходящи
индикатори или еквивалентни методи и в резултат на
това изследване е установено, че материалът е свободен
от този вредител,
бб) симптоми на болести, причинени от Apple proliferation
mycoplasm, не са наблюдавани по растения на мястото
на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните
три пълни вегетационни периода.

23.1.

Растения от следните видове от Prunus L.,
предназначени за засаждане, с изключение на
семена, с произход от държави, за които е известно, че се среща Plum pox virus:
– Prunus amygdalus Batsch,
– Prunus armeniaca L.,
– Prunus blireiana Andre,
– Prunus brigantina Vill.,
– Prunus cerasifera Ehrh.,
– Prunus cistena Hansen,
– Prunus curdica Fenzl and Fritsch.,
– Prunus domestica ssp. domestica L.,
– Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C.K.
Schneid.,
– Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
– Prunus glandulosa Thunb.,
– Prunus holosericea Batal.,
– Prunus hortulana Bailey,

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18, и
приложение 4, част А, глава I, точки 15 и 19.2, официална декларация, че:
а) растенията, с изключение на произведените от семена, са:
– или официално сертифицирани по сертификационна
схема, изискваща те да са получени по права линия от
материал, който е поддържан при подходящи условия и
подложен на официално изследване най-малко за Plum
pox virus, като са използвани подходящи индикатори или
еквивалентни методи и в резултат на това изследване е
установено, че той е свободен от този вредител,
или
– получени по права линия от материал, който се държи при подходящи условия и е подложен в рамките
на последните три пълни вегетационни периода поне
веднъж на официално изследване най-малко за Plum pox
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– Prunus japonica Thunb.,
– Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
– Prunus maritimа Marsh.,
– Prunus mume Sieb. and Zucc.,
– Prunus nigra Ait.,
– Prunus persica (L.) Batsch,
– Prunus salicina L.,
– Prunus sibrica L.,
– Prunus simonii Carr.,
– Prunus spinosa L.,
– Prunus tomentosa Thunb.,
– Prunus triloba Lindl.,
– други видове от Prunus L., податливи на
Plum pox virus
23.2.
Растения от Prunus L., предназначени за засаждане:
а) с произход от държави, за които е известно,
че съответните вредители се срещат по Prunus
L.,
б) с изключение на семена с произход от държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат,
в) с изключение на семена, с произход от държави извън Европа, за които е известно, че
съответните вредители се срещат.
Съответните вредители са:
– в случаите по а):
–
– Tomato ringspot virus;
– или в случаите по б):
–
– Cherry rasp leaf virus (американски),
– Peach mosaic virus (американски),
– Peach phony rickettsia,
– Peach rosette mycoplasm,
– Peach yellows mycoplasm,
– Plum line pattern virus (американски),
– Peach X-disease mycoplasm;
– или в случаите по в):
–
– Little cherry pathogen.
24.
Растения от Rubus L., предназначени за засаждане:
а) с произход от държави, за които е известно,
че се срещат вредители по Rubus L.,
б) с изключение на семена с произход от държави, за които е известно, че се срещат съответните вредители.
Съответните вредители са:
– в случаите по а):
–
– Tomato ringspot virus,
– Black raspberry latent virus,
– Cherry leafroll virus,
– Prunus necrotic ringspot virus,
– в случаите по аб):
–
– Raspberry leaf curl virus (американски)
– Cherry rasp leaf virus (американски)
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virus, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е
установено, че той е свободен от този вредител;
б) симптоми на болест, причинена от Plum pox virus, не
са наблюдавани по растения на мястото на производство
или по чувствителни растения в непосредствена близост
до него от началото на последните три пълни вегетационни периода;
в) растения на мястото на производство, които са показали симптоми на болести, причинени от други вируси
или вирусоподобни патогени, са изкоренени.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 3, част
А, точки 9 и 18, или приложение 4, част А, глава I, точки
15, 19.2 и 23.1, официална декларация, че:
а) растенията са:
– или официално сертифицирани по сертификационна
схема, изискваща те да са получени по права линия от
материал, който е съхраняван при подходящи условия
и подложен на официално изследване най-малко за
съответните вредители, като са използвани подходящи
индикатори или еквивалентни методи и в резултат на
това изследване е установено, че той е свободен от тези
вредители,
– или
– получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода
поне веднъж на официално изследване най-малко за
съответните вредители, като са използвани подходящи
индикатори или еквивалентни методи и в резултат на
това изследване е установено, че той е свободен от тези
вредители,
б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растения на мястото на
производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните три
пълни вегетационни периода.
Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 19.2:
а) растенията са без листни въшки, включително техни
яйца,
б) официална декларация, че:
аа) растенията са:
– или официално сертифицирани по сертификационна
схема, изискваща те да са получени по права линия от
материал, който е съхраняван при подходящи условия и
подложен на официално изследване поне за съответните
вредители, като са използвани подходящи индикатори
или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от тези вредители,
или
– получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода
поне веднъж на официално изследване най-малко за
съответните вредители, като са използвани подходящи
индикатори или еквивалентни методи и в резултат на
това изследване е установено, че той е свободен от тези
вредители,
бб) симптоми на болести, причинени от съответните
вредители, не са наблюдавани по растения на мястото
на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните
пълни вегетационни периоди.
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25.1.

Клубени от Solanum tuberosum L. с произход Без да противоречи на разпоредбите, приложими за клуот държави, в които е известно, че се среща бените, изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
12, официална декларация, че:
а) клубените произхождат от зони, за които е известно,
че са свободни от Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival (всички раси, с изключение на разпространената
в Европа раса 1) и симптоми на Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival не са наблюдавани нито на мястото
на производство, нито в непосредствена близост до него
от началото на достатъчен период;
или
б) разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбите на Съюза за борба със Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/
ЕО, са спазени в страната на произход.

25.2.

Клубени от Solanum tuberosum L.

Без да противоречи на условията, изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, и приложение 4, част А,
глава I, точка 25.1, официална декларация, че:
а) клубените произхождат от държави, за които е известно, че са свободни от Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.;
или
б) разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбите на Съюза за борба с Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis al. в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО, са спазени в страната
на произход.

25.3.

Клубени от Solanum tuberosum L., с изключение
на ранни картофи, с произход от държави, в
които е известно, че се среща Potato spindle
tuber viroid

Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените,
изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, и
приложение 4, част А, глава I, точки 25.1 и 25.2, подтискане на способността за покълнване

25.4.

Клубени от Solanum tuberosum L., предназначе- Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубени за засаждане
ните, изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и
12, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2 и
25.3, официална декларация, че клубените произхождат
от площ, за която е известно, че е свободна от Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens и Globodera pallida
(Stone) Behrens,
и
аа) клубените са с произход или от зони, в които е известно, че Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
не се среща;
или
бб) от зони, в които е известно, че Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. се среща, клубените произхождат
от място на производство, за което е установено, че е
свободно от Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
или признато за свободно от тях като резултат от прилагането на подходяща процедура, целяща унищожаването на
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., което се установява съгласно в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО;
и
вв) клубените са с произход или от зони, в които е известно, че не се срещат Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. (всички популации) и Meloidogyne fallax Karssen, или
гг) от зони, в които е известно, че се срещат Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (всички популации) и Meloidogyne
fallax Karssen,
– или клубените са с място на производство, за което е
установено, че е свободно от Meloidogyne chitwoodi Golden
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et al. (всички популации) и Meloidogyne fallax Karssen въз
основа на годишно изследване на култури гостоприемници чрез визуален преглед на растения гостоприемници в
подходящо време и чрез визуален преглед както външен,
така и чрез отрязване на клубени след прибиране на
реколта от картофени насаждения, отгледани на мястото
на производство, или
– от клубените след прибиране на реколтата на случаен принцип е взета проба и те или са проверени за
наличието на симптоми след прилагането на подходящ
метод за индуциране на симптоми, или са лабораторно
изследвани, както и прегледани визуално както външно,
така и чрез срязване на клубените в подходящо време,
и във всички случаи при затваряне на опаковките или
контейнерите преди търгуване съгласно разпоредбите за
затваряне на Директива 66/403/ЕИО на Съвета от 14
юли 1996 г. относно търговията с картофи за семе(1) и
не са открити симптоми на Meloidogyne chitwoodi Golden
et al. (всички разновидности) и Meloidogyne fallax Karssen.
25.4.1.

Клубени от Solanum tuberosum L., различни от Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените,
тези, предназначени за засаждане
посочени в приложение 3, част А, точка 12, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2 и 25.3, има официална декларация, че клубените произхождат от зони,
в които няма данни, че се среща Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.

25.4.2.

Клубени от Solanum tuberosum L.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените,
посочени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, и в
приложение 4, част A, глава I, точки 25.1, 25.2, 25.3, 25.4
и 25.4.1, има официална декларация, че:
а) клубените произхождат от страна, в която няма данни,
че се среща Scrobipalpopsis solanivora Povolny; или
б) че клубените произхождат от зона, за която е установено от националната служба за растителна защита,
че е свободна от Scrobipalpopsis solanivora Povolny в съответствие със съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки.

25.5.

Растения от Solanaceae, предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход
от държави, в които е известно, че се среща
Potato stolbur mycoplasm

Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените,
изброени в приложение 3, част А, глава I, точки 10, 11,
12 и 13, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2,
25.3 и 25.4, официална декларация, че по растенията не
са наблюдавани симптоми на Potato stolbur mycoplasm
на мястото на производство от началото на последния
пълен вегетационен период.

25.6.

Растения от Solanaceae, предназначени за засаждане, с изключение на клубени от Solanum
tuberosum L. и с изключение на семена на
Solanum lycopersicum L., с произход от държави,
в които е известно, че се среща Potato spindle
tuber viroid

Без да противоречи на разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 11 и
13, и приложение 4, част А, глава I, точка 25.5, когато е
подходящо, официална декларация, че по растенията не
са наблюдавани симптоми на Potato spindle tuber viroid
на мястото на производство от началото на последния
пълен вегетационен период.

25.7.

Растения от Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. и Solanum
melongena L., предназначени за засаждане,
различни от семена, с произход от държави, в които е известно, че се среща Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 11 и 13, и
приложение 4, част А, глава I, точки 25.5 и 25.6, когато е
целесъобразно, има официална декларация, че:
a) растенията са с произход от зони, за които е установено, че са свободни от Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.;
или
б) не са наблюдавани признаци за Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. по растенията на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен
период.
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26.

Растения от Humulus lupulus L., предназначени Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми
за засаждане, с изключение на семена
на Verticillium albo-atrum Reinke and Berthhold и Verticillium
dahliae Klebahn по хмела на мястото на производство от
началото на последния пълен вегетационен период.

27.1.

Растение от Dendranthema (DC.) Des Moul., Има официална декларация, че:
Dianthus L. и Pelargonium l’Hérit. ex Ait., пред- aa) растенията са с произход от зона, за която в съназначени за засаждане, различни от семена
ответствие със съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от Helicoverpa
armigera (Hübner) и Spodoptera littoralis (Boisd.),
или
a) не са наблюдавани признаци на Helicoverpa armigera
(Hübner), or Spodoptera littoralis (Boisd.) на мястото на
производство от началото на последния пълен вегетационен период;
или
б) растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от горепосочените организми.

27.2.

Растение от Dendranthema (DC.) Des Moul., Без да се засягат изискванията, приложими за растенияDianthus L. и Pelargonium l’Hérit. ex Ait., раз- та, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 27.1,
лични от семена
има официална декларация, че:
aa) растенията са с произход от зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от Spodoptera
eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith и Spodoptera
litura (Fabricius),
или
a) не са наблюдавани признаци на Spodoptera eridania
(Cramer), Spodoptera frugiperda Smith или Spodoptera litura
(Fabricius) на мястото на производство от началото на
последния пълен вегетационен период,
или
б) растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от горепосочените организми.

28.

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul., Без да се засягат изискванията, приложими за растенияпредназначени за засаждане, с изключение на та, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1
семена
и 27.2, официална декларация, че:
а) растенията са не повече от трето поколение, получено
от материал, за който е установено на вирусологични
тестове, че е свободен от Chrysanthemum stunt viroid, или
са директно получени от материал, за 10 % на представителната проба от който е установено, че е свободна
от Chrysanthemum stunt viroid по време на официално
проучване, извършено през фазата на цъфтеж;
б) растенията или резниците:
– са доставени от помещения, които са официално проверявани най-малко веднъж месечно през последните
три месеца преди експедиция и по които не са наблюдавани симптоми на Puccinia horiana Hennings през този
период, както и в непосредствена близост до които не
е установена появата на симптоми на Puccinia horiana
Hennings през последните три месеца преди износа,
– или
– са преминали подходящо третиране против Puccinia
horiana Hennings;
в) в случай на невкоренени резници не са наблюдавани симптоми на Didymella ligulicola (Baker, Dimock and
Davis) v. Arx нито по резниците, нито по растенията, от
които са получени резниците, или че в случай на вкоренени резници не са наблюдавани симптоми на Didymella
ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx нито върху резниците, нито в лехата.
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28.1.

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul. и Без да се засягат изискванията, приложими за растенияSolanum lycopersicum L., предназначени за за- та, посочени в приложение 3, част А, точка 13, и прилосаждане, различни от семена
жение 4, част А, глава I, точки 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2
и 28, има официална декларация, че:
а) растенията са отглеждани през целия им живот в страна, свободна от Chrysanthemum stem necrosis virus, или
б) че растенията са отглеждани през целия им живот в
зона, за която е установено от националната служба за
растителна защита в страната износител, че е свободна
от Chrysanthemum stem necrosis virus в съответствие със
съответните международни стандарти за фитосанитарни
мерки, или
в) че растенията са отглеждани през целия им живот на
място на производство, за което е установено, че е свободно от Chrysanthemum stem necrosis virus, проверявано
посредством официални проверки, а когато е целесъобразно, и изследвания.

29.

Растения от Dianthus L., предназначени за за- Без да се засягат изискванията, приложими за растениясаждане, с изключение на семена
та, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1
и 27.2, официална декларация, че:
– растенията са получени по права линия от майчини растения, за които е установено, че са свободни
от Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey,
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder
и Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma на официално одобрени тестове, направени най-малко веднъж в
рамките на двете предходни години;
– симптоми на гореспоменатите вредители не са наблюдавани по растенията.

30.

Луковици от Tulipa L. и Narcissus L., с изклю- Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми
чение на тези, за които е отбелязано върху на Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev по растенията от наопаковката им или по друг начин, че са пред- чалото на последния пълен вегетационен период.
назначени за продажба на крайни потребители, които не се занимават професионално с
производство на рязани цветя

31.

Растения от Pelargonium l’Hérit. еx Ait., предназ- Без да се засягат изискванията, приложими за растенияначени за засаждане, с изключение на семена, та, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1
с произход от държави, в които е известно, че и 27.2.
се среща Tomato ringspot virus:

32.1.

а) в случай, че не е известно да се срещат
Xiphinema americanum Cobb sensu lato (неевропейски популации) или други вектори на
Tomato ringspot virus

Официална декларация, че растенията:
а) са директно получени от места за производство, приз
нати за свободни от Tomato ringspot virus,
или
б) са не повече от четвърто поколение, получено от майчини растения, за които е установено, че са свободни от
Tomato ringspot virus чрез официално одобрена система
за вирусологично тестване.

б) в случай, че е известно, че се срещат
Xiphinema americanum Cobb sensu lato (неевропейски популации) или други вектори на
Tomato ringspot virus

Официална декларация, че растенията:
а) са директно получени от райони на производство, за
които е известно, че в почвата и по растенията няма
Tomato ringspot virus;
или
б) са не повече от второ поколение, получено от майчини растения, за които е установено, че са свободни от
Tomato ringspot virus чрез официално одобрена система
за вирусологично тестване.

Растения от тревисти видове, предназначени за Без да се засягат изискванията, приложими към растезасаждане, различни от:
нията в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1, 27.2,
– луковици,
28 и 29, по целесъобразност, официална декларация, че
– грудки,
растенията са били отгледани в разсадници и:
– растения от семейство Gramineae,
а) произхождат от зона, призната за свободна от Liriomyza
– коренища,
sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa (Malloch) в
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страната износител от националната служба за растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и посочена
в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“,
или
б) произхождат от място на производство, признато за
свободно от Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza
maculosa (Malloch) в страната износител от националната
служба по растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и упоменато в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“ и обявено за свободно от Liriomyza
sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa (Malloch) при
официалните инспекции, осъществени поне един път месечно през трите месеца, предшестващи износа,
или
в) непосредствено преди износа са били подложени на
подходящо третиране срещу Liriomyza sativae (Blanchard)
и Amauromyza maculosa (Malloch), били са официално
инспектирани и за тях е установено, че са свободни
от Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa
(Malloch); детайли на третирането се посочват в сертификатите,
или
г) са с произход от растителен материал (експлант), който
е свободен от Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza
maculosa (Malloch); се отглеждат in vitro в стерилна среда
в стерилни условия, които изключват възможността от
нападение с Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza
maculosa (Malloch); се превозват в прозрачни контейнери
в стерилни условия.

32.2.

Рязан цвят от Dendranthema (DC) Des. Moul., Официална декларация, че рязаният цвят и листни зеDianthus L., Gypsophila L. и Solidago L. и листни ленчуци:
зеленчуци от Apium graveolens L. и Ocimum L.
– произхождат от страна, свободна от Liriomyza sativae
(Blanchard) и Amauromyza maculosa (Malloch),
– или
– непосредствено преди износа са били официално
инспектирани и за тях е установено, че са свободни
от Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa
(Malloch).

32.3.

Растения от тревисти видове, предназначени за Без да се засягат изискванията, приложими към растенизасаждане, различни от:
ята в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1, 27.2, 28,
– луковици,
29 и 32.1, официална декларация, че:
– грудки,
а) растенията произхождат от зона, известна като зона,
– растения от семейство Gramineae,
свободна от Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza
– коренища,
trifolii (Burgess),
– семена,
или
– клубени,
б) никакъв признак за наличието на Liriomyza huidobrensis
произхождащи от трети държави
(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess) не е наблюдаван
на мястото на производство при официалните инспекции, извършени поне един път месечно през трите месеца, предшестващи прибирането на реколтата,
или
в) непосредствено преди износа растенията са били официално инспектирани, за тях е установено, че са свободни от Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii
(Burgess) и са били подложени на подходящо третиране
срещу Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii
(Burgess),
или
г) растенията са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от Liriomyza huidobrensis
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(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); се отглеждат in
vitro в стерилна среда в стерилни условия, които изключват възможността от нападение с Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); и се превозват в
прозрачни контейнери в стерилни условия.
33.

Растения с корени, засадени или предназначе- Официална декларация, че:
ни за засаждане, отглеждани на открито
a) е известно, че мястото на производство е свободно
от Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann
и Kotthoff) Davis et al. и Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival,
както и
б) растенията са с произход от площ, за която е известно, че е свободна от Globodera pallida (Stone) Behrens и
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

34.

Почва и среда за отглеждане, прикрепени към
или свързани с растения, състоящи се изцяло
или частично от почва или твърди органични
вещества като части от растителния, хумус,
включително торф или кора, или състоящи се
частично от каквото и да е твърдо неорганично вещество, предназначено да поддържа
жизнеспособността на растенията, произхождащи от:
– Турция,
– Беларус, Грузия, Молдова, Русия, Украйна,
– държави извън Европа, различни от Алжир,
Египет, Израел, Либия, Мароко и Тунис

35.1.

Растения от Beta Vulgaris L., предназначени за Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми
засаждане, с изключение на семена
на Beet curly top virus (неевропейски изолати) на мястото
на производство от началото на последния пълен вегетационен период.

35.2.

Растения от Beta Vulgaris L., предназначени за
засаждане, с изключение на семена с произход
от държави, в които е известно, че се среща
Beet leaf curl virus

36.1.

Растения, предназначени за засаждане, различ- Без да се засягат изискванията, приложими към растени от:
нията, приложение 4, част А, глава I, точки 27.1, 27.2, 28,
– луковици,
29, 31, 32.1 и 32.3, официално заявление, че растенията
– грудки,
са били отгледани в разсадници и:
– коренища,
а) произхождат от зона, призната за свободна от Thrips
– семена,
palmi Karny в страната износител от националната служ– клубени,
ба за растителна защита в тази страна съгласно съответпроизхождащи от трети държави
ните международни стандарти за фитосанитарни мерки
и посочена в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“,
или
б) произхождат от място на производство, признато за
свободно от Thrips palmi Karny в страната износител от

Официална декларация, че:
а) хранителната среда по време на засаждане е била:
– или без почва и органично вещество,
– или
– в нея не са открити насекоми и вредни нематоди и е
била подложена на подходяща проверка или топлинна
обработка или фумигация, за да се гарантира, че е била
свободна от други вредители,
– или
– подложена на подходяща топлинна обработка или фумигация за предпазване от вредители и
б) след засаждане:
– или са взети подходящи мерки, за да се гарантира, че
хранителната среда е поддържана без вредители,
– или
– в рамките на две седмици преди експедиция растенията са изтръскани от средата, като е оставено минималното количество, необходимо за поддържане жизнеността
по време, на транспортиране и в случай на повторно
засаждане хранителната среда, използвана за тази цел,
отговаря на изискванията, предвидени в буква а).

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 35.1,
официална декларация, че:
а) няма данни за Beet leaf curl virus в района на производство,
и
б) не са наблюдавани симптоми на Beet leaf curl virus на
мястото на производство или в непосредствена близост
до него от началото на последния пълен вегетационен
период.
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националната служба за растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и упоменато в сертификатите, под
рубриката „Допълнителна декларация“ и обявено за свободно от Thrips palmi Karny при официалните инспекции,
осъществени поне един път месечно през трите месеца,
предшестващи износа,
или
в) непосредствено преди износа са били подложени на
подходящо третиране срещу Thrips palmi Karny, били са
официално инспектирани и за тях е установено, че са
свободни от Thrips palmi Karny; данни за третирането се
упоменават в сертификатите,
или
г) са с произход от растителен материал (резник), който
е свободен от Thrips palmi Karny; се отглеждат in vitro
в стерилна среда в стерилни условия, които изключват
възможността от нападение с Thrips palmi Karny; и се
превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
36.2.

Рязан цвят от Orchidaceae, плодове от Momordica Официална декларация, че рязаният цвят или плодовете:
L. и Solanum melongena L., произхождащи от – произхождат от страна, свободна от Thrips palmi Karny,
трети държави
– или
– непосредствено преди износа са били официално инспектирани и за тях е установено, че са свободни от
Thrips palmi Karny.

36.3.

Плодове от Capsicum L. с произход от Белиз,
Коста Рика, Доминиканска република, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Ямайка, Мексико, Никарагуа, Панама, Пуерто Рико, САЩ и
Френска Полинезия, където е известно, че се
среща Anthonomus eugenii Cano

37.

Растения от Palmae, предназначени за засаж- Без да се засягат забраните, приложими за растенията,
дане, с изключение на семена, с произход от изброени в приложение 3, част А, точка 17, когато е
държави извън Европа
подходящо, официална декларация, че:
а) или растенията са с произход от зони, за които е известно, че са свободни от Palm lethal yellowing mycoplasm
и Cadang-Cadang viroid и не са наблюдавани симптоми
на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период;
или
б) не са наблюдавани симптоми на Palm lethal yellowing
mycoplasm и Cadang-Cadang viroid по растенията от началото на последния пълен вегетационен период и растенията на мястото на производство, които са показали
симптоми, предизвикващи съмнения за заразяване от
вредителите, са изкоренени на това място и растенията
са преминали подходящо третиране, което да ги освободи от Myndus crudus Van Duzee;
в) в случай на растения, получени по метода на тъканните култури, растенията са били получени от растения,
които покриват изискванията, предвидени в а) или б).

Официална декларация, че плодовете:
a) са с произход от зона, свободна от Anthonomus eugenii
Cano, което е установено от националната служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и е посочено в
сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“,
или
б) са с произход от място на производство, което е признато за свободно от Anthonomus eugenii Cano в държавата износител от националната служба за растителна защита в тази държава съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и това е посочено
в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“ и което е обявено за свободно от Anthonomus eugenii
Cano при официалните инспекции, осъществявани поне
веднъж месечно през двата месеца, предшестващи износа, на мястото на производството и в близост до него.
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37.1.

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над
5 cm, принадлежащи към следните родове:
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf

Без да противоречи на забраните, приложими за растенията, посочени в приложение 3, част А, точка 17, и
изискванията, посочени в приложение 4, част A, глава I,
точка 37, официална декларация, че растенията:
а) са отглеждани през целия им живот в страна, в която
няма данни, че се среща Paysandisia archon (Burmeister);
или
б) са отглеждани през целия им живот в зона, за която
е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от Paysandisia archon (Burmeister) в
съответствие със съответните международни стандарти
за фитосанитарни мерки; или
в) са отглеждани в период най-малко две години преди
износ в място на производство:
– вписано в регистър и контролирано от националната
служба за растителна защита в страната на произход, и
– в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу въвеждането на Paysandisia archon
(Burmeister) или в което се прилагат необходимите предпазни третирания, и
– в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, включително непосредствено
преди износ, не са наблюдавани признаци на Paysandisia
archon (Burmeister).

38.2.

Растения от Fuchsia L., предназначени за за- Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми
саждане, с изключение на семена с произход на Aculops fuchsiae Keifer на мястото на производство и
САЩ или Бразилия
че непосредствено преди износа растенията са проверени и не е установено наличие на Aculops fuchsiae Keifer.

39.

Дървета и храсти, предназначени за засаждане,
с изключение на семена и растения, получени
по метода на тъканните култури, с произход от
трети държави, с изключение на европейски и
средиземноморски държави

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 1, 2, 3, 9,
13, 15, 16, 17, 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част A, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2,
12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1,
23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34,
36.1, 36.2, 37, 38.1 и 38.2, когато е подходящо, официална
декларация, че растенията:
– са чисти (т.e. без растителни остатъци) и без цветове
и плодове,
– са отгледани в разсадници,
– са проверявани в подходящи случаи и преди износ и
не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми и/или не са установени
признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми,
акари и гъби, или са подложени на подходящо третиране
за отстраняване на такива вредители.

40.

Широколистни дървета и храсти, предназначени за засаждане, с изключение на семена
и растения, получени по метода на тъканните
култури, с произход от трети държави, с изключение на европейски и средиземноморски
държави

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията,
посочени в приложение 3, част А, точки 2, 3, 9, 15, 16, 17
и 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част
А, глава I, точки 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17,
18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2,
39 и 45.1, по целесъобразност, официална декларация, че
растенията са във вегетативен покой и без листа.

41.

Едногодишни и двугодишни растения, с изключение на Graminеae, предназначени за засаждане, различни от семена с произход държави,
които не са европейски и средиземноморски

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 3, част
А, точки 11, 13, и приложение 4, част A, глава I, точки
25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 и 35.2, официална
декларация, че растенията:
– са отгледани в разсадници,
– са без растителни остатъци, цветове и плодове,
– са проверявани в подходящи случаи и преди износ, и
– не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми, и
– или не са установени признаци или симптоми на
вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са били
подложени на подходящо третиране за отстраняване на
такива организми.
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42.

Растения от семейство Gramineae от декоративни многогодишни треви от подсемействата
Bambusoideae, Panicoideae и от родовете Buchloe,
Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf.,
Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. еx Honda,
Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibatаea, Spartina
Schreb., Stipa L. и Uniola L., предназначени за
засаждане, с изключение на семена, с произход
държави, които не са европейски и средиземноморски

43.

Естествено или изкуствено вджуджени расте- Без да противоречи на разпоредбите, приложими за расния, предназначени за засаждане, различни от тенията, изброени в приложение 3, част А, точки 1, 2,
семена, с произход неевропейски държави
3, 9, 13, 15, 16, 17, 18, приложение 3, част Б, точка 1, и
приложение 4, част A, глава I, точки 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2,
12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1,
23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1,
36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 и 42, когато е необходимо, официална декларация, че:
а) растенията, включително събраните директно от техните естествени хабитати, са отгледани, държани и подготвени най-малко за две последователни години преди
експедиция в официално регистрирани разсадници, които
са обект на официално наблюдаван режим на контрол;
б) растенията в разсадниците, посочени в буква а):
аа) най-малко през периода съгласно а):
– са засадени в саксии, които са поставени върху рафтове на най-малко 50 см над земята,
– са подложени на подходящи обработки за предпазване от неевропейски ръжди: активната съставка, концентрацията и датата на приложение на тези обработки са
отразени върху сертификата под заглавието „третиране
за отстраняване и/или дезинфекция“,
– са официално проверени най-малко шест пъти годишно на подходящи интервали за наличието на вредители
от значение, които са посочени в приложенията на наредбата; тези проверки, които се правят върху растенията в непосредствена близост до разсадниците съгласно
буква а), се извършват най-малко чрез визуален преглед
на всеки ред в полето или разсадника и чрез визуален
преглед на всички части на растението над хранителната
среда, като се използва случайна проба най-малко на 300
растения от даден род, в случай че броят на растенията
от този род е не повече от 3000 растения, или на 10 %
от растенията, в случай че има повече от 3 000 растения
от този род,
– по време на тези проучвания не са установени съответни вредители, определени в предходното тире; заразените растения се отстраняват; останалите растения,
когато е подходящо, се третират ефективно и в допълнение се задържат за подходящ период и проверяват, за да
се гарантира липсата на такива вредители от значение,
– са засадени или в неизползвана изкуствена хранителна среда, или в естествена хранителна среда, която е
третирана чрез фумигация или чрез подходяща топлинна
обработка и е без никакви вредители,
– са държани при условия, които гарантират, че хранителната среда е поддържана без вредители и в рамките
на две седмици преди експедиция са:

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 4,
част А, глава I, точки 33 и 34, официална декларация,
че растенията:
– са отгледани в разсадници
–и
– са без растителни остатъци, цветове и плодове
–и
– са проверявани и преди износ и
–
– не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми и
– или не са установени признаци или симптоми на
вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са били
подложени на подходящо третиране за отстраняване на
такива организми.

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

Растения, растителни���������������������������������
продукти
��������������������������������
и други обекти с произход трети държави

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5
Специални изисквания

– изтръскани и измити с чиста вода за премахване на
първоначалната хранителна среда и държани невкоренени или,
– изтръскани и измити с чиста вода за премахване на
първоначалната хранителна среда и пресадени в хранителна среда, която отговаря на условията, предвидени в
буква аа), пето тире, или,
– са подложени на подходящи обработки за гарантиране, че хранителната среда е без вредители; активният елемент, концентрацията и датата на приложение на
тези обработки са отразени върху фитосанитарния сертификат по член 7 от настоящата директива под заглавието
„дезинсекция и/или дезинфекция“,
бб) са пакетирани в затворени контейнери, които са
официално запечатани и носят регистрационния номер
на регистрирания разсадник; този номер е също така
посочен в рубриката „Допълнителна декларация“ върху сертификата, давайки възможност пратките да бъдат
идентифицирани.
44.

Тревисти многогодишни растения, предназначени за засаждане, с изключение на семена
от семействата Caryophyllaceae (без Dianthus
L.), Compositae (без Dendranthema (DC.) Des
Moul.), Cruciferae, Leguminosae и Rosaceae (без
Fragaria L.), с произход от трети държави, с
изключение на европейски и средиземноморски държави

Без да противоречи на изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 4,
част A, глава I, точки 32.1, 32.2, 32.3, 33 и 34, официална
декларация, че растенията:
– са отгледани в разсадници, и
– са без растителни остатъци, цветове и плодове, и
– са проверявани в подходящо време и преди износ, и
–
– не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми
–и
– или не са установени признаци или симптоми на
вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива
организми.

45.1.

Растения от тревни видове и растения от Ficus
L. и Hibiscus L., предназначени за засаждане,
различни от грудки, луковици, коренища, семена и клубени, произхождащи от неевропейски държави

Без да се засягат изискванията, приложими към растенията, в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1,
27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 и 36.1, официална декларация, че
растенията:
а) произхождат от зона, призната за свободна от Bemisia
tabaci Genn. (неевропейски популации) в страната износител от националната служба за растителна защита в тази
страна съгласно съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки и посочена в сертификатите, посочени под рубриката „Допълнителна декларация“,
или
б) произхождат от място на производство, признато за
свободно от Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации) в страната износител от националната служба за
растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и
посочено в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“ и обявено за свободно от Bemisia tabaci
Genn. (неевропейски популации) при официалните инспекции, осъществени поне един път месечно през трите
месеца, предшестващи износа,
или
в) в случаи, при които Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации) е бил открит на мястото на производство, са съхранявани или отглеждани в това място на
производство и са били подложени на подходящо третиране, за да се гарантира, че са свободни от Bemisia tabaci
Genn. (неевропейски популации) и впоследствие следва
да е установено, че това място на производство е свободно от Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации)
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в резултат от изпълнението на подходящи процедури,
целящи премахването на Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации), както при официалните инспекции,
извършвани седмично през деветте седмици, предшестващи износа, така и при процеса на мониторинг през
целия споменат период; данни за третирането се упоменават в сертификатите,
или
г) са с произход от растителен материал (резник), който
е свободен от Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации); се отглеждат in vitro в стерилна среда в стерилни
условия, които изключват възможността от нападение
с Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации); и се
превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
45.2.

Рязан цвят от Aster spp., Eryngium L., Hupericum Официална декларация, че рязаният цвят и листните зеL., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium ленчуци:
L. и листни зеленчуци от Ocimum L., произхож- – произхождат от страна, свободна от Bemisia tabaci
дащи от неевропейски държави
Genn. (неевропейски популации),
– или
– непосредствено преди износа са били официално инспектирани и е установено, че са свободни от Bemisia
tabaci Genn. (неевропейски популации).

45.3.

Растения от Solanum lycopersicum L., предназначени за засаждане, с изключение на семена,
с произход държави, в които е известно, че се
среща Tomato yellow leaf curl virus

Без да противоречи на изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 13, и
приложение 4, част A, глава I, точки 25.5, 25.6 и 25.7,
когато е подходящо.

а) В случай, че не е известно да се среща Официална декларация, че по растенията не са наблюдаBemisia tabaci Genn.
вани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus.
б) В случай, че е известно, че се среща Bemisia Официална декларация, че:
tabaci Genn
а) по растенията не са наблюдавани симптоми на Tomato
yellow leaf curl virus и:
аа) растенията произхождат от зони, за които е известно,
че са свободни от Bemisia tabaci Genn., или
бб) на мястото на производство не са открити Bemisia
tabaci Genn. при официалните проверки, извършени наймалко веднъж месечно през трите месеца преди износа;
или
б) на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus и мястото на производство е било подложено на подходящо третиране
и режим за наблюдение, за да се гарантира липсата на
Bemisia tabaci Genn.
46.

Растения, предназначени за засаждане, с изключение на семена, клубени, луковици, коренища с произход от държави, в които e известно, че съответните вредители се срещат.
Съответните вредители са:
– Bean golden mosaic virus,
– Cowpea mild mottle virus,
– Lettuce infectious yellow virus,
– Pepper mild tigré virus,
– Squash leaf curl virus,
– други вируси, предавани чрез Bemisia tabaci
Genn.

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 13, и
приложение 4, част А, глава I, точки 25.5, 25.6, 32.1, 32.2,
32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 и 45.3, когато е подходящо.

а) В случай, че не е известно да се срещат Официална декларация, че симптоми на съответните
Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации) вредители не са наблюдавани по растенията през техния
или други вектори на съответните вредители
пълен вегетационен период.
б) В случай, че е известно, че се срещат Официална декларация, че симптоми на съответните
Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации) вредители не са наблюдавани по растенията през подили други вектори на съответните вредители
ходящ период
и:
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а) растенията произхождат от зони, в които е известно,
че не се срещат Bemisia tabaci Genn. и други вектори на
съответните вредители;
или
б) на мястото на производство не са открити Bemisia
tabaci Genn. и други вектори на съответните вредители
при официални проверки, извършени в подходящо време;
или
в) растенията са подложени на подходящо третиране,
целящо унищожаване на Bemisia tabaci Genn.;
или
г) растенията са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации) и който няма признаци за съответните вредители; се отглеждат in vitro в стерилна среда
в стерилни условия, които изключват възможността от
нападение с Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации); и се превозват в прозрачни контейнери в стерилни
условия.
47.

Семена от Helianthus annuus L.

Официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, в които е известно,
че са свободни от Plasmopаra halstedii (Farlow) Berl. аnd
de Toni;
или
б) семената, с изключение на тези семена, които са
произведени от сортове, устойчиви на всички форми на
Plasmopаra halstedii (Farlow) Berl. аnd de Toni, съществуващи в областта на производство, са подложени на
подходящо третиране против Plasmopаra halstedii (Farlow)
Berl. аnd de Toni.

48.

Семена от Solanum lycopersicum L.

Официална декларация, че семената са получени чрез
подходящ метод за киселинна екстракция или еквивалентен метод, одобрен в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО,
и:
а) или семената са с произход от зони, в които не е
известно да се срещат Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria (Doidge) Dye и Potato spindel tuber viroid;
или
б) симптоми на болести, причинени от тези вредители,
не са наблюдавани по растенията на мястото на производство през техния пълен вегетационен период; или
в) семената са подложени на официално тестване поне
за тези вредители чрез представителна проба и използвайки подходящи методи, и е установено в резултат на
тези тестове, че са свободни от тези вредители.

49.1.

Семена от Medicago sativa L.

Официална декларация, че:
а) не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev на мястото на производство от началото
на последния пълен вегетационен период и не са открити Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev чрез лабораторни
тестове на представителна проба,
или
б) преди износа е направена фумигация,
или
в) семената са подложени на подходящо физическо третиране срещу Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev и е установено, че са свободни от този вредител след лабораторни изследвания на представителна проба.
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49.2.
Семена от Medicago sativa L. с произход държа- Без да се засягат изискванията, приложими за растенияви, в които е известно, че се среща Clavibacter та, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 49.1,
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
официална декларация, че:
а) Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. няма
данни да се среща в стопанството или в непосредствена
близост до него от началото на изминалите 10 години;
б) или
– културата е от сорт, признат за високо устойчив на
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,
– или
– тя все още не е започнала четвъртия си пълен вегетационен период от засяването, когато семето е събрано
и не е имало повече от едно предшестващо събиране на
семена от културата,
– или
– съдържанието на инертно вещество, което е определено в съответствие с правилата, приложими за сертификацията на семена, търгувани в Съюза, не надвишава
0,1 % от теглото;
в) не са наблюдавани симптоми на Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al. на мястото на производство или
по други съседни посеви от Medicago sativa L. през пос
ледния пълен вегетационен период или когато е подходящо, през последните два вегетационни периода;
г) културата е отгледана на площ, на която не е имало
Medicago sativa L. през последните три години преди засяването.
50.
Семена от Oryza sativa L.
Официална декларация, че:
а) семената са официално тествани чрез подходящи нематологични тестове и не са установени Aphelenchoides
besseyi Christie;
или
б) семената са подложени на подходящо третиране с
гореща вода или друго подходящо третиране срещу
Aphelenchoides besseyi Christie.
51.
Семена от Phаѕеоlus L.
Официална декларация, че:
а) семената произхождат от зони, за които е известно, че
са свободни от Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye;
или
б) представителна проба от семената е тествана и на
тези тестове е установено, че е свободна от Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52.
Семена от Zea mais L.
Официална декларация, че:
а) семената произхождат от зони, за които е известно, че
са свободни от Erwinia stewartii (Smith) Dye;
или
б) представителна проба от семената е тествана и на
този тест е установено, че е свободна от Erwinia stewartii
(Smith) Dye.
53.
Семена от род Triticum, Secale и X Triticosecale Официална декларация, че семената произхождат от
от Афганистан, Индия, Ирак, Иран, Мексико, зона, в която е известно, че не се срещат Tilletia indica
Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ, къ- Mitra. Името на зоната се посочва върху сертификата.
дето е известно, че се среща Tilletia indica Mitra
54.
Зърно от род Triticum, Secale и X Triticosecale Официална декларация, че или
от Афганистан, Индия, Ирак, Иран, Мексико, i) зърното произхожда от зона, в която е известно, че не
Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ, къ- се среща Tillettia indica Mitra; името на зоната се посочва
дето е известно, че се среща Tilletia indica Mitra върху сертификата в рубриката „място на произход“, или
ii) не са наблюдавани симптоми на Tilletia indica Mitra
по растенията на мястото на производство през последния им пълен вегетационен период и представителни
извадки от зърното са направени както при събиране на
реколтата, така и преди експедиция и са тествани и на
тези тестове е установено, че са свободни от Tilletia indica
Mitra; последното се посочва върху сертификата в рубриката „вид на продукцията“ като „тествана и установено,
че е свободна от Tilletia indica Mitra“.
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2.

Дървен
материал
от
Platanus L., включително
дървен материал, който не
е запазил своята естествена
обла повърхност

Официална декларация, че:
а) дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че са свободни от Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,
или
б) налице е маркировка „изсушено в пещ“, „KD“ или друга международно
призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с действащата търговска практика и доказваща, че той е
преминал през изсушаване в пещ до постигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество по време на производството, получено с помощта на подходящ режим (време/температура).

4.

Растения от Pinus L., пред- Официална декларация, че симптоми на Scrirrhia pini Funk and Parker не са
назначени за засаждане, с наблюдавани на мястото на производство или в непосредствена близост до
изключение на семена
него от началото на последния пълен вегетационен период.

5.

Растения от Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Pseudotsuga Carr. и
Tsuga Carr., предназначени
за засаждане, с изключение
на семена

6.

Растения от Populus L., Официална декларация, че симптоми на Melampsora medusae не са наблюдапредназначени за засажда- вани на мястото на производство или в непосредствена близост до него от
не, с изключение на семена началото на последния пълен вегетационен период.

7.

Растения от Castanea Mill. и
Quercus L., предназначени
за засаждане, с изключение
на семена

8.

Растения от Platanus L., Официална декларация, че:
предназначени за засажда- а) растенията са с произход от зона, за която е известно, че е свободна от
не, различни от семена
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,
или
б) от началото на последния пълен вегетационен период на мястото на производство или в непосредствена близост не са наблюдавани симптоми на
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

9.

Растения от видовете Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.;
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. и Sorbus L.,
предназначени за засаждане,
с изключение на семена

Официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, признати за свободни от Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО;
или
б) растенията в мястото на производство и в непосредствена близост до
него, които са показали симптоми на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
са изкоренени.

10.

Растения от Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. и техни хибриди, с
изключение на плодове и
семена

Официална декларация, че:
a) растенията са с произход от зони, за които е известно, че са свободни от
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli и Gikashvili и
Citrus tristeza virus (европейски щамове);
или
б) растенията са получени по сертификационна схема, която изисква те да
бъдат получени по права линия от материал, който се държи при специални
условия и е бил подложен на отделно официално изследване поне за Citrus
tristeza virus (европейски щамове), като са използвани подходящи изследвания или методи в съответствие с международни стандарти и са били от-

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 4, когато е подходящо, официална декларация, че симптоми на Melampsora medusae Thümen не са наблюдавани на
мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото
на последния пълен вегетационен период.

Официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
или
б) симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr не са наблюдавани на
мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото
на последния пълен вегетационен период.
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глеждани постоянно в оранжерия, защитена от насекоми, или на изолирано
оградено място, на което не са наблюдавани признаци за Spiroplasma citri
Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli и Gikashvili и Citrus tristeza
virus (европейски щамове);
или
в) растенията:
– са получени по сертификационна схема, която изисква те да бъдат получени по права линия от материал, който се държи при специални условия и
е бил подложен на отделно официално изследване най-малко за Citrus tristeza
virus (европейски щамове), като са използвани подходящи изследвания или
методи в съответствие с международни стандарти, като в резултат от изследванията е установено, че са свободни от Citrus tristeza virus (европейски
щамове) и са сертифицирани, че са свободни поне от Citrus tristeza virus
(европейски щамове) при отделните официални изследвания, извършени по
методите, посочени в настоящото тире;
– както и
– са проверени и не са наблюдавани признаци за Spiroplasma citri Saglio et al.,
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, и Citrus tristezavirus (европейски щамове) от началото на последния пълен вегетационен период.

10.1.

Растения от Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., и техните хибриди и
Casimiroa La Llave, Clausena
Burm f., Vepris Comm.,
Zanthoxylum L., различни
от плодове и семена

Официална декларация, че растенията са с произход от зона, свободна от
Trioza erytreae Del Guercio, което е установено от националната служба за
растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти
за фитосанитарни мерки.

11.

Растения от Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea
spp. и Strelitziaceae, вкоренени или с прилепена или
свързана хранителна среда

Официална декларация, че:
а) заразяване с Radopholus similes (Cobb) Thorne не е наблюдавано от началото на последния пълен вегетационен период;
или
б) почва и корени от растенията, за които има съмнения, са били обект на
официални нематологични тестове поне за Radopholus similes (Cobb) Thorne
от началото на последния пълен вегетационен период и на тези тестове е
установено, че са свободни от този вредител.

12.

Растения от Fragaria L.,
Prunus L. и Rubus L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

Официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
съответните вредители;
или
б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растенията от началото на последния пълен вегетационен период.
Съответните вредители са:
– по Fragaria L.:
–
– Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
– Arabis mosaic virus
– Raspberry ringspot virus
– Strawberry crinkle virus
– Strawberry latent ringspot virus
– Strawberry mild yellow edge virus
– Tomato black ring virus
– Xanthomonas fragariae Kennedy and King
– по Prunus L.:
–
– Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm
– Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye
– по Prunus persica (L.) Batsch:
–
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
– по Rubus L.:
–
– Arabis mosaic virus
– Raspberry ringspot virus
– Strawberry latent ringspot virus
– Tomato black ring virus.
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13.

Растения от Cydonia Mill. и
Pyrus L., предназначени за
засаждане, с изключение
на семена

14.

Растения от Fragaria L., Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в прилопредназначени за засажда- жение 4, част А, глава II, точка 12, официална декларация, че:
не, с изключение на семена а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Aphelenchoides besseyi Christie;
или
б) симптоми на Aphelenchoides besseyi Christie не са наблюдавани по растенията на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен
период;
или
в) в случай на растения, получени по метода на тъканните култури, растенията са произведени от растения, съответстващи на буква б) от настоящата
точка, или са официално тестувани по съответни нематологични методи и е
установено, че са свободни от Aphelenchoides besseyi Christie.

15.

Растения от Mahus Mill., Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в прилопредназначени за засажда- жение 4, част А, глава II, точка 9, официална декларация, че:
не, с изключение на семена а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Apple proliferation mycoplasm;
или
б)
аа) растенията, различни от тези, израснали от семена, са:
– или официално сертифицирани съгласно сертификационна схема, изискваща да бъдат получени по пряка линия от материал, който се държи при
специални условия и е подложен на официално тестуване поне за Apple
proliferation mycoplasm, като се използват подходящи индикатори или еквивалентни методи, и на тези тестове е установено, че е свободен от този
вредител,
– или
– получени по пряка линия от материал, който се държи при специални условия и през последните шест пълни вегетационни периода е подложен наймалко веднъж на официално тестуване поне за Apple proliferation mycoplasm,
като се използват подходящи индикатори или еквивалентни методи, и на
тези тестове е установено, че е свободен от този вредител;
бб) симптоми на болести, причинявани от Apple proliferation mycoplasm, не
са наблюдавани върху растения на мястото на производство или върху чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода.

16.

Растения от следните видове от Prunus L., предназначени за засаждане, с изключение на семена:
– Prunus amygdalus Batsch,
– Prunus armeniaca L.,
– Prunus blireiana Andre,
– Prunus brigantina Vill.,
– Prunus cerasifera Ehrh.,
– Prunus cistena Hansen,
– Prunus curdica Fenzl and
Fritsch.,
– Prunus domestica
ssp.
domestica L.,
– Prunus domestica
ssp.
insititia (L.) C.K. Schneid,
– Prunus domestica ssp. italica
(Borkh.) Hegi.,

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 9, официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Pear decline mycoplasm;
или
б) растенията на мястото на производство и в непосредствена близост до
него, които са показали симптоми, предизвикващи съмнения за зараза от
Pear decline mycoplasm, са изкоренени от това място през последните три
пълни вегетационни периода.

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 12, официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Plum pox virus,
или
б)
аа) растенията, различни от тези, поникнали от семена, са:
– или официално сертифицирани съгласно сертификационна схема, изискваща да бъдат получени по пряка линия от материал, който се държи при
специални условия и е подложен на официално тестуване най-малко за Plum
pox virus, като се използват подходящи индикатори или еквивалентни методи, и на тези тестове е установено, че е свободен от този вредител,
или
– получени по пряка линия от материал, който се държи при специални
условия и през последните три пълни вегетационни периода е подложен
най-малко веднъж на официално тестуване най-малко за Plum pox virus, използвайки подходящи индикатори за еквивалентни методи, и на тези тестове
е установено, че е свободен от този вредител;
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– Prunus holosericea Batal.,
– Prunus hortulana Bailey,
– Prunus japonica Thunb.,
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– Prunus mume Sieb. And
Zucc.,
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– Prunus persica (L.) Batsch,
– Prunus salicina L.,
– Prunus sibrica L.,
– Prunus simonii Carr.,
– Prunus spinosa L.,
– Prunus tomentosa Thunb.,
– Prunus triloba Lindl. други
видове от Prunus L., податливи на Plum pox virus
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бб) симптоми на болести, причинявани от Plum pox virus, не са наблюдавани
по растения на мястото на производство или върху чувствителни растения
в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода;
вв) растенията на мястото на производство, които са показали симптоми
на болест, причинявана от други вируси или вирусоподобни патогени, са
изкоренени.

17.

Растения от Vitis L., с из- Официална декларация, че симптоми на Grapevine Flavescence dorée MLO
ключение на плодове и се- и Xylophilus ampelinus (Papagopoulos) Willems et al. не са наблюдавани по мамена
точните растения на мястото на производство от началото на последните два
пълни вегетационни периода.

18.1.

Клубени от Solanum
tuberosum L., предназначени за засаждане

Официална декларация, че:
a) разпоредбите на Съюза за борба с Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival са спазени;
както и
б) или клубените са с произход от зона, за която е известно, че е свободна от
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann и Kotthoff) Davis et al.,
или разпоредбите на Съюза за борба с Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann и Kotthoff) Davis et al. са спазени;
както и
г)
aa) или клубените са с произход от зони, в които е известно, че не се среща
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; или
бб) в зони, в които е известно, че се среща Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al., клубените са с произход от място на производство, за което
е установено, че е свободно от Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
или се счита за свободно от него в резултат на прилагането на подходяща
процедура, с която се цели унищожаването на Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.;
както и
д) или клубените са с произход от зони, в които е известно, че не се срещат
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (всички популации) и Meloidogyne fallax
Karssen, или от зони, в които е известно, че се срещат Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (всички популации) и Meloidogyne fallax Karssen:
– или клубените са с произход от място на производство, за което е установено, че е свободно от Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (всички популации)
и Meloidogyne fallax Karssen въз основа на годишно обследване на насажденията чрез визуална инспекция на растенията гостоприемници в подходящ
момент и чрез визуална инспекция – както външна, така и чрез срязване на
клубени след прибиране на реколтата от картофи, отглеждани на мястото на
производство, или
– взета е случайна проба от клубени след реколта и те или са проверени
за наличие на признаци след прилагане на подходящ метод за индуциране
на признаци, или са лабораторно изследвани, както и проверени визуално
както външно, така и чрез срязване на клубени, като това е извършено в
подходящ момент и във всички случаи – при затваряне на опаковките или
контейнерите преди търгуване в съответствие с разпоредбите за затваряне в
Директива 66/403/ЕИО на Съвета и не са установи признаци за Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (всички популации) и Meloidogyne fallax Karssen.
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18.1.1.

Клубени от Solanum tuberosum L., предназначени за
засаждане, различни от
клубените, които ще бъдат
засадени в съответствие с
член 4, параграф 4, буква
б) от Директива 2007/33/
ЕО на Съвета

Без да се засягат изискванията в приложение 4, част A, глава II, точка 18.1
по отношение на клубени от Solanum tuberosum L., предназначени за засаждане – официална декларация, че са спазени разпоредбите на Съюза за борба с Globodera pallida (Stone) Behrens и Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens.

18.2.

Клубени от Solanum tuberosum L., предназначени за
засаждане, с изключение
на клубени от тези сортове,
които са официално приети
в една или повече държави
членки съгласно Директива 70/457/ЕИО на Съвета
от 29 септемвври 1970 г.
относно общия каталог на
сортовете на земеделските
растителни видове (1)

Без да се засягат специалните изисквания, приложими за клубените, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 18.1, официална декларация, че
клубените:
– спадат към съвременни селекции, като това е отбелязано по подходящ
начин върху документа, придружаващ съответните клубени,
– са произведени в Съюза,
– и
– са получени по пряка линия от материал, който се държи при специални
условия, и са подложени на официална карантинна проверка в Съюза по
подходящи методи и в резултат на тестовете е установено, че те са свободни
от вредители.

18.3.

Растения от видове от
Solanum L. с клубени или
столони или техни хибриди, предназначени за засаждане, с изключение
на клубените от Solanum
tuberosum L., определени в
приложение 4, част А, глава II, точки 18.1 или 18.2
и различни от материал за
поддържане на културите,
съхраняван в генни банки
или колекции от генетичен
материал

а) Растенията са задържани под карантина и в резултат на карантинната
проверка е установено, че са свободни от всякакви вредители;
б) карантинната проверка, посочена в буква а):
аа) се контролира от официалната организация за растителна защита на
съответната държава членка и се извършва от обучен в научната област персонал на тази организация или от всяка официално одобрена организация;
бб) се извършва на място, снабдено с подходяща апаратура, достатъчна, за
да съхранява вредители и поддържа материала, включително индикаторните
растения, по такъв начин, че да елиминира всякакъв риск от разпространение на вредители;
вв) се извършва върху всяка единица от материала:
– чрез визуален преглед на равни интервали през поне един цял вегета
ционен период, като се има предвид видът на материала и неговият стадий
на развитие по време на тестващата програма, за симптоми, причинени от
всякакви вредители,
– чрез тестване по подходящи методи, предвидени да се представят на Комитета, визиран в член 18:
–
– в случай на материал само от картофи най-малко за:
–
– Andrean potato latent virus,
– Arracacha virus B. oca strain,
– Potato black ringspot virus,
– Potato spindle tuber viroid,
– Potato virus T,
– Andrean potato mottle virus,
– обикновени вируси по всички картофи A, M, S, V, X и Y (в това число Yo,
Yn и Yc) и Potato leaf roll virus,
– Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis
et al.,
– Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
– в случай на истински семена от картофи, най-малко за вирусите и вироидите, изброени по-горе;
гг) се извършва чрез подходящо тестуване за всеки друг симптом, наблюдаван при визуалния преглед, за да се идентифицират вредителите, причинили
такива симптоми;
в) всеки материал, за който не е установено в резултат на тестуването съгласно буква б), че е свободен от вредители, както е посочено в буква б), се
унищожават незабавно или се подлагат на процедурите, които елиминират
вредителя(ите);
г) всяка организация или изследователски институт, притежващи този материал, информират тяхната официална служба за растителна защита на
държавата членка за него.
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18.4.

Растения от видове от Всяка организация или изследователски институт, притежаващи такъв маSolanum L. с клубени или териал, информират тяхната официална служба за растителна защита на
столони или техни хибри- държавата членка за него.
ди, предназначени за засаждане, съхранявани в
генни банки или колекции
от генетичен материал

18.5.

Клубени от Solanum tuberosum L., с изключение на
посочените в приложение
4, част А, глава II, точки
18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 или
18.4

Чрез регистрационен номер, поставен върху опаковката или за картофи, натоварени в насипно състояние и транспортирани на едро – върху превозното
средство, транспортиращо картофите, се удостоверява, че те са произведени
от официално регистриран производител или са с произход от официално
регистриран склад за съхранение или пунктове за експедиция, разположени в областта на производство, и се посочва, че клубените са свободни от
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. и че са спазени:
a) разпоредбите на Съюза за борба с Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival;
както и
б) когато е целесъобразно, разпоредбите на Съюза за борба с Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann и Kotthoff) Davis et al.;
както и
в) разпоредбите на Съюза за борба с Globodera pallida (Stone) Behrens и
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

18.6.

Растения от Solanaceae,
предназначени за засаждане, с изключение на семена и на растенията, упоменати в приложение 4, част
А, глава II, точки 18.4 или
18.5

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 4, част А, глава II, точки 18.1, 18.2 и 18.3, когато е подходящо,
официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Potato stolbur mycoplasm;
или
б) симптоми на Potato stolbur mycoplasm не са наблюдавани на мястото на
производство от началото на последния пълен вегетационен период.

18.6.1.

Растения с корени, предназначени за засаждане,
от Capsicum spp., Solanum
lycopersicum L. и Solanum
melongena L., различни от
растенията за засаждане
в съответствие с член 4,
параграф 4, буква a) от
Директива 2007/33/ЕО на
Съвета

Без да се засягат изискванията в приложение 4, част A, глава II, точка 18.6,
по отношение на растенията, официална декларация, че са спазени разпоредбите на Съюза за борба с Globodera pallida (Stone) Behrens и Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

18.7.

Растения от Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum
L., Musa L., Nicotiana L., и
Solanum melongena L., предназначени за засаждане,
различни от семена

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 18.6, когато е целесъобразно, официална
декларация, че:
a) растенията са с произход от зони, за които е установено, че са свободни
от Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
или
б) не са наблюдавани признаци за Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. по растенията на мястото на производство от началото на последния
пълен вегетационен период.

19.

Растения от Humulus lupulus L., предназначени за засаждане, с изключение на
семена

Официална декларация, че симптоми на Verticillium albo-atrum Reinke and
Berthold и на Verticillium dahliae Klebahn не са наблюдавани върху хмела
на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен
период.

19.1.

Растения от Palmae, предназначени за засаждане,
с диаметър на стеблото в
основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: Brahea Mart.,
Butia Becc., Chamaerops L.,

Официална декларация, че растенията:
а) са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от
националната служба за растителна защита, че е свободна от Paysandisia
archon (Burmeister) в съответствие със съответните международни стандарти
за фитосанитарни мерки; или
б) че са отглеждани в период от най-малко две години преди движение в
място на производство:
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Jubaea Kunth, Livistona R. – което е регистрирано и контролирано от официалния отговорен орган в
Br., Phoenix L., Sabal Adans., държавата членка на произход, и
Syagrus Mart., Trachycarpus – в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу
H. Wendl., Trithrinax Mart., въвеждането на Paysandisia archon (Burmeister) или в което се прилагат необWashingtonia Raf.
ходимите предпазни третирания, и
– в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, не са наблюдавани признаци на Paysandisia archon (Burmeister).
20.

Растения от Dendranthema
(DC.) Des Moul., Dianthus
L. и Pelargonium l'Hérit. ex
Ait., предназначени за засаждане, различни от семена

Официална декларация, че:
aa) растенията са с произход от зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от Helicoverpa armigera
(Hübner) и Spodoptera littoralis (Boisd.),
или
a) не са наблюдавани признаци на Helicoverpa armigera (Hübner), or Spodoptera
littoralis (Boisd.) на мястото на производство от началото на последния пълен
вегетационен период;
или
б) растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от горепосочените вредители.

21.1.

Растения от Dendranthema
(DC) Des Moul., предназначени за засаждане, с изключение на семена

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 20, официална декларация, че:
а) растенията са произведени от не повече от трета генерация материал,
за който е установено, че е свободен от Chrysanthemum stunt viroid на вирусологичните тестове, или са директно получени от материал, от който за
представителна проба от най-малко 10 % е установено, че е свободна от
Chrysanthemum stunt viroid при официалната проверка, извършена по време
на цъфтежа;
б) растенията или резниците идват от места на производство:
– които са били официално инспектирани най-малко месечно през трите
месеца преди експедицията и върху които не са наблюдавани симптоми на
Puccinia horiana Hennings през този период и в непосредствена близост около
които не са наблюдавани симптоми на Puccinia horiana Hennings през трите
месеца преди търгуване,
или
– пратката е била подложена на подходящо третиране срещу Puccinia horiana
Hennings;
в) в случай на невкоренени резници симптоми на Didymella ligulicola (Baker,
Dimock and Davis) v. Arx не са наблюдавани нито върху резниците, нито
върху растенията, от които те са получени, или че в случай на вкоренени
резници не са наблюдавани симптоми на Didymella ligulicola (Baker, Dimock
and Davis) v. Arx нито по резниците, нито във вкоренилището.

21.2.

Растения от Dianthus L., Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в прилопредназначени за засажда- жение 4, част А, глава II, точка 20, официална декларация, че:
не, с изключение на семена а) растенията са получени по права линия от майчини растения, за които е
установено, че са свободни от Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers)
Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder и Phialophora
cinerescens (Wollenw.) van Beyma на официално одобрените тестове, извършени поне веднъж през предходните две години,
– по растенията не са наблюдавани симптоми на горепосочените вредители.

22.

Луковици от Tulipa L. и Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci
Narcissus L., с изключение (Kühn) Filipjev по растенията от началото на последния пълен вегетационен
на тези, чиито опаковки et период.
al. свидетелстват, че те са
предназначени за продажба на крайни потребители,
които не се занимават професионално с производство
на рязани цветя
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23.

Растения от тревни видове,
предназначени за засаждане, различни от:
– луковици,
– грудки,
– растения от семейство
Gramineae,
– коренища,
– семена,
– клубени

24.

Растения с корени, засаде- Удостоверява се, че мястото на производство е свободно от Clavibacter
ни или предназначени за michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann и Kotthoff) Davis et al. и Synchytrium
засаждане, отглеждани на endobioticum (Schilbersky) Percival.
открито

24.1.

Растения с корени, предназначени за засаждане,
отглеждани на открито, от
Allium porrum L., Asparagus
officinalis L., Beta vulgaris L.,
Brassica spp. и Fragaria L.,
както и
луковици, клубени и коренища, отглеждани на открито, от Allium ascalonicum
L., Allium cepa L., Dahlia
spp., Gladiolus Tourn. ex L.,
Hyacinthus spp., Iris spp.,
Lilium spp., Narcissus L. и
Tulipa L., различни от растенията, луковиците, клубените и коренищата, които
се засаждат в съответствие
с член 4, параграф 4, букви a) или в) от Директива
2007/33/ЕО на Съвета

25.

Растения от Beta vulgaris L., Официална декларация, че:
предназначени за засажда- а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
не, с изключение на семена Beet leaf curl virus;
или
б) Beet leaf curl virus не е известно да се среща в района на производство и
не са наблюдавани симптоми на Beet leaf curl virus на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен
вегетационен период.

26.

Семена
annuus L.

от

Без да се засягат изискванията, приложими към растенията, в приложение
4, част А, глава II, точки 20, 21.1 или 21.2, официална декларация, че растенията:
а) произхождат от зона, известна като свободна от Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess),
или
б) никакъв признак за наличието на Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и
Liriomyza trifolii (Burgess) не е наблюдаван на мястото на производство при
официалните инспекции, извършвани поне един път месечно през трите месеца, предшестващи прибирането на реколтата,
или
в) непосредствено преди пускането в търговски оборот са били официално инспектирани и е установено, че са свободни от Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess) и са били подложени на подходящо
третиране срещу Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess),
или
г) растенията са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); се
отглеждат in vitro в стерилна среда в стерилни условия, които изключват
възможността от нападение с Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza
trifolii (Burgess); и се превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.

Без да се засягат изискванията в приложение 4, част A, глава II, точка 24,
по отношение на растенията, официална декларация, че са спазени разпоредбите на Съюза за борба с Globodera pallida (Stone) Behrens и Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Helianthus Официална декларация, че:
а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni;
или
б) семената, с изключение на тези семена, които са произведени от сортове,
резистентни на всички форми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de
Toni, присъстващи в района на производство, са били подложени на подходящо третиране срещу Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni.
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26.1.

Растения от Solanum
lycopersicum L., предназначени за засаждане, с изключение на семена

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, посочени в приложение 4, част А, глава II, точки 18.6 и 23, официална
декларация, че:
а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Tomato yellow leaf curl virus;
или
б) по растенията не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus;
и
аа) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Bemisia tabaci Genn;
или
бб) мястото на производство е установено, че е свободно от Bemisia tabaci
Genn на официалните проверки, извършвани поне месечно през последните
три месеца преди износа;
или
в) на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Tomato
yellow leaf curl virus и мястото на производство е било подложено на подходящо третиране и режим на наблюдение, за да се гарантира чистота от
Bemisia tabaci Genn.

27.

Семена от Solanum
lycopersicum L.

Официална декларация, че семената са получени чрез подходящ метод на
киселинна екстракция или еквивалентен метод, одобрен в съответствие с
процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО;
и
а) семената произхождат от зони, за които или Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., или Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria (Doidge) Dye не е известно да се срещат;
или
б) симптоми на болести, причинени от тези вредители, не са наблюдавани по
растенията на мястото на производство през последния пълен вегетационен
период;
или
в) семената са били подложени на официална проверка поне за тези вредители чрез представителна проба и чрез използването на подходящи методи и
на тази проверка е установено, че са свободни от тези вредители.

28.1.

Семена от Medicago sativa L. Официална декларация, че:
а) симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не са наблюдавани на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период
и че Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не е открита на лабораторните изследвания върху представителна проба;
или
б) е извършена фумигация преди търгуване;
или
в) семената са подложени на подходящо физическо третиране срещу
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev и е установено, че са свободни от този вредител след лабораторни изследвания на представителна проба.

28.2.

Семена от Medicago sativa L. Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 28.1, официална
декларация, че:
а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;
или
б)
– Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. не е известно да се среща
в стопанството или в близките околности от началото на изминалите 10
години,
– и
–
– културата е от сорт, признат за силно устойчив на Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al.,
или
– той още не е започнал своя четвърти пълен вегетационен период от засаждането, когато семената са прибрани и не е имало повече от една предишна реколта на семена от посева,
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или
– съдържанието на инертно вещество, което е определено в съответствие с
правилата, приложими за сертификация на семена, търгувани в Съюза, не
надвишава 0,1 % от теглото,
– симптоми на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. не са наблюдавани на мястото на производство или по никой съседен на него посев на
Medicago sativa L., през последния пълен вегетационен период или за случаите, в които е подходящо, през последните два вегетационни периода,
– културите са отглеждани на площ, на която не е имало предишни посеви
на Medicago sativa L. през последните три години преди засяване.

29.

Семена от Phaseolus L.

30.1.

Плодове от Citrus L., Опаковката има подходяща маркировка за произход.
Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. и техни хибриди

Официална декларация, че:
а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;
или
б) представителна проба от семената е изследвана и при тези изследвания е
установено, че е свободна от Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

Ч А С Т

Б

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО ИМ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
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Защитена(и) зона(и)

1.

Иглолистен дървен ма- Без да се засягат изискванията, приложими към EL, IRL, UK (Северна Ирлантериал (Coniferales)
дървения материал, посочен в приложение 4, дия, остров Мan и Jersey)
част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
когато е подходящо:
а) дървеният материал е с обелена кора;
или
б) официална декларация, че дървеният материал е с произход зони, за които е известно, че са
свободни от Dendroctonus micans Kugelan;
или
в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или
друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата
опаковка в съответствие с текущото търговско
предназначение, свидетелстващ, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага,
изразено като процент от сухото вещество по
време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.

2.

Иглолистен дървен ма- Без да се засягат изискванията, приложими към Гърция, Ирландия, Обединено
териал (Coniferales)
дървения материал, посочен в приложение 4, кралство
част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, когато е подходящо и приложение 4, част
Б, точка 1:
а) дървеният материал е с обелена кора;
или
б) представя се официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че са свободни от Ips duplicatus
Sahlbergh;
или
в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или
друга международно призната маркировка,
поставена върху дървения материал или неговата опаковка в съответствие с текущото тър-
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говско предназначение, свидетелстваща, че той
е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на
влага, изразено като процент от сухото вещество
по време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.
3.

Иглолистен дървен ма- Без да се засягат изискванията, приложими към Ирландия,
териал (Coniferales)
дървения материал, посочен в приложение 4, ство
част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, когато е подходящо и приложение 4, част
Б, точки 1 и 2:
а) дървеният материал е с обелена кора;
или
б) официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips typographus Heer;
или
в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или
друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата
опаковка в съответствие с текущото търговско
предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага,
изразено като процент от сухото вещество по
време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.

Обединено

крал-

4.

Иглолистен дървен ма- Без да се засягат изискванията, приложими към Гърция, Ирландия, Обединено
териал (Coniferales)
дървения материал, посочен в приложение 4, кралство
част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, когато е подходящо и приложение 4, част
Б, точки 1, 2, 3:
а) дървеният материал е с обелена кора;
или
б) официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips amitinus Eichhof;
или
в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или
друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата
опаковка в съответствие с текущото търговско
предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага,
изразено като процент от сухото вещество по
време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.

5.

Иглолистен дървен ма- Без да се засягат изискванията, приложими към Гърция, Ирландия, Обединено
териал (Coniferales)
дървения материал, посочен в приложение 4, кралство (Северна Ирландия,
част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, Isle of Man)
1.7, когато е подходящо и приложение 4, част Б,
точки 1, 2, 3, 4:
а) дървеният материал е с обелена кора;
или
б) официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips cembrae Heer;
или
в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или
друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата
опаковка в съответствие с текущото търговско
предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага,
изразено като процент от сухото вещество по
време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.
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6.

Иглолистен дървен ма- Без да се засягат изискванията, приложими към CY,
Ирландия,
Обединено
териал (Coniferales)
дървения материал, посочен в приложение 4, кралство (Северна Ирландия,
част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, Isle of Man)
1.7, когато е подходящо и приложение 4, част Б,
точки 1, 2, 3, 4, 5:
а) дървеният материал е с обелена кора;
или
б) официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips sexdentatus Börner;
или
в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или
друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата
опаковка в съответствие с текущото търговско
предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага,
изразено като процент от сухото вещество по
време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.

6.3.

Дървен материал
Castanea Mill.

6.4.

Дървен материал от
Platanus L, включително дървен материал,
който не е запазил своята естествена обла повърхност, с произход от
Съюза или от Армения,
Швейцария или САЩ

от а) Дървеният материал трябва да бъде обелен Чешка република, Ирландия,
или
Швеция, Обединено кралство
б) Има официална декларация, че дървеният
материал:
i) произхожда от зона, за която е известно, че е
свободна от Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
или
ii) е преминал изсушаване (в пещ) до постигане на 20 % съдържание на влага, изразено
в процент на сухото вещество, получено чрез
подходящ режим (време/температура). Това се
удостоверява с маркировката „изсушена в пещ“,
„KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал
или върху опаковката в съответствие с текущата
употреба.
Без да се засягат разпоредбите, приложими към Обединено кралство
дървения материал, изброен в приложение 4,
част А, глава I, точки 5 и 7.1.2 и глава II, точка
2, когато е целесъобразно, официална декларация, че:
а) дървеният материал е с произход от зона,
която е определена като свободна от Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарните мерки, или
б) налице е маркировка „изсушено в пещ“, „KD“
или друга международно призната маркировка,
поставена върху дървения материал или върху
опаковката в съответствие с действащата търговска практика и доказваща, че той е преминал през изсушаване в пещ до постигане на помалко от 20 % съдържание на влага, изразено
като процент от сухото вещество, по време на
производството, получено с помощта на подходящ режим (време/температура), или
в) дървеният материал е с произход от защитена
зона, включена в дясната колона.
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7.

Растения от Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. и Pseudotsuga
Carr., високи над 3 м, с
изключение на плодове
и семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- EL, IRL, UK (Северна Ирлантенията, изброени в приложение 3, част А, точ- дия, остров Man и Jersey)
ка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1,
8.2, 9, 10 и приложение 4, част А, глава II, точки
4, 5, когато е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от
Dendroctonus micans Kugelan.

8.

Растения от Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. и Pinus L., високи
над 3 м, с изключение
на плодове и семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- Гърция, Ирландия, Обединено
тенията, изброени в приложение 3, част А, точ- кралство
ка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1,
8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки
4, 5, и приложение 4, част Б, точка 7, когато
е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от Ips duplicatus
Sahlberg.

9.

Растения от Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. и Pseudotsuga
Carr., високи над 3 м, с
изключение на плодове
и семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- Ирландия,
тенията, изброени в приложение 3, част А, точ- ство
ка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1,
8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки
4, 5, и приложение 4, част Б, точки 7, 8, когато
е подходящо, официална декларация, че мястото
на производство е свободно от Ips typographus
Heer.

10.

Растения от Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. и Pinus L., високи
над 3 м, с изключение
на плодове и семена

Без да се засягат условията, приложими за Гърция, Ирландия, Обединено
растенията, изброени в приложение 3, част А, кралство
точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки
8.1, 8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II,
точки 4, 5, и приложение 4, част Б, точки 7, 8,
9, когато е подходящо, официална декларация,
че мястото на производство е свободно от Ips
amitinus Eichhof.

11.

Растения от Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. и Pinus L., високи
над 3 м, с изключение
на плодове и семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- Гърция, Ирландия, Обединено
тенията, изброени в приложение 3, част А, точка кралство (Северна Ирландия,
1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, Isle of Man)
9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки 4, 5,
и приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, 10, когато
е подходящо, официална декларация, че мястото
на производство е свободно от Ips cembrae Heer.

12.

Растения от Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. и Pinus L., високи
над 3 м, с изключение
на плодове и семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- CY,
Ирландия,
Обединено
тенията, изброени в приложение 3, част А, точ- кралство (Северна Ирландия,
ка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, Isle of Man)
8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки
4, 5, и приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, 10,
11, когато е подходящо, официална декларация,
че мястото на производство е свободно от Ips
sexdentatus Börner.

12.1.

Растения от Platanus L.,
предназначени за засаждане, различни от
семена, с произход от
Съюза или от Армения,
Швейцария или САЩ

Без да се засягат разпоредбите, приложими към Обединено кралство
растенията, изброени в приложение 4, част А,
глава I, точка 12 и приложение 4, част A, глава
II, точка 8, когато е целесъобразно, официална
декларация, че:
а) през целия им жизнен цикъл растенията са
отглеждани в зона, която е определена като свободна от Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr. в съответствие с приложимите
международни стандарти за фитосанитарните
мерки, или
б) през целия им жизнен цикъл растенията са
отглеждани в защитена зона, включена в дясната колона

Обединено

крал-
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14.1.

Изолирана
иглолистни
(Coniferales)

кора
от Официална декларация, че пратката:
EL, IRL, UK (Северна Ирланрастения а) е фумигирана или подложена на друго подхо- дия, остров Man и Jersey)
дящо третиране против корояди;
или
б) произхожда от зони, за които е известно, че
са свободни от Dendroctonus micanis Kugelan.

14.2.

Изолирана
иглолистни
(Coniferales)

кора
от Без да се засягат забраните, приложими за кора- Гърция, Ирландия, Обединено
растения та, посочени в приложение 4, част Б, точка 14.1, кралство
официална декларация, че пратката:
а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди;
или
б) произхожда от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips amitinus Eichhof.

14.3.

Изолирана
иглолистни
(Coniferales)

кора
от Без да се засягат забраните, приложими за кора- Гърция, Ирландия, Обединено
растения та, посочени в приложение 4, част Б, точки 14.1, кралство (Северна Ирландия,
14.2, официална декларация, че пратката:
Isle of Man)
а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди;
или
б) произхожда от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips cembrae Heer.

14.4.

Изолирана
иглолистни
(Coniferales)

кора
от Без да се засягат забраните, приложими за кора- Гърция, Ирландия, Обединено
растения та, посочени в приложение 4, част Б, точки 14.1, кралство
14.2, 14.3, официална декларация, че пратката:
а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди;
или
б) произхожда от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips duplicatus Sahlberg.

14.5.

Изолирана
иглолистни
(Coniferales)

кора
от Без да се засягат забраните, приложими за ко- CY,
Ирландия,
Обединено
растения рата, посочени в приложение 4, част Б, точки кралство (Северна Ирландия,
14.1, 14.2, 14.3, 14.4, официална декларация, че Isle of Man)
пратката:
а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди;
или
б) произхожда от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips sexdentatus Börner.

14.6.

Изолирана
иглолистни
(Coniferales)

кора
от Без да се засягат забраните, приложими за ко- Ирландия,
растения рата, посочени в приложение 4, част Б, точки ство
14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, официална декларация,
че пратката:
а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди;
или
б) произхожда от зони, за които е известно, че
са свободни от Ips typographus Heer.

14.9.

Кора от Castanea Mill.

Обединено

крал-

Официална декларация, че дървесната кора:
Чешка република, Ирландия,
а) произхожда от зона, за която е известно, че е Швеция, Обединено кралство
свободна от Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
или
б) е била подложена на подходяща обработка – фумигация (опушване), срещу Cryphonectria
parasitica (Murrill.) Barr. съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата,
постановена в член 18.2. За това трябва да има
доказателство чрез посочване в сертификата на
активната съставка, минималната температура
на дървения материал, степента (g/m3) и времето на експозиция (в часове).
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15.

Растения от Larix Mill.,
предназначени за засаждане, с изключение
на семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- Ирландия, Обединено кралтенията, изброени в приложение 3, част А, точ- ство (Северна Ирландия, Isle
ка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, of Man и Jersey)
8.2, 10, приложение 4, част А, глава II, точка 5,
и приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, официална декларация, че растенията са
произведени в разсадници и мястото на производство е свободно от Cephalcia lariciphila (Klug.)

16.

Растения от Pinus L.,
Picea A. Dietr., Larix
Mill., Abies Mill. и
Pseudotsuga Carr., предназначени за засаждане,
с изключение на семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- Ирландия, Обединено кралтенията, изброени в приложение 3, част А, точ- ство (Северна Ирландия)
ка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1,
8.2, 9, приложение 4, част А, глава II, точка 4, и
приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, когато е подходящо, официална декларация, че растенията са произведени в разсадници и мястото на производство е свободно от
Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

18.

Растения от Picea A.
Dietr., предназначени за
засаждане, с изключение на семена

Без да се засягат условията, приложими за рас- Гърция, Ирландия, Обединено
тенията, изброени в приложение 3, част А, точ- кралство (Северна Ирландия,
ка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, Isle of Man и Jersey)
8.2, 10, приложение 4, част А, глава II, точка 5,
и приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 16, официална декларация, че растенията са
произведени в разсадници и мястото на производство е свободно от Gilpinia hercyniae (Hartig).

19.

Растения от Eucalyptus Официална декларация, че:
EL, P(Азорските острови)
l’Herit, с изключение на а) растенията са свободни от почва и са подлоплодове и семена
жени на третиране против Gonipterus scutellatus
Gyll.;
или
б) растенията произхождат от зони, за които е
известно, че са свободни от Gonipterus scutellatus
Gyll.

19.1.

Растения от Castanea Без да се засягат разпоредбите, приложими за Чешка република, Ирландия,
Mill., предназначени за растенията, изброени в приложение 3, част А, Швеция, Обединено кралство
засаждане
точка 2 и приложение 4, част А, глава I, точки
11.1 и 11.2 – официална декларация, че:
a) растенията са отглеждани през целия им живот в места на производство в държави, където
не е известно да се среща Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr;
или
б) растенията са отглеждани през целия им
живот в зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки е установено от националната
служба за растителна защита, че е свободна от
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
или
в) растенията са отглеждани през целия им живот в защитените зони, изброени в дясната колона.

20.1.

Клубени от Solanum Без да противоречи на условията, приложими F (Бретан), FI, IRL, P (Азорtuberosum L., предназна- за растенията, изброени в приложение 3, част ските острови), UK (Северна
чени за засаждане
А, точка 1, приложение 4, част А, точки 10, 11, Ирландия)
приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2,
25.3, 25.4, 25.5, 25.6, и приложение 4, част А, глава II, точки 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, официална
декларация, че клубените:
а) са отгледани в зони, за които е известно,
че не се среща Beet necrotic yellow vein virus
(BNYVV);
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или
б) са отгледани върху площ или в хранителна
среда, състояща се от почва, за която е известно, че е свободна от (BNYVV) или е официално
изследвана чрез подходящи методи и е установено, че е свободна от (BNYVV);
или
в) са измити от почвата.
20.2.

Клубени от Solanum
tuberosum L., различни от тези, посочени в
приложение 4 (Б) т. 20.1

20.3.

Растения с корени, за- Удостоверява се, че растенията са с произход Финландия, Латвия, Словения,
садени или предназна- от площ, за която е известно, че е свободна от Словакия
чени за засаждане, от- Globodera pallida (Stone) Behrens.
глеждани на открито

21.

Растения и жив полен, предназначен
за опрашване на:
Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus
L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem.,
Pyrus L. и Sorbus L., с
изключение на плодовете и семената им

а) почвата не трябва да бъде повече от 1 % от F (Бретан), FI, IRL, P (Азортеглото на пратката или партидата
ските острови), UK (Северна
или
Ирландия)
б) клубените са предназначени за преработка в
помещения, оборудвани с официално одобрени
съоръжения за депониране на отпадъци, което
гарантира отсъствието на риск от разпространяване на (BNYVV).

Без да се засягат забраните, които важат за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9, 9.1 и 18 и в приложение 3, част Б, точка
1, когато е уместно, официална декларация, че:
а) растенията са с произход от трети държави, които са признати за свободни от Erwina
amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно процедурата, установена в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО,
или
б) растенията са с произход от зони в трети
държави, които са свободни от вредители, поспециално по отношение на Erwina amylovora
(Burr.) Winsl. еt. al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки, и
са признати за такива съобразно процедурата,
установена с член 18, параграф 2 на Директива
на Съвета 2000/29/ЕО,
или
в) растения с произход от кантон Valais в Швейцария, или
г) растенията са с произход от защитените зони,
изброени в дясната колона,
или
д) растенията са били произведени, или, когато
са били преместени в „буферна зона“ – съхранявани и поддържани в продължение на най-малко 7 месеца, включително периода от 1 април
до 31 октомври от последния пълен вегетационен цикъл, в местност, която:
аа) е разположена на минимум 1 км навътре
от границата на официално обозначена „буферна зона“ с площ най-малко 50 km2, в която местните растения са обект на официално
одобрен и наблюдаван режим на контрол, установен най-късно преди началото на пълния
вегетационен цикъл, предхождащ последния
пълен вегетационен цикъл, с цел да се сведе
до минимум рискът от разпространяване на

Испания (с изключение на
автономни области Aragon,
Castilla la Mancha, Castilla y
León, Extremadura, Murcia,
Navarra и La Rioja, както и
провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L’Alt
Vinalopó и El Vinalopó Mitjà
в провинция Alicante и общини Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad
Valenciana), Естония, Франция
(Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata,
Calabria, Campania, EmiliaRomagna (провинции Parma
и Piacenza), Lazio, Liguria,
Lombardy (с изключение на
провинции Mantua и Sondrio),
Marche,
Molise,
Piedmont,
Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo
и Venice, общини Barbona,
Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,
Piacenza d’Adige, S. Urbano,
Vescovana в провинция Padova
и областта, разположена на
юг от автомагистрала A4 в
провинция Verona), Латвия,
Литва (с изключение на общини Babtai и Kėdainiai (област
Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области
Gorenjska, Koroška, Maribor и
Notranjska, и общини Lendava
и Renče-Vogrsko (на юг от
автомагистрала H4), Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné
Mýto, Okoč, Topoľníky и Trhová
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Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. от отглежданите там растения. Подробна информация за
описанието на тази „буферна зона“ трябва да
бъде предоставена на разположение на Комисията и останалите държави членки. След като
„буферната зона“ бъде създадена, в зоната извън
местността и в радиус 500 метра около нея следва
да бъдат извършени официални проверки в подходящо за целта време, най-малко веднъж след
началото на последния пълен вегетационен цикъл и всички местни растения, които проявяват
симптоми на Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt.
al. следва да бъдат незабавно отстранени. Резултатите от тези проверки следва да бъдат предоставени на Комисията и на останалите държави
членки до 1 май на всяка календарна година, и
бб) е била официално одобрена, както и „буферната зона“, преди началото на пълния вегетационен цикъл, предхождащ последния пълен
вегетационен цикъл, за култивиране на растения
при условията, установени в настоящата точка,
и
вв) която ведно със зоната в радиус от наймалко 500 m от нея, е призната за свободна от
Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. след началото на последния пълен вегетационен цикъл,
в резултат от официална проверка, проведена
най-малко:
– два пъти в самата местност, през най-подходящото за целта време, т.е. веднъж през периода юни – август и веднъж през периода август – ноември;
– и
– веднъж в цитираната по-горе зона около нея,
през най-подходящото за целта време, т.е. през
периода август – ноември, и
гг) растенията са официално изследвани за
скрити инфекции съобразно подходящ лабораторен метод, като за целта са ползвани проби,
взети официално по време на най-подходящия
за целта период.
В периода между 1 април 2004 г. и 1 април
2005 г. тези разпоредби не се прилагат за растения, които са били внесени и/или преместени
във или в рамките на защитените зони, изброени в дясната колона, които са произведени и
се отглеждат в местности, разположени в официално определени „буферни зони“, съгласно
съответните изисквания, които са в сила преди
1 април 2004 г.

Hradská
(област
Dunajská
Streda), Hronovce и Hronské
Kľačany (област Levice), Dvory
и Žitavou (област Nové Zámky),
Málinec (област Poltár), Hrhov
(област
Rožňava),
Veľké
Ripňany (област Topoľčany),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše
и
Zatín
(област
Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна
Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).

Растения Vitis L., с из- Без да се засягат забраните на приложение 3, CY
ключение на плодовете част А, точка 15, за внасянето на растения Vitis
и семената
L., различни от плодовете, от трети държави (с
изключение на Швейцария) в Съюза, е налице
официална декларация че растенията:
а) произхождат от зона, известна като свободна
от Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
или
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б) са били отглеждани в място на производство,
декларирано като свободно от Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch), при официални проверки, извършени през последните два пълни периода на
растеж,
или
в) са били подложени на фумигация или на
съответното третиране срещу Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch).
21.2.

Плодове от Vitis L.

Плодовете да са без листа
CY
и
Официална декларация, че плодовете:
а) произхождат от зона, за която се знае, че е
свободна от Dаktulosphаirа vitifoliаe (Fitch);
или
б) са били отглеждани на място за производство,
което е обявено за свободно от Dаktulosphаirа
vitifoliаe (Fitch) при официални инспекции, извършени по време на последните два пълни вегетативни цикъла;
или
в) са обект на фумигация или друго подходящо
третиране срещу Dаktulosphаirа vitifoliаe (Fitch).

21.3.

От 15 март до 30 юни, Документи, доказващи, че пчелните кошери:
пчелни кошери
а) са с произход от трети държави, които са признати за свободни от Erwina amylovora (Burr.)
Winsl. еt. al. съгласно процедурата, установена
в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета
2000/29/ЕО,
или
б) с произход от кантон Valais в Швейцария, или
в) са с произход от защитените зони, изброени
в дясната колона,
или
г) са били подложени на подходящи карантинни
мерки, преди да бъдат преместени.

Испания (с изключение на
автономни области Aragon,
Castilla la Mancha, Castilla y
León, Extremadura, Murcia,
Navarra и La Rioja, както и
провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L’Alt
Vinalopó и El Vinalopó Mitjà
в провинция Alicante и общини Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad
Valenciana), Естония, Франция
(Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata,
Calabria, Campania, EmiliaRomagna (провинции Parma
и Piacenza), Lazio, Liguria,
Lombardy (с изключение на
провинции Mantua и Sondrio),
Marche,
Molise,
Piedmont,
Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo
и Venice, общини Barbona,
Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,
Piacenza d’Adige, S. Urbano,
Vescovana в провинция Padova
и областта, разположена на
юг от автомагистрала A4 в
провинция Verona), Латвия,
Литва (с изключение на общини Babtai и Kėdainiai (област
Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области
Gorenjska, Koroška, Maribor и
Notranjska, и общини Lendava
и Renče-Vogrsko (на юг от
автомагистрала H4), Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné
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Mýto, Okoč, Topoľníky и Trhová
Hradská
(област
Dunajská
Streda), Hronovce и Hronské
Kľačany (област Levice), Dvory
и Žitavou (област Nové Zámky),
Málinec (област Poltár), Hrhov
(област
Rožňava),
Veľké
Ripňany (област Topoľčany),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše
и
Zatín
(област
Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна
Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).

22.

Растения
от
Allium
porrum L., Apium L.,
Beta L., различни от
тези, посочени в приложение 4, част Б, точка
25, и от тези, предназначени за фураж за животни, Brassica napus L.,
Brassica rapa L. и Daucus
L., различни от тези,
предназначени за засаждане

а) почвата не трябва да бъде повече от 1 % от DK, F (Бретан), FI, IRL, P
теглото на пратката или партидата
(Азорските острови), LT, UK
или
(Северна Ирландия)
б) растенията са предназначени за промишлена
преработка в помещения, оборудвани с официално одобрени съоръжения за депониране на отпадъците, което гарантира отсъствието на риск
от разпространяване на BNYVV.

23.

Растения от Beta vulgaris
L., предназначени за засаждане, с изключение
на семена

а) без да се засягат изискванията, приложими DK, F (Бретан), FI, IRL, P
за растенията, изброени в приложение 4, част (Азорските острови), LT, UK
А, глава I, точки 35.1, 35.2, приложение 4, част (Северна Ирландия)
А, глава II, точка 25, и приложение 4, част Б,
точка 22, официална декларация, че растенията:
аа) са официално изследвани всяко поотделно
и е установено, че са свободни от Beet necrotic
yellow vein virus (BNYVV);
или
бб) са получени от семена, отговарящи на изискванията, посочени в приложение 4, част Б,
точки 27.1 и 27.2, и
– са отгледани в райони, за които е известно,
че BNYVV не се среща,
или
– са отгледани на площ или в хранителна среда, която е официално изследвана чрез подходящи методи и е установено, че е свободна от
BNYVV,
и
– от тях е взета проба, която е изследвана и е
установено, че е свободна от BNYVV;
б) организацията или изследователският институт, които притежават материала, информират
тяхната официална служба за растителна защита
на държавата членка за него.

24.1.

Невкоренени резници
от Euphorbia pulcherrima
Willd., предназначени за
засаждане

Без да се засягат изискванията, приложими за
растенията, записани в приложение 4, част А,
глава I, точка 45.1, по целесъобразност, официална декларация, че:

Ирландия, Португалия (Azores,
Beira Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho, Ribatejo
e Oeste (общини Alcobaça,
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а) невкоренените резници произхождат от зона,
известна като свободна от Bemisia tabaci Genn.
(европейски популации),
или
б) никакви признаци за наличието на Bemisia
tabaci Genn. (европейски популации) не са наблюдавани нито при резниците, нито при растенията, от които те произхождат и които са съхранени или произведени на мястото на производство, при официалните инспекции, осъществени най-малко всеки три седмици през целия
период на производство на посочените растения
на посоченото място на производство,
или
в) в случаи, при които Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) е бил открит на мястото
на производство, резниците и растенията, от
които те произхождат, са съхранявани или отглеждани в това място на производство и са
били подложени на подходящо третиране, за да
се гарантира, че са свободни от Bemisia tabaci
Genn. (европейски популации) и впоследствие
следва да е установено, че това място на производство е свободно от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението
на подходящи процедури, целящи премахването
на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации),
както при официалните инспекции, извършвани
седмично през трите седмици, предшестващи
преместването от това място на производство,
така и при процеса на мониторинг през целия
споменат период. Последната от седмичните
проверки трябва да се осъществи непосредствено преди посоченото преместване.

Alenquer, Bombarral, Cadaval,
Caldas da Rainha, Lourinhã,
Nazaré, Obidos, Peniche и Torres
Vedras) и Trás-os-Montes), Финландия, Швеция, Обединеното
кралство.

Без да се засягат изискванията, приложими за
растенията, записани в приложение 4, част А,
глава I, точка 45.1, по целесъобразност, официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зона, известна
като свободна от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации),
или
б) никакви признаци за наличието на Bemisia
tabaci Genn. (европейски популации) не са наблюдавани при растенията на мястото на производство по време на официалните инспекции,
осъществявани най-малко веднъж на всеки три
седмици през деветте седмици, предшестващи
пускането им в търговски оборот,
или
в) в случаи, при които Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) е била установена на мястото на производство, растенията, съхранявани
или отглеждани в това място на производство,
са били подложени на подходящо третиране, за
да се гарантира, че са свободни от Bemisia tabaci
Genn. (европейски популации) и впоследствие
следва да е установено, че това място на производство е свободно от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението
на подходящи процедури, целящи премахването
на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации),
както при официалните инспекции, извършвани
седмично през трите седмици, предшестващи

Ирландия, Португалия (Azores,
Beira Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho, Ribatejo
e Oeste (общини Alcobaça,
Alenquer, Bombarral, Cadaval,
Caldas da Rainha, Lourinhã,
Nazaré, Obidos, Peniche и Torres
Vedras) и Trás-os-Montes), Финландия, Швеция, Обединеното
кралство.
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преместването от това място на производство,
така и при процеса на мониторинг през целия
споменат период. Последната от седмичните
проверки трябва да се осъществи непосредствено преди посоченото преместване,
и
г) е доказано, че растенията са произведени от
резници:
га) произхождащи от зона, известна като свободна от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации),
или
гб) отгледани на място на производство, където
никакви признаци за наличието на Bemisia tabaci
Genn. (европейски популации) не са наблюдавани при официалните проверки, извършвани
най-малко веднъж на всеки три седмици през
целия период на производство на посочените
растения,
или
гв) в случаи, при които Bemisia tabaci Genn.
(европейски популации) е била установена на
мястото на производство, са били отгледани на
растения, съхранявани или отглеждани в това
място на производство, са били подложени на
подходящо третиране, за да се гарантира, че са
свободни от Bemisia tabaci Genn. (европейски
популации) и впоследствие следва да е установено, че това място на производство е свободно от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението на подходящи
процедури, целящи унищожаването на Bemisia
tabaci Genn. (европейски популации), както при
официалните инспекции, извършвани седмично
през трите седмици, предшестващи преместването от това място на производство, така и при
процеса на мониторинг през целия споменат
период. Последната от седмичните проверки
трябва да се осъществи непосредствено преди
посоченото преместване.
24.3.

Растения от Begonia L.,
предназначени за засаждане, различни от
семена, клубени и грудки, и растения от Ficus
L. и Hibiscus L., предназначени за засаждане, различни от семена, различни от тези,
за които следва да има
данни от опаковката
или от развитието на
техния цвят или от друг
източник, че са предназначени за продажба
на крайни потребители, които не са заети в
професионалното производство на растения

Без да се засягат изискванията, приложими за
растенията, записани в приложение 4, част А,
глава I, точка 45.1, официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зона, известна
като свободна от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации),
или
б) никакви признаци за наличието на Bemisia
tabaci Genn. (европейски популации) не са наблюдавани по растенията на мястото на производство по време на официалните инспекции,
осъществявани най-малко веднъж на всеки три
седмици през деветте седмици, предшестващи
пускането им в търговски оборот,
или
в) в случаи, при които Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) е бил открит на мястото
на производство, растенията, съхранявани или
отглеждани в това място на производство, са
били подложени на подходящо третиране, за да
се гарантира, че са свободни от Bemisia tabaci
Genn. (европейски популации) и впоследствие
следва да е установено, че това място на произ-

Ирландия, Португалия (Azores,
Beira Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho, Ribatejo
e Oeste (общини Alcobaça,
Alenquer, Bombarral, Cadaval,
Caldas da Rainha, Lourinhã,
Nazaré, Obidos, Peniche и Torres
Vedras) и Trás-os-Montes), Финландия, Швеция, Обединеното
кралство.
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водство е свободно от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението
на подходящи процедури, целящи премахването
на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации),
както при официалните инспекции, извършвани
седмично през трите седмици, предшестващи
преместването от това място на производство,
така и при процеса на мониторинг през целия
споменат период. Последната от седмичните
проверки трябва да се осъществи непосредствено преди посоченото преместване.
25.

Растения от Beta vulgaris
L., предназначени за
промишлена преработка

Официална декларация, че:
DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Аза) растенията са транспортирани така, че да се орските острови), LT, UK (Сеизбегне всякакъв риск от разпространяване на верна Ирландия)
BNYVV и са предназначени да бъдат доставени
в преработващи предприятия с официално одобрени съоръжения за депониране на отпадъци,
гарантираща отсъствието на риск от разпространяване на BNYVV,
или
б) растенията са отгледани в зона, в която наличието на BNYVV не е известно.

26.

Почва от цвекло и нестерилизирани отпадъци
от цвекло (Beta vulgaris
L.)

Официална декларация, че почвата или отпа- DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Аздъците:
орските острови), LT, UK (Сеа) са били третирани, за да се избегне всякаква верна Ирландия)
зараза с BNYVV,
или
б) са предназначени да бъдат транспортирани за
премахване по официално одобрен начин,
или
в) произхождат от растения от Beta vulgaris L.,
отгледани в зона, където не е известно наличието на BNYVV.

27.1.

Семена от фуражно Без да се засягат разпоредбите на Директива DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азцвекло от вида Beta 66/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относ- орските острови), LT, UK (Сеvulgaris L.
но търговията със семена от цвекло (1), когато е верна Ирландия)
подходящо, официална декларация, че:
а) семената от категориите „основни семена“ и
„сертифицирани семена“ отговарят на условията, предвидени в приложение I, част Б, точка 3
от Директива 66/400/ЕИО; или
б) в случай на „семена, които не са окончателно
сертифицирани“, семената:
– отговарят на условията, предвидени в член
15, параграф 2 от Директива 66/400/ЕИО, и
– са предназначени за преработка, която ще отговори на условията, предвидени в приложение
I, част Б от Директива 66/400/ЕИО, и са доставени на преработвателно предприятие с официално одобрено контролирано съхранение на
отпадъците, за да се предотврати разпространението на Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV);
в) семената са произведени от реколта, получена в зона, за която е известно, че BNYVV не
се среща.

27.2.

Зеленчукови семена от Без да противоречи на разпоредбите на Дирек- DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азвида Beta vulgaris L.
тива 70/458/ЕИО на Съвета от 29 септември орските острови), LT, UK (Се1970 г. относно търговията със зеленчукови се- верна Ирландия)
мена (2), където е приложимо, официална декларация, че:
а) преработените семена съдържат инертно вещество не повече от 0,5 % от теглото, в случай
на гранулирани семена, те трябва да отговарят
на този стандарт преди гранулирането; или

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

Растения, растителни
продукти и други обекти

ВЕСТНИК

Специални изисквания

С Т Р. 1 0 1
Защитена(и) зона(и)

б) в случай на непреработени семена, семената:
– се опаковат официално по такъв начин, че да
се гарантира липсата на риск от разпространение на BNYVV, и
– са предназначени за преработка, която ще
отговори на условията, предвидени в буква а)
и ще бъдат доставени на преработвателно предприятие, което има официално одобрено и контролирано съхранение на отпадъците, за да се
предотврати разпространението на Beet necrotic
yellow vein virus (BNYVV);
– или
в) семената са произведени от реколта, отгледана в зона, за която е известно, че BNYVV не
се среща.
28.

Семена
spp.

от

Gossypium Официална декларация, че:
Гърция
а) семената са киселинно обезвлакнени
и
б) не са наблюдавани симптоми на Glomerella
gossypii Edgerton на мястото на производство от
началото на последния пълен вегетационен период и е тествана представителна проба, като на
тези тестове е установено, че тя е свободна от
Glomerella gossypii Edgerton.

28.1.

Семена
spp.

от

Gossypium Официална декларация, че семената са кисе- Гърция, Испания (Andalucia,
линно обезвлакнени.
Cataluña, Extremadura, Murcia,
Valencia)

29.

Семена
spp.

от

Mangifera Официална декларация, че семената са с произ- Испания (Granada и Malaga),
ход зони, за които е известно, че са свободни от Португалия (Alentejo, Algarbe
Sternochetus mangiferae Fabricius.
и Madeira)

30.

Използвана земеделска а) машините трябва да бъдат почистени и сво- DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азтехника
бодни от почва и растителни отпадъци, кога- орските острови), LT, UK (Сето се въвеждат на местата на производство на верна Ирландия)
цвекло,
или
б) машините трябва да идват от зона, в която не
е известно наличие на BNYVV.

31.

Плодове
от
Citrus
L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., и техни хибриди с произход от България, Хърватия, Словения, Гърция (регионалните единици Argolida
и Chania), Португалия
(Algarve и Madeira), Испания, Франция, Кипър
и Италия

Без да се засяга изискването, посочено в приложение 4, част А, глава II, точка 30.1, според
което опаковката следва да има маркировка за
произход:
a) плодовете са без листа и дръжки; или
б) за плодове с листа или дръжки има официална декларация, че плодовете са опаковани в затворени контейнери, които са запечатани официално и остават запечатани при транспортирането
им през защитена зона, призната като защитена
за тези плодове, и имат отличителна маркировка, която следва да се отбележи в паспорта.

Гърция (с изключение на регионални единици Argolida и
Chania), Малта, Португалия (с
изключение на Algarve и Мадейра)

32.

Растения от Vitis L., Без да се засягат разпоредбите, приложими към
различни от плодове и растенията, изброени в приложение 3, част А,
семена
точка 15, приложение 4, част A, глава II, точка
17, и приложение 4, част Б, точка 21.1 – официална декларация, че:
a) растенията са с произход и са отгледани в
място на производство в държава, в която не е
известно да се среща Grapevine flavescence dorée
MLO; или
б) растенията са с произход и са отгледани
в място на производство в зона, свободна от
Grapevine flavescence dorée MLO, установено
в съответствие със съответните международни
стандарти от националната служба за растителна защита; или

Чешка
република,
Франция
(Alsace,
ChampagneArdenne, Picardie (département
de l’Aisne), Ile de France
(communes de Citry, Nanteuilsur-Marne et Saâcy-sur-Marne)
и Lorraine), Италия (Apulia,
Basilicata и Sardinia)
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в) растенията са с произход и са отгледани в Чешката република, Франция (Alsace, ChampagneArdenne, Picardie (département de l’Aisne), Ile de
France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et
Saâcy-sur-Marne) и Lorraine) или Италия (Apulia,
Basilicata и Sardinia); или
вв) растенията са с произход и са отгледани в
Швейцария (с изключение на кантон Ticino и
Misox Valley); или
г) растенията са с произход и са отгледани в
място на производство, където:
aa) не са наблюдавани признаци за Grapevine
flavescence dorée MLO по маточните растения
от началото на последните два пълни вегетационни периода; както и
бб) или
i) не са наблюдавани признаци на Grapevine
flavescence dorée MLO по растенията на мястото
на производство; или
ii) растенията са преминали през обработка с
топла вода с температура поне 50 °C в продължение на 45 мин с цел да се ликвидира наличието на Grapevine flavescence dorée MLO.
33.

Растения от Castanea
Mill., различни от растения тъканна култура,
плодове и семена

Без да се засягат разпоредбите, приложими за Ирландия, Португалия, Обедирастенията, изброени в приложение 3, част А, нено кралство
точка 2, и приложение 4, част А, глава I, точки
11.1 и 11.2 – официална декларация, че:
a) растенията са отглеждани през целия им живот в места на производство в държави, където
не е известно да се среща Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu;
или
б) растенията са отглеждани през целия им живот в зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни
мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu;
или
в) растенията са отглеждани през целия им живот в защитените зони, изброени в дясната колона.

Приложение № 5
към чл. 14 и чл. 23, ал. 12
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ (НА МЯСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО, АКО ПРОИЗХОЖДАТ ОТ СЪЮЗА, В ДЪРЖАВАТА, ОТ
КОЯТО ПРОИЗХОЖДАТ, ИЛИ ДЪРЖАВАТА, ИЗПРАЩАЩА СТОКАТА, АКО ПРОИЗХОЖДАТ ОТ ТРЕТИ
ДЪРЖАВИ), ПРЕДИ ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ВНАСЯНЕТО В СЪЮЗА
Ч А С Т

А

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ СЪЮЗА
I. РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ
НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ И КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПРИДРУЖЕНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ
1. Растения и растителни продукти.
1.1. Р астения, предназначени за засаждане, с изключение на семена от видовете Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., с изключение на Prunus laurocerasus L. и
Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L.
1.2. Р астения от Beta vulgaris L. и Humulus lupulus L., предназначени за засаждане, с изключение
на семена.
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1.3. Р
 астения от видове от Solanum L., образуващи клубени или столони или техни хибриди, предназначени за засаждане.
1.4. Р астения от Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди и Casimiroa La Llave, Clausena
Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. и Vitis L., различни от плодове и семена.
1.5. Б ез да противоречи на точка 1.6, растения от Citrus L. и техни хибриди, с изключение на
плодове и семена.
1.6. Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди с листа и дръжки.
1.7. Дървеният материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби , където той:
а) е бил получен изцяло или частично от Platanus L., включително дървен материал, който не е
запазил естествената си кръгла повърхност;
и
б) о тговаря на едно от следните описания, постановени в приложение I, част втора към Регламент
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа:
Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

ex440130 80

Дървени отпадъци и остатъци (различни от стърготини), неагломерирани под формата на
трупчета, брикети, топчета или подобни форми

4403 10 00

Необработен дървен материал, третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан

ex44 03 99

Дървен материал от неиглолистни дървесни видове (различни от тропическа дървесина, посочени в забележка 1 под заглавието към глава 44, или друг, от тропическа дървесина, дъб
(Quercus spp.) или бук (Fagus spp.), в груб вид, обелен или необелен, със или без беловина или
четиристранно грубо издялан, необработен с боя, багрилни вещества или други консерванти

ex440420 00

Дървени заготовки за обръчи от неиглолистен дървен материал; колчета за връзване на
лози, колове и колчета от дървен материал от неиглолистни дървета, заострени, но небичени
надлъжно

ex44 07 99

Дървен материал от неиглолистни дървета (различен от тропически дървен материал, определен в забележка 1 в подзаглавието на глава 44, или тропически дървен материал, дъбов
(Quercus spp.) или буков (Fagus spp.), бичен или нарязан надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, нерендосван, шлифован или клинообразно съединен, с дебелина над 6 mm.

2. Р
 астения, растителни и други продукти, произведени от производители, чието производство и
продажби се разрешава на лица, занимаващи се професионално с производство на растения, с
изключение на растенията, растителните и другите продукти, които са подготвени и готови за
продажба на краен потребител и за които е гарантирано от компетентните официални органи на
държавите членки, че производството им е ясно отделено от производството на други продукти.
2.1. Р астения, предназначени за засаждане, различни от семена, от родовете Abies Mill., Apium
graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill.,
Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. и хибриди, Exacum spp., Fragaria L.,
Gerbera Cass., Gypsophila L., всички сортове на хибридите от Нова Гвинея на Impatiens L.,
Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr.,
Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. и други растения от тревисти видове, различни от растенията от семейство Gramineae, предназначени за засаждане,
и различни от луковици, грудколуковици, коренища, семена и клубени.
2.2. Р астения от Solanaceae, без тези, посочени в точка 1.3, предназначени за засаждане, с изключение на семена.
2.3. Р астения от Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. и Strelitziaceae, вкоренени или с прилепена
или свързана хранителна среда.
2.3.1. Р астения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над
5 cm, принадлежащи към следните родове: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.
2.4. С емена и луковици на Allium ascalonicum L., Allium cepa L. и Allium schoenoprasum L., предназначени за засаждане, и растения като Allium porrum L., предназначени за засаждане.
– семена от Medicago sativa L.,
– семена от видовете Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. и Phaseolus L.
3. Луковици, грудколуковици, клубени и коренища, предназначени за засаждане, произведени от
производители, чието производство и продажби се разрешава на лица, занимаващи се професионално с производството на растения, различни от растенията, растителните и другите продукти,
които са подготвени и готови за продажба на крайния потребител и за които е гарантирано от
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компетентните официални органи на държавите членки, че производството им е ясно отделено
от производството на други продукти от Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston
'Golden Yellow‘, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., миниатюрни сортове
и техни хибриди от рода Gladiolus Tourn. ex L., като Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei
Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. и Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L.,
Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L.,
Tigridia Juss. и Tulipa L.
II. РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ
НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И КОИТО
ТРЯБВА ДА СЕ ПРИДРУЖ АВАТ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЗОНА,
КОГАТО СЕ ВНАСЯТ ИЛИ ДВИЖ АТ В ТАЗИ ЗОНА
Без да засяга растенията, растителните продукти и другите обекти, изброени в част I.
1. Растения, растителни продукти и други обекти.
1.1. Растения от Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga Carr.
1.2. Р астения, предназначени за засаждане, различни от семена от Populus L., Beta vulgaris L. и
Quercus spp., различни от Quercus suber.
1.3. Р астения, различни от плодове и семена, от видовете Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus
Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. и Vitis L.
1.4. Ж ив полен за опрашване от видовете Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L.
1.5. Клубени от Solanum tuberosum L., предназначени за засаждане.
1.6. Растения от Beta vulgaris L., предназначени за промишлена преработка.
1.7. Почва от цвекло и нестерилизирани отпадъци от цвекло (Beta vulgaris L.).
1.8. Семена от Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium spp. и Phaseolus vulgaris L.
1.9. Плодове (кутийки) от Gossypium spp. и неомаганен памук, плодове от Vitis L.
1.10. Дървен материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби, който:
а) е получен изцяло или частично от иглолистни растения (Coniferales), с изключение на дървен
материал без кора;
Castanea Mill., с изключение на дървен материал без кора;
Platanus L., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност;
както и
б) отговаря на едно от следните описания, постановени в приложение I, част втора към Регламент
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета
Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на плочки или частици

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

ex44 01 30

Дървени отпадъци и остатъци (различни от стърготини), неагломерирани под формата на
трупчета, брикети, топчета или подобни форми

ex440310 00

Необработен дървен материал, третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан

ex44 03 20

Иглолистен необработен дървен материал, необелен, с беловина или четиристранно грубо
издялан, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

ex44 03 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, определен в
забележка 1 към глава 44, или друг тропически дървен материал, дъбов (Quercus spp.) или
буков (Fagus spp.), груб, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан, необработен
с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

ex44 04

Дървени заготовки за обръчи; колчета за връзване на лози, колове и колчета от дървен
материал от неиглолистни дървета, заострени, но небичени надлъжно

4406

Дървени траверси за железопътни и трамвайни линии

4407 10

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex44 07 99

Дървен материал от неиглолистни дървета (различен от тропически дървен материал,
определен в забележка 1 в подзаглавието на глава 44, или тропически дървен материал,
дъбов (Quercus spp.) или буков (Fagus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над
6 mm.

1.11. Изолирана кора от Castanea Mill, и иглолистни дървета (Coniferales).
2. Р астения, растителни продукти и други обекти, произведени от производители, чието производство и продажби се разрешава на лица, занимаващи се професионално с производство на
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растения, с изключение на растенията, растителните и другите продукти, които са подготвени
и готови за продажба на краен потребител и за които е гарантирано от компетентните официални органи на държавите членки, че производството им е ясно отделено от производството
на други продукти.
2.1. Р астения от Begonia L., предназначени за засаждане, различни от грудки семена, клубени и
растения от Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. и Hibiscus L., предназначени за засаждане,
различни от семена.
Ч А С Т

Б

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ТЕРИТОРИИ,
РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ ТЕРИТОРИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧАСТ А
I. Р
 АСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ
НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ
1. Р астения, предназначени за засаждане, различни от семена, но включително семена от Cruciferae,
Gramineae, Trifolium spp. с произход от Аржентина, Австралия, Боливия, Чили, Нова Зеландия и
Уругвай, родовете Triticum, Secale и X Triticosecale от Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Мексико,
Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ, Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf. и техните
хибриди, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus
L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium
schoenoprasum L. и Phaseolus L.
2. Ч асти от растения, различни от плодове и семена, от:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l‘Herit. ex Ait,
Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и рязан цвят на Orchidaceae,
– иглолистни (Coniferales),
– Acer saccharum Marsh. с произход от САЩ и Канада,
– Prunus L. с произход от неевропейски държави,
– р язан цвят на Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. и Trachelium L. с произход
от неевропейски държави,
– листни зеленчуци от Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. и Eryngium L.,
– листа от Manihot esculenta Crantz,
– отрязани клони от Betula L., със или без листа,
– о трязани клони от Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana
Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., със или без листа, с произход от Канада, Китай,
Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван
и САЩ,
– A miris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. и Zanthoxylum L.
2.1. Ч асти от растения, различни от плодове, но включително семена, от Aegle Corrêa, Aeglopsis
Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum
Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L.,
Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour и Vepris Comm.
3. Плодове от:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди, Momordica L. и Solanum melongena L.,
– A nnona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L.,
Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., и Vaccinium L., с произход от неевропейски държави,
– Capsicum L.
4. Клубени от Solanum tuberosum L.
5. Отделена кора от:
– иглолистни (Coniferales) с произход от неевропейски държави,
– Acer saccharum Marsh, Populus L., и Quercus L., различни от Quercus suber L.,
– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc. с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република,
Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ,
– Betula L. с произход от Канада и САЩ.
6. Дървен материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби, който:
a) е бил получен изцяло или частично от един от разредите, родовете или видовете, описани по-долу,
с изключение на дървения опаковъчен материал, определен в приложение 4, част A, глава I, точка 2:
– Quercus L., включително и дървен материал с произход от САЩ, който не е запазил естествената си кръгла форма, с изключение на дървен материал, който отговаря на описанието в буква б)
от код по КН 4416 00 00 и в случай на документирано доказателство, че дървеният материал е бил
обработван или произведен при използване на топлинна обработка за достигане на минимална температура от 176 °C за 20 минути,
– Platanus L, включително дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност,
с произход от Армения, Швейцария или САЩ,
– Populus L., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма,
с произход от държави от американския континент,
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– Acer saccharum Marsh., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла
повърхност, с произход от САЩ и Канада,
– и глолистни (Coniferales), включително дървен материал, който не е запазил естествената си
кръгла повърхност, с произход от неевропейски държави, Казахстан, Русия и Турция,
– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc., включително дървен материал, който не е запазил естествената си
кръгла повърхност, с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република,
Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ,
– Betula L., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност,
с произход от Канада и САЩ; както и
б) о тговаря на някое от следните описания, посочени в част втора от приложение I към Регламент
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета:
Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на плочки или частици

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

ex440130 40

Стърготини, неагломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни
форми

ex440130 80

Други отпадъци от дървен материал и остатъци, неагломерирани под формата на трупчета,
брикети, топчета или в подобни форми

4403 10 00

Необработен дървен материал, обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

4403 20

Иглолистен необработен дървен материал, различен от обработен с боя, багрилни вещества,
креозот или други консерванти, дори обелен, със или без беловина, двустранно или
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

4403 91

Необработен дървен материал от дъб (Quercus spp.), различен от обработен с боя, багрилни
вещества, креозот или други консерванти, със или без кора или беловина, двустранно или
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex44 03 99

Необработен неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал,
определен в забележка 1 към глава 44, или друг тропически дървен материал, дъбов
(Quercus spp.), буков (Fagus spp.) или от бреза (Betula L.), със или без кора или беловина,
или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник,
необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

4403 99 51

Напречно нарязан, необелен дървен материал от бреза (Betula L.), необработен, със или без
кора или беловина, или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат
или правоъгълник

4403 99 59

Дървен материал от бреза (Betula L.), необработен, със или без кора или беловина, или
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник,
различен от напречно нарязан, необелен дървен материал

ex44 04

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози, заострени колове и
колчета от дървен материал, небичен надлъжно

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии

4407 10

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан,
дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 91

Дървен материал от дъб (Quercus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex44 07 93

Дървен материал от Acer saccharum Marsh, нарязан или бичен надлъжно, нацепен или
кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над
6 mm

4407 95

Дървен материал от ясен (Fraxinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или
кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над
6 mm

ex44 07 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, посочен в
забележката към подпозиция 1 от глава 44, или друг тропически дървен материал, дъб
(Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.) или ясен (Fraxinus spp.),
нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан,
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
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Код по КН

Описание

4408 10

Фурнирни листове от иглолистен дървен материал (включително тези, получени чрез
нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за
подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или
кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина
непревишаваща 6 mm

4416 00 00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал,
включително заготовките за дъги

9406 00 20
Сглобяеми конструкции от дърво
7.
а) Почва и хранителна среда, която се състои изцяло или частично от почвени или твърди органични вещества, такива като части от растения, хумус, в това число торф или кора, с изключение
на съставените само от торф.
б) Почва и хранителна среда, прилепнала към или свързана с растения, състояща се изцяло или
частично от определеното в точка а) вещество, или състоящи се частично от каквото и да е
твърдо неорганично вещество, предназначено да поддържа жизнеспособността на растенията,
произхождащи от:
– Турция,
– Беларус, Грузия, Молдова, Русия и Украйна,
– неевропейрски държави, различни от Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко и Тунис.
8. З ърно от родовете Triticum, Secale и X Triticosecale с произход от Афганистан, Индия, Иран, Ирак,
Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ.
II. РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ
НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Без да се засягат разпоредбите за растенията, растителните и другите продукти, изброени в I.
1. Растения от Beta vulgaris L., предназначени за промишлена преработка.
2. Почва от цвекло и нестерилизирани отпадъци от цвекло (Beta vulgaris L.).
3. Ж ив полен за опрашване от видовете Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., espilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L.
4. Ч аст от растения, с изключение на плодове и семена от видовете Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L.
5. Семена от Castanea Mill., Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. и Phaseolus vulgaris L.
6. Семена и плодове (кутийки) от Gossypium spp. и неомаганен памук.
6а. Плодове от Vitis L.
7. Дървен материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби, който:
а) е бил получен изцяло или частично от иглолистни дървета (Coniferales), с изключение на обелен
дървен материал, произхождащ от европейски трети държави, и Castanea Mill., с изключение на
дървен обелен дървен материал,
и
б) о тговаря на някое от следните описания, постановени в приложение I, част втора към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета:
Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на плочки или частици

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

ex44 01 30

Отпадъци и остатъци от дървен материал, неагломерирани под формата на трупчета,
брикети, топчета или в подобни форми

ex440310 00

Необработен дървен материал, третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан

ex44 03 20

Необработен иглолистен дървен материал, различен от третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, обелен или необелен, с беловина или без
беловина, или четиристранно грубо издялан

ex44 03 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, определен
в забележка 1 към глава 44, или друг тропически дървен материал, дъбов (Quercus spp.)
или буков (Fagus spp.), груб, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан,
необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

ex44 04

Дървени заготовки за обръчи; колчета за връзване на лози, колове и колчета от дървен материал от неиглолистни дървета, заострени, но небичени надлъжно
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Код по КН

Описание

4406

Дървени траверси за железопътни и трамвайни линии

4407 10

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex44 07 99

Дървен материал от неиглолистни дървета (различен от тропически дървен материал,
определен в забележка 1 в подзаглавието на глава 44, или тропически дървен материал, дъбов (Quercus spp.) или буков (Fagus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен
или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с
дебелина над 6 mm

4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени
барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво;
дървени подпори за палети

9406 00 20

Сглобяеми дървени конструкции.

8. Части от растения от Eucalyptus l’Hérit.
9. Изолирана кора от иглолистни дървета (Coniferales), произхождащи от европейски трети държави.

Приложение № 6
към чл. 23, ал. 2
РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ СПЕЦИАЛНИ
МЕРКИ
1. Зърнени култури и продукти от тях.
2. Сушени бобови растения.
3. Грудки от маниока и продукти от тях.
4. Остатъци от производството на растителни масла.

Приложение № 7
към чл. 29, ал. 1
ЧАСТ А. ОБРАЗЕЦ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ
1. Име и адрес на износителя
Name and address of exporter

2. ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ
Phytosanitary Certificate
№ EC/ BG /

3. Име и адрес на получателя
Declared name and address of consignee

4. От Националната служба за растителна защита на
Република България
National Plant protection Organization of Bulgaria
До Организацията(те) по растителна защита на
To Plant Protection organization(s) of
5. Място на произход/Place of origin

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
6. Заявено превозно средство/Declared means of
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
conveyance
И ХРАНИТЕ
MINISTRY OF AGRICULTURAL AND FOОD
BULGARIA
7. Заявен входен граничен пункт/Declared point of БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
entry
ХРАНИТЕ
BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY
8. Отличителни белези: номер и описание на опаковките;
име на продукта и ботаническо наименование на растенията/
9. Декларирано количество
Distinguishing marks:number of
Quantity declared
packages; number and description of packages; name of produce; botanical
name of plants
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10. Документът удостоверява, че растенията и растителните продукти,
описани горе:
– са проверени съгласно подходящи процедури, и
– са свободни от карантинни вредители и практически свободни от други вредители,
– са спазени настоящите фитосанитарни разпоредби на страната вносител
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above:
– heve been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and
– are considered to be free from quarantine pests specified by the importing contracting party, and
– to conform with the current phytosanitary regulations of the importing contracting party, including those for
regulated non-quarantaine pests, and
– are deemed to be practically free other pest
11. Допълнителна декларация
Additional declaration
ФУМИГАЦИЯ И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment
12. Обработка/ Treatment
13. Химикал
14. Продължителност
(активни вещества) и температура
Chemical/ active
Duration and
ingredient
temperature
15. Концентрация/
Concentracion

Място на издаване/Plase of issue

Дата/Date

Име и подпис на
длъжностното лице
Name and signature of authorized officer

16. Дата/Date
Печат на организацията
Stamp of Organization

17. Допълнителна информация/
Additional information
ЧАСТ Б. ОБРАЗЕЦ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ
1. Име и адрес на износителя

2. ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ

Name and address of exporter

ЗА РЕЕКСПОРТ
Phytosanitary Certificate for Re-export
№ ЕС/BG/
4. От Националната организация за растителна защита
на Република България

3. Име и адрес на получателя

National Plant protection Organization of Bulgaria

Declared name and address of consignee

До Организацията за растителна защита на
To Plant Protection organization(s) of
5. Място на произход/Place of origin
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

6. Заявено превозно средство/Declared means of
conveyance

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
MINISTRY OF AGRICULTURAL AND FOОD
BULGARIA

С Т Р.
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7. Заявен входен граничен пункт/Declared point of
entry
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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНИТЕ
BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY

8. Отличителни белези: номер и описание на опаковките; име на
продукта и ботаническо наименование на растенията/

9. Декларирано количество

Distinguishing marks: number of packages; number and description of
Quantity declared
packages;name of produce;botanical name of plants
10. Документът удостоверява/This document certify:
– че растенията или растителните продукти, описани по-горе, са внесени в България
that the plants,plant products or other articles described above were imported into Bulgaria from:
от ...................... (страна, от която произхожда)/contracting party of origin/,
придружени от Фитосанитарен сертификат № ......... /covered by Phytosanitary Certificate №......
(*) оригинал дубликат, който е приложен към този сертификат,
* original *certified true copy of which is attached to this certificate,
– че те са/that they are
(*) пакетирани опаковани отново оригинални нов контейнер,
Packed

repacked

original

new containers,

– че се основават на/that based on
(*) оригинален фитосертификат/original Phytosanitary certificate и
допълнителна проверка, че те отговарят на настоящите фитосанитарни разпоредби
на страната вносител, и/and additionat inspection,thay are considered to confirm with the current phytosanitary
requirements of the importing contracting party, and
– че по време на съхранението в ................(страна на реекспорта) пратката не е била изложена на риск от
заразяване/that during storage in........., the consignment has not been subject to the risk of infestation or infection.
* Зачеркнете подходящото квадратче/Insert tick in appropriate boxes

11. Допълнителна декларация/Additional declaration
ФУМИГАЦИЯ И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Място на издаване/Plase of issue

Disinfestation and/or disinfection treatment
12. Обработка/ Treatment
13. Химикал

Дата/Date

14. Продължителност

(активни вещества)

и температура

Chemical/ active

Duration and

ingredient

temperature

15. Концентрация/

Име и подпис на длъжностното лице
Name and signature of authorized officer

16. Дата/Date

Concentracion
Печат на организацията
Stamp of Organization
17. Допълнителна информация/
Additional information
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Приложение № 8
към чл. 3, ал. 3
МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ФИТОСАНИТАРНИ ПУНКТОВЕ
I. На инспекторите, които извършват фитосанитарен контрол на граничните пунктове, се осигурява следната информация:
1. националната нормативна уредба във фитосанитарната област (закони, наредби, инструкции и
др.), действащото законодателство на Европейския съюз, относно здравето на растенията и комплект
от ръководствата за проверки на Европейската комисия, които се актуализират при всяка промяна;
2. актуален списък с адреси и телефони на ЦУ на БАБХ, ЦЛКР, ОДБХ и другите гранични пунктове;
3. актуална информация за пратките растения, растителни и други продукти, внос от трети държави,
които са били обект на официално задържане или официални тестове в специализирани лаборатории
съгласно чл. 21 от наредбата;
4. резултатите от лабораторната експертиза на пробите, изпратени от съответния граничен пункт;
5. наръчници за извършване на проверка на растения, растителни и други продукти;
6. процедура за сигурност на пробите по време на транспортирането им до лабораториите.
II. Граничният пункт трябва да има подходяща, добре осветена зона за извършване на проверките
и най-малко следното оборудване:
1. система за бърза комуникация с ЦУ на БАБХ, ЦЛКР, ОДБХ, другите гранични пунктове и
другите служби от граничния контрол, Европейската комисия и другите държави членки;
2. апарат за копиране на документи;
3. подходящо осветление;
4. подходящи места за инспекция, една или няколко маси за извършване на проверка;
5. оборудване за извършване на визуална проверка;
6. средства за дезинфекция на помещенията и оборудването, които се използват при извършване
на фитосанитарния контрол;
7. средства и инструменти за подготовка на пробите за извършване на анализи в специализираните лаборатории;
8. средства и материали за индивидуално опаковане и идентифициране на всяка проба;
9. средства и материали за опаковане и изпращане на пробите в лабораториите;
10. пломби и индивидуални печати на инспекторите;
11. складови помещения за задържане на пратки под карантина.

Приложение № 9
към чл. 21, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: НОТИФИКАЦИЯ ЗА ЗАЛАВЯНЕ НА ПРАТКА ИЛИ ВРЕДИТЕЛ
ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: НОТИФИКАЦИЯ ЗА ЗАЛАВЯНЕ НА ПРАТКА
ИЛИ ВРЕДИТЕЛ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА
1. ИЗНОСИТЕЛ

2. ДОСИЕ ЗА ЗАЛАВЯНЕ

а. Име:

а. Номер

б. Адрес:

Молба за изпращане на съобщение до:

в. Страна:

б. държави членки в. ЕОЗР

3. ПОЛУЧАТЕЛ

4. а. Организация за защита на растенията:

а. Име:

б. до:

б. Адрес:

5. а. Страна + б. място на износ:

в. Страна
г. Страна + д. местоназначение:

6. а. Страна + б. място на произход:

7. ТРАНСПОРТ

9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРАТКАТА

а. Начин(и) на транспортиране:

а. Вид на документа:
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б. Транспортно/и/ средство/а/:

б. Номер на документа:

в. Идентификация:

в. Страна + г. място на издаване:

8. Входен пункт:

е. Дата на издаване:

10. ОПИСАНИЕ НА ЗАЛОВЕНАТА ЧАСТ

11. а. Нетна маса/обем/брой на единиците в

ОТ ПРАТКАТА

пратката:

а. Вид на опаковката/опаковките (контейнер/и):
б. Отличителна(и) маркировка(и) на опаковката/
опаковките
(контейнера/контейнерите):

в. Мерна единица:

в. Номер(а) на опаковката/опаковките (контейнера/ 12. а. Нетна маса/обем/брой на единиците на спряконтейнерите):
ната част:
г. Растение, продукт от растителен произход или друг
б. Мерни единици:
предмет:
13. а. Нетна маса/обем/брой на единиците на заразената част:
е. Клас стока:

б. Мерна единица:

14. ПРИЧИНА(И) ЗА ЗАЛАВЯНЕТО
а. Причина(и):
б. Научно наименование на вредния организъм:
в. Степен на заразяване:

15. ВЗЕТИ МЕРКИ

16. СВОБОДЕН ТЕКСТ

а. Мерки:
б. Обхват на мерките:
ПОСТАВЯНЕ ПОД КАРАНТИНА
в. Начална дата: г. Очаквана крайна дата:
д. Действителна е. Страна + ж. място на
крайна дата:

карантината:

17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЛАВЯНЕТО

18. ПОДАТЕЛ НА СЪОБЩЕНИЕТО

а. Място/контролно-пропускателен пункт:

а. Официална служба + б. официален печат:

б. Официална служба:

б. Лице, отговарящо за досието:

в. Дата

в. Дата:

1647
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за
издаване на разрешителни за изключенията
от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и
растителните видове от приложение № 3, за
животинските видове от приложение № 4,
за всички видове диви птици, извън тези от
приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и
методи за улавяне и убиване от приложение № 5
(ДВ, бр. 4 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В т. 1, буква „а“ след думите „приложение № 3 към ЗБР“ се поставя запетая и се
добавя „без мечка“.
2. В т. 2 след думата „водите“ се добавя
„и за мечка“.
§ 2. В чл. 9 ал. 6 се отменя.
§ 3. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Министърът на земеделието и
храните издава разрешително по чл. 5, т. 2
на физическо или юридическо лице или на
държавно горско стопанство/държавно ловно
стопанство въз основа на писмено заявление,
което съдържа:
1. трите имена, ЕГН или ЛНЧ, адрес и
телефон – за физическите лица, или наименование, седалище, адрес на управление,
ЕИК или съответно код по БУЛСТАТ – за
юридическите лица и за държавните горски
стопанства/държавните ловни стопанства;
2. наименованието на животинските видове
на български език и на латински език;
3. брой и/или тегло на екземплярите;
4. вид или видове забрани, посочени в
чл. 2, за който/които се иска издаване на
разрешително;
5. обстоятелството по чл. 3, на основата на
което се иска издаването на разрешително;
6. периода на действие на разрешителното;
7. уреда, средството или метода за улавяне
или убиване – при изключения по чл. 2, т. 4;
8. идентификационни данни по т. 1 за лицето/лицата, което/които ще осъществяват
дейността, за която се иска издаването на
разрешителното.“
§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2,
когато щетите са нанесени от мечка, предложения за прилагане на изключения от забраните, въведени с чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 6 ЗБР,
се внасят в съответната регионална дирекция
по горите и към тях се прилагат:
1. информация, свързана със случаи на
системно нанасяне на щети върху имоти;
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2. описание на щетите;
3. протоколи за установени щети, съставени за целите на изплащане на обезщетения
по чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване
на дивеча;
4. други писмени доказателствени материали, свързани с нанесени щети.
(2) В 2-дневен срок от получаване на предложението по ал. 1 директорът на съответната
регионална дирекция по горите назначава
комисия в състав: председател – представител на регионалната дирекция по горите,
и членове – представители на съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите, представител на съответната областна
администрация, представител на съответната
община и/или кметство, представител на
съответното държавно горско стопанство/
държавно ловно стопанство. Комисията може
да изисква допълнителни данни от лицето,
претърпяло щетата, и от други органи и лица,
както и да привлича независими експерти
за изясняване на фактите и обстоятелствата,
съдържащи се в предложението.
(3) Комисията извършва проверка на заявените обстоятелства и в срок до 2 работни
дни след назначаването си изготвя протокол
с предложение до министъра на земеделието
и храните:
1. да издаде разрешително за изключение
от забраните, въведени с чл. 38, ал. 1, т. 1, 2
и 6 от Закона за биологичното разнообразие,
при определени условия и мотиви, посочени
в протокола:
а) за прогонване от района на нанасяне
на щети;
б) за улавяне и преместване на друго място
с подходящи местообитания за мечка;
в) за улавяне и държане на затворено;
г) за отстрел (убиване) на екземпляра – при
констатирани повече от две щети от един и
същи екземпляр;
2. да откаже издаване на разрешително
въз основа на посочени в протокола мотиви
за това.
(4) Директорът на съответната регионална
дирекция по горите незабавно изпраща протокола по ал. 3 и предложението по ал. 1 с
приложенията към него в държавното горско
стопанство/държавното ловно стопанство по
местонахождение на щетите.
(5) Съответното държавно горско стопанство/държавно ловно стопанство изготвя
заявление по чл. 12 и заедно с документацията по ал. 1 и 3 незабавно го изпраща в
Министерството на земеделието и храните.
(6) В тридневен срок от получаване на
документацията по ал. 5 министърът на земеделието и храните издава разрешително
на съответното държавно горско стопанство/държавно ловно стопанство или прави
мотивиран отказ. Разрешителното съдържа
информацията по чл. 49, ал. 2 от Закона за
биологичното разнообразие.“
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§ 5. Създават се чл. 13а и 13б:
„Чл. 13а. (1) В случаите по чл. 3, ал. 1,
т. 3, когато е констатирано застрашаване на
общественото здраве и безопасност от мечка
или нападение на мечка върху хора, заявлението по чл. 12 се подава в Министерството
на земеделието и храните от съответното
държавно горско стопанство/държавно ловно
стопанство. Към заявлението се прилагат:
1. описание на случая и причините, поради
които се иска разрешително: застрашени населени места или обекти; време на въздействие;
местоположение на инцидента; естеството на
заплахите и/или нанесените вреди и други
обстоятелства;
2. копие/я от протокол/и по чл. 13, ал. 3
и/или разрешително/и по чл. 13, ал. 6 и други
доказателствени материали от реализирани
или нереализирани изключения по чл. 13 (ако
е приложимо);
3. обосновка за липсата на възможности за
прилагане на алтернативни решения;
4. други доказателствени материали по
случая.
(2) В 3-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 12 и приложенията по ал. 1
министърът на земеделието и храните издава
на съответното държавно горско стопанство/
държавно ловно стопанство разрешително за
изключение от забраната, въведена с чл. 38,
ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за отстрел или мотивирано отказва
издаването м у. Разреши телното съдържа
информацията по чл. 49, ал. 2 от Закона за
биологичното разнообразие.
Чл. 13б. (1) В случаите по чл. 3, ал. 1,
т. 4, в зависимост от целта на исканото изключение, заявлението по чл. 12 се подава в
Министерството на земеделието и храните и
към него се прилагат:
1. кратка анотация на темата, целите и
очакваните резултати на научната разработка,
изследването или дългосрочния мониторинг;
2. програма за отглеждане и размножаване
при контролирани условия във вивариуми,
зоологически градини, живи колекции или за
попълване или създаване на банки от гамети,
ембриони и други колекции за съхраняване
на генетични ресурси при специални условия,
вкл. за целите на обучението;
3. документ от приемащата страна – в
случаите на износ на екземпляри за целите
на изследванията, обучението, попълване на
колекции и други нетърговски цели;
4. програма за въвеждане на растителни
и животински видове в места извън района
на естественото разпространение на съответните видове и повторното въвеждане на
растителни и животински видове в райони,
в които понастоящем те не съществуват, но
са съществували в миналото;
5. обосновка за причините, поради които
се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, т. 4.
(2) В случаите на изключения от забраните
за видове риби от приложение № 4 на ЗБР:
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1. в 7-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 12 и приложенията по ал. 1
министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице изпраща заявлението
и приложенията на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури за становище в
срок до 5 работни дни от постъпването им
в Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури;
2. в 7-дневен срок от получаване на отрицателно становище на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури министърът на
земеделието и храните или упълномощено от
него лице мотивирано отказва издаването на
разрешително;
3. в 7-дневен срок от получаването на положително становище на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури министърът
на земеделието и храните или упълномощено
от него лице изпраща заявлението, приложенията към него и положителното становище
на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури на министъра на околната среда
и водите за съгласуване;
4. в 7-дневен срок от получаване на документите по т. 3 министърът на околната
среда и водите съгласува или мотивирано не
съгласува издаването на разрешително;
5. в 7-дневен срок от получаване на становището на министъра на околната среда и
водите министърът на земеделието и храните:
а) издава на заявителя разрешително при
положително становище от министъра на
околната среда и водите;
б) мотивирано отказва издаването на разрешително при отрицателно становище от
министъра на околната среда и водите.
(3) В случаите на изключения от забраните
за мечка в 7-дневен срок от получаване на
заявлението по чл. 12 и приложенията по ал. 1
министърът на земеделието и храните издава
на заявителя разрешително или мотивирано
отказва издаването му.“
§ 6. В чл. 22, ал. 2, т. 2 след думата „аквакултури“ се добавя „или съответната регионална дирекция по горите“.
§ 7. Навсякъде в наредбата думите:
1. „Министерството на земеделието и горите“ и „Министерство на земеделието и горите“
се заменят съответно с „Министерството на
земеделието и храните“ и „Министерство на
земеделието и храните“;
2. „Министърът на земеделието и горите“,
„министърът на земеделието и горите“ и „министъра на земеделието и горите“ се заменят
съответно с „Министърът на земеделието и
храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“.
3. „началникът на Националното управление по горите“, „Началникът на Националното управление по горите“, „Началникът на
Националното управление по горите (НУГ)“,
„началника на Националното управление по
горите“, „началникът на НУГ“ и „началника
на НУГ, “ се заменят съответно с „изпълни-
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телният директор на Изпълнителна агенция
по горите“, „Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция по горите“, „Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по
горите (ИАГ)“, „изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по горите“, „изпълнителният директор на ИАГ“ и „изпълнителния
директор на ИАГ“;
4. „регионално управление на горите (РУГ)“
и „РУГ“ се заменят съответно с „регионална
дирекция по горите (РДГ)“ и „РДГ“;
5. „държавно лесничейство“ и „държавна
дивечовъдна станция“ се заменят съответно
с „държавно горско стопанство“ и „държавно
ловно стопанство“;
6. „Министерството на енергетиката и
енергийните ресурси“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.
Министър на околната среда и водите:
Ивелина Василева
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
1655
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1462-НС
от 27 февруари 2015 г.

относно поправка на техническа грешка в
Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г.
на ЦИК
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка в
Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на
ЦИК, като годината на приемане на решението
вместо „2014“ да се чете „2015“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
1692

Поправка. В Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на ЦИК (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) годината
на приемане на решението вместо „2015“ да се чете „2014“.
1693
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-29
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5
от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси и във връзка с
Решение за изпълнение на Комисията от 25 юни
2014 г. за отлагане на датата на изтичане на
одобрението на дифетиалон и дифенакум за използване в биоциди за продуктов тип 14 (OB L
186, 26.06.2014 г.). нареждам:
I. Изменям приложение № 1 към т. 1 от Заповед № РД 28-208 от 25.09.2013 г. (ДВ, бр. 97 от
2013 г.) за утвърждаване на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз за включване в
състава на биоциди, както следва:
1. На ред 4 в колона 7 „Дата, на която изтича
срокът, за който активното вещество е включено в
списъка“ думите „31 октомври 2014 г.“ се заменят
с „30 юни 2018 г.“.
2. На ред 9 в колона 7 „Дата, на която изтича
срокът, за който активното вещество е включено
в списъка“ думите „31 март 2015 г.“ се заменят
с „30 юни 2018 г.“.
ІІ. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването.

ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен
здравен инспектор.
Министър:
П. Москов
1624
ЗАПОВЕД № РД-01-35
от 11 февруари 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси и във връзка с Решение за
изпълнение на Комисията от 24 април 2014 г. за
неодобряване на определени активни вещества в
състава на биоцидите съгласно Регламент (ЕС)
№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(OB L 124, 25.04.2014 г., стр. 27 – 29) нареждам:
І. Утвърждавам списък на активните вещества
и продуктовите типове, за които има решения на
Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, съгласно приложението, считано от 24 април 2015 г.
ІІ. Заповедта да се публикува и на страницата на Министерството на здравеопазването в
интернет.
III. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен
здравен инспектор.
Министър:
П. Москов

Приложение
към т. 1
Списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
№
по
ред

Наименование

ЕО номер

Номер по САS

Продуктов
тип

1.

Бис [1-циклохексил-1,2-ди (хидрокси-.
капа.О) диазеноато(2-)]-мед

–

312600-89-8

7

2.

Бис [1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.
капа.О) диазеноато(2-)]-мед

–

312600-89-8

9

3.

Бис [1-циклохексил-1,2-ди (хидрокси-.
капа.О) диазеноато(2-)]-мед

–

312600-89-8

10

4.

Нонанова киселина

203-931-2

112-05-0

10

5.

Глутарал

203-856-5

111-30-8

1

6.

Глутарал

203-856-5

111-30-8

13

7.

Дисребърен оксид

243-957-1

20667-12-3

11

8.

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

6

9.

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

12

10.

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

13

11.

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

3
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ЕО номер

Номер по САS

Продуктов
тип

12.

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

6

13.

Полимер на формалдехид и акролеин

Полимер

26781-23-7

3

14.

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

3

15.

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

4

16.

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

5

17.

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

13

18.

Боров екстракт

304-455-9

94266-48-5

10

19.

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

2

20.

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

7

21.

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

9

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

3

22.
1623

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3367-П
от 25 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1566 от 19.02.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 17 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3419 от 25.02.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот „Старата
поща“, намиращ се на ул. Георги Сава Раковски
2, гр. Велико Търново, област Велико Търново,
обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричан по-нататък „обособената част“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 200 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 14-ия ден считано от датата на обнародване

на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
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3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1571

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1629
от 13 февруари 2015 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 7.04.2015 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 пл. № 17
(образуван от части на бивши ПИ с пл. № 14 и
пл. № 15) в УПИ за ОЖС и КОО, кв. 199, София,
бул. Тодор Александров 22 – 30, обособена част
от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 158 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 800 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 3.04.2015 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
1620
РЕШЕНИЕ № 1630
от 13 февруари 2015 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, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
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и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 1.04.2015 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 I – „За административна сграда“, кв. 58, м. Лагера, София, ул. Звездел 1 – 7, ул. Брегово 4, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 490 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 49 000 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 30.03.2015 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
1621
РЕШЕНИЕ № 1632
от 13 февруари 2015 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 № 248 от 28.04.2014 г.,
потвърдено с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет, Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 7.04.2015 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 I, кв. 57, м. Лагера, София,
ул. Звездел 2 – 10, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 310 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 31 000 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.04.2015 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
1622

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1295
от 15 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане водопровод за минерална вода от сондаж 1,
УПИ І, кв. 48 (минерална баня, с. Бързия), до
минерална баня, гр. Берковица.
2. Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.
Председател:
Ю. Иванов
1589

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-02
от 17 февруари 2015 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 8 от
17.04.2008 г.; № 9 от 24.04.2012 г.; № 20 от 19.02.
и 21.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решения-протоколи № 5 от 5.08.2014 г.; № 6 от
2.09.2014 г. Комисията по приватизация и публично-частно партньорство (КППЧП) – Бургас,
реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
бивш хлебозавод, Поморие, с идентификатор
57491.504.105.3 по КК на гр. Бургас, ЗП 746 кв. м,
с начална тръжна цена 240 000 лв., стъпка на наддаване – 2400 лв., депозит за участие – 24 000 лв.;
пави лион – т ърговск и обек т, ул. Георг и
Дълбошки, кв. 1, кв. Долно Езерово, Бу ргас,
ЗП 44,50 кв. м, с идентификатор 07079.825.15.1, с
начална тръжна цена 21 600 лв., стъпка на наддаване – 220 лв., депозит за участие – 2160 лв.;
ателие, ж.к. Бр. Миладинови, ул. Сан Стефано 86, Бургас, с идентификатор 07079.619.122.1.10,
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ЗП 60,28 кв. м, с начална тръжна цена 78 900 лв.,
стъпка на наддаване – 790 лв., депозит за участие – 7890 лв.
2. Тръжната документация за всеки обект
се получава в офиса на КППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, стая 25, срещу представен
документ за платена такса 200 лв. по IBAN
сметка на Община Бургас № BG 08 SOMB 9130
8424 1517 44, код на плащане – 44 70 00, BIC на
„Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF,
всеки работен ден от 9 до 17 ч., в срок до 15-ия
ден включително от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Физическите
лица закупуват лично или с нотариално заверено
пълномощно. Юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ
за самоличност в КППЧП, ако закупуват лично,
или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако се
закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие за всеки обект да се
внесе по банков път до 12 ч. на 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по IBAN сметка на Община
Бургас: № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC на
„Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
Връщането на депозитите се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка
на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на
КППЧП за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация в КППЧП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КППЧП,
ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, стая 25, Бургас,
всеки работен ден до 17 ч. на 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“. Изпращане на предложения
по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател:
П. Жечков
1575

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 577
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземна телекомуникационна
канална мрежа в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, преминаваща през
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поземлен имот 000454 – полски път, и поземлен
имот 004010 – изоставена нива по КВС на с. Раданово, възложител „България CAT“ – АД.
2. Одобрява подробен устройствен план – плансхема на подземна телекомуникационна канална
мрежа на територията на гр. Полски Тръмбеш,
I и II клон, възложител „България CAT“ – АД,
като трасетата преминават през следните имоти:
за клон I на подземната телекомуникационна
мрежа започва от точка 1 към съществуваща
далекосъобщителна мрежа на „Глобъл Комюникейшън Нет“, намираща се в ПИ 5754.300.2477 по
КК на града, УПИ XIV „За озеленяване“, кв. 76
по ПУП на гр. Полски Тръмбеш, и преминава
през поземлени имоти – общинска собтвеност,
както следва:
през ПИ 57354.300.2477/УПИ XIV – „За озеленяване“, кв. 76;
чрез хоризонтален сондаж при км 69+210
пресича път I-5 Русе – Велико Търново – ПИ
57354.300.2613;
през ПИ 57354.300.2479/УПИ II – „За озеленяване“, кв. 76;
по левия тротоар на ул. Бели бряг – ПИ
57354.300.2607, по посока на о.т. – о.т. 141б – 194а –
198а – 203а – 206а;
чрез хоризонтален сондаж преди о.т. 208 пресича ул. Бели бряг – ПИ 57354.300.2607 по десния
тротоар на ул. Бели бряг – ПИ 57354.300.2607;
по посока на о.т. 208а – 268б – 272а – 273а –
274а – 311а – 310;
чрез хоризонтален сондаж при о.т. 310 пресича
ул. Търговска – ПИ 57354.300.2573;
продължава по улица с о.т. 385 – 384 – 383 – 382,
ПИ 57354.300.2581;
за клон II на подземната телекомуникационна мрежа започва от ПИ 000454 по КВС на
с. Раданово и преминава през поземлени имоти – общинска собтвеност, както следва: през
ПИ 57354.300.2184, ПИ 57354.300.2298, пресича
ПИ 57354.300.2551 – улица с о.т. 306а – 306, ПИ
57354.300.2668, пресича ПИ 57354.300.2196 – улица с о.т. 307а – 307б, ПИ 57354.300.2096, при км
1+024 чрез хоризонтален сондаж преди о.т. 309
пресича ПИ 57354.300.2557 – път III-502 „Полски Тръмбеш – Обединение – Долна Липница“,
ПИ 57354.300.2297, ПИ 7354.300.2292 – жп линия
„Русе – Подкова“ до ПИ 57354.300.2581 – улица с
о.т. 382, 383, 384, 385.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
Е. Енчев
1601
РЕШЕНИЕ № 588
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 6, ал. 1 ЗОС, чл. 4, ал. 1 и
6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във
връзка с чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, чл. 8, ал. 1 и 2 ЗОС
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и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Одобрява частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I – за промкомбинат,
УПИ II – за производствени дейности, и улица с
о.т. 381 – 382 – 383 – 384 – 385 в кв. 87 по ПУП на
гр. Полски Тръмбеш, съответно ПИ 57354.300.2487,
ПИ 57354.300.2488 и ПИ 57354.300.2581 по КККР
на гр. Полски Тръмбеш, включващо:
обединяване в един УПИ I – за производствени и складови дейности, три имота – УПИ I – за
промкомбинат, УПИ II – за производствени дейности, и улица с о.т. 381 – 382 – 383 – 384 – 385
в кв. 87 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш;
отпадане на улица с о.т. 381 – 382 – 383 –
384 – 385 в кв. 87 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш;
промяна в регулацията на ул. Търговска между
о.т. 385 – 278.
2. Обявява поземлен имот с идентификатор
57354.300.2581 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш
с площ 1715 кв. м за частна общинска собственост.
3. Дава съгласие за прехвърляне на собствеността чрез продажба на поземлен имот с идентификатор 57354.300.2581 по КК и КР на гр. Полски
Тръмбеш с площ 1715 кв. м, частна общинска
собственост, на „Делтаком Електроникс“ – ООД,
ЕИК 121537047, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Младост, ул. Магнаурска
школа 15, ет. 2, собственик на съседни имоти
ПИ 57354.300.2487 и ПИ 57354.300.2488 по КК и
КР на гр. Полски Тръмбеш (УПИ I и УПИ II
от кв. 87 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш), съгласно договор за продажба на недвижими имоти
от 2.04.2013 г., срещу сумата 15 440 лв., без ДДС,
представляваща пазарната оценка на имота.
„Делтаком Електроникс“ – ООД, да заплати:
цената на имота; 2 % режийни разноски, изчислени
върху стойността на имота, предмет на продажбата
по реда на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 3 % местен данък, изчислени
върху стойността на имота, предмет на продажбата
по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 22
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Полски Тръмбеш; ДДС,
определен съобразно чл. 26, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1
ЗДДС; както и сумата 80 лв., представляваща
стойността на оценката, която се възстановява
от купувача съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.
4. Упълномощава кмета на община Полски
Тръмбеш да извърши необходимите законови
процедури.
Решението по т. 1 подлежи на обжалване
по реда на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Велико Търново, чрез
Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
Е. Енчев
1602
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХLІІ-7
от 16 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ по точка първа на протокол № 1 от
14.01.2015 г. Общинск и ят съвет – гр. Ямбол,
одобрява изработените проекти за:
1. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна
линия 20 kV, започващо от нововграден стълб на
въздушна линия 20 kV до ЖР № 2, преминаващо
през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80
и достигащо до нов трафопост в поземлен имот
с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Маслака.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от
довеждащ водопровод на с. Кукорево, намиращ
се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо
до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Маслака.
Плановете са изработени за захранване на
обект: „Съхранение и преработка на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на
гр. Ямбол, м. Маслака.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
А дминистративния съд – Ямбол, по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Ямбол.
Председател:
Т. Петкова
1603
97.  –   Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 27 февруари 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
7627146
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2706846
Инвестиции в ценни книжа
23267473
Всичко активи:
33601465
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10919095
Задължения към банки
11813711
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4457740
Задължения към други депозанти
539074
Депозит на управление „Банково“
5871845
Всичко пасиви:
33601465
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 27 февруари 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37709
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1590990
Дълготрайни материални и
нематериални активи
146658
Други активи
9628
Депозит в управление „Емисионно“
5871845
Всичко активи:
7656830
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2980011
Други пасиви
19980
Всичко задължения:
2999991
Основен капитал
20000
Резерви
4556571
Неразпределена печалба
80268
Всичко собствен капитал:
4656839
Всичко пасиви:
7656830
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
1614
21а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Добрич, и Административния съд – Добрич, към Апелативния
съд – Варна, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, дактилоскопна
експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи
на почерк и подпис, техническо изследване на
документи за извършени поправки в тях.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и
технологии, специализация „автомобилен транспорт“, дактилоскопна експертиза, сертификат за
автотехническа експертиза.
1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
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Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, трасологически експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и
технологии, специализация автомобилен транспорт, трасологична експертиза, сертификат за
автотехническа експертиза.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, балистически експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и
технологии, специализация автомобилен транспорт, балистична експертиза, сертификат за
автотехническа експертиза.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни
признаци на човека (портретни експертизи).
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със
специализация вирусология.
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Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Тихомира Димчева Стелиянова, лекар.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
3.3.Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър;
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на
търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист по съдебно-счетоводни
експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на
строителството, икономически и счетоводни
експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в
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електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебно-счетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Емили я Радева Георгиева, икономист по
счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Митева Колева, икономист по промишленост та, експерт по съд.-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономистсчетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономистсчетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономистсчетоводител.
Соня Димитрова Георгиева икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономистсчетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и
мениджмънт, магистър по стопанско управление,
дипломиран експерт-счетоводител.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител и учител по ик.
дисциплини, стенография и машинопис.
Иванка Дамянова Силвестрова, икономистсчетоводител, специа лност „Счетоводна от-
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четност“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС,
оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител
на дълготрайни материални активи и оборотни
средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими
имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Христина Атанасова Пет рова, стопанско
управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист по съдебно-счетоводни
експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промишленост та, експерт по съд.-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителството.
Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на
ел. проводници при кражби, трудови и битови
злополуки, електротермично прекъсване на ел.
проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни
номера, производствени аварии на съоръжения
с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер по промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
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Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Стефанова, инженергеодезист.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на зем. земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по
здравословни и безопасни условия на труд, учител
по инж. дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
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вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по
здравословни и безопасни условия на труд, учител
по инж. дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и
технологии, специализация автомобилен транспорт, дактилоскопна експертиза, сертификат за
автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер по промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
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Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Катя Василева Прашинкова-Димитрова, електроинженер, ел. машини и апарати, свързани с
електроенергийната система, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
промишленост.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства
за управление на подвижни обекти, фоноскопна
и видеоскопна експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.
Борис Руменов Антипов, магистър по електроника, микроелектроника.
Мартин Иванов Петров, магистър по информатика, специалност „Информационни технологии“, CCNA 1-4.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Я н к а Ко с т а д и нов а Д и м и т р ов а , т ех н и кгеодезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен
техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и
съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка
на др. активи (арх. паметници на културата и
интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.
Нела Петрова Ангелова, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Ангелова Спасова, промишлено и
гражданско строителство.
Ивайло Петров Иванов, инженер по промишлено и гражданско строителство, конструкции.
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Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер земеустроител, оценка на недвижими имоти, зем. земи,
магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, дейности по кадастър.
Ана Славова Коларова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
проектант-конструктор.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, проектант, експертоценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на зем. земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер,
оценка на недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, строителен техник,
строителство и архитектура, оценка на инвест.
проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден техник – водно строителство, оценка на инвест.
проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография,
инженер-геодезист, ограничена проектантска
правоспособност – част геодезия.
Станьо Рачев Иванов, стр. инженер по промишлено и гражданско строителство (конструкции), специалист по икономика и управление на
инвестициите.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна
безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по
ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство
на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за
безопасност и качество, оценка на машини и
съоръжения.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, технология на пластмасите, експерт по опазване на
околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, магистър ветеринарна
медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинжинер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценител на поземлени
имоти в горски територии, регистрирана в публичния регистър на физ. лица за упражняване
на лесовъдска практика.
Димитър Варсамов Касабов, агроном по полевъдство.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по
турска филология и преподавател в СОУ, преводи
от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на
полски език.
Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи
от украински на български език и от руски на
български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски
език, преводач от английски и руски език на
български език.
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика
на обучението по български език и немски език,
немска филология, преводи от и на немски език.
Катя Василева Прашинкова-Димитрова, преводи от и на немски език.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд.
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Добрич,
и Административния съд – Добрич, за 2015 г.
Анелия Петрова Иванова, магистър по транслатология с английски език, сертификат по бизнес
английски, ниво С1, преводи от и на английски
език.
Хинчо Михалев Хинев, лиценз № 25191 от
министъра на правосъдието и гражданските свободи, Румъния, преводи от и на румънски език.
1351
21б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Разград, към Апелативния съд – Варна, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, графолог,
експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, експерт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерткриминалист.
Драгомир Хубанов Соколов, графолог, експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Бисер Росенов Симеонов, онколог, вътрешни
болести.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Красимир Ангелов Манолов, патологоанатомия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Николай Върбанов Башаков, стоматолог, хирургия, терапия, ортопедия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.
Тодор Стоянов Минчев, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Владимир Иванов Заимов, психиатър.
Диана Петрова Киселова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог.
Даринка Кирилова Стефанова, психолог.
Полина Петрова Вълчева, психолог.
Татяна Аврамова Костова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и
контрол, икономика на туризма.
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Димитрина Борискова Цонева, счетоводител,
стопанско управление.
Димитричка Грозева Манчева, икономист
счетоводител.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство
и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна отчетност.
Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна
отчетност, данъчно производство.
Милен Александров Стефанов, счетоводство
и контрол, оценител на недвижими имоти.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и
контрол; икономист-счетоводител, методология
на счетоводната отчетност и контрола на банковите институти, числени методи и програмиране.
Светлана Цветанова Павлова, дипломиран
експерт-счетоводител, данъчно облагане, икономически анализи, търговски взаимоотношения,
проекти и програми
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство
и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и управ
ление на строителството.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи и подобрения върху
тях, на цели предприятия и обособени части, недвижими имоти, машини и съоръжения, активи,
инвестиционни проекти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Боян Димов Байчев, счетоводство и контрол.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчетност.
Зорница Евгениева Якимова – финанси.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Йордан Петров Йорданов, икономика и орг.
на матер.-техническото снабдяване.
Кремена Цонева Неделчева, финанси.
Мария Атанасова Тасева, икономика на индустрията, стопански и финансов контрол.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрнопромишлено производство, икономика, отчетност
и планиране на селското стопанство; оценка на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Николинка Тенева Цекова, счетоводна отчетност.
Симеон Панов Изворов, икономист, счетоводни, финансови, социални експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична администрация и машинен инженер.
Бойка Иванова Иванова, инженер по отопление, вентилация и климатизация.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер,
лиценз за оценка на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Горка Иванова Косева, механична технология
на дървесината, счетоводна и правна дейност на
фирмата.
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Димитър Павлов Димитров, икономист по
промишлеността, ел. снабдяване на промишлено
предприятие.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и
ел. обзавеждане.
Ирина Иванова Сайкова, инженер-геодезист.
Лъчезар Антонов Антонов, машинен инженер.
Симислав Иванов Михайлов, инженер по
хидромелиоративно строителство.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини
и съоръжения, на цели държавни и общински
предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството
ISO – 9001, сертификатор на системи за управление на качеството по стандарт ISO – 9001.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с
вътрешно горене, автоексперт-оценител, експертоценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно
горене.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петранка Колева Неделчева, специалист по
биотехнологии, екология и техника за опазване
на околната среда.
Христо Димитров Василев, органична химия,
технология на лекарствени, природни органични
вещества, растежни стимулатори и регулатори,
експерт на ADR превоз на опасни товари.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и
гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти,
замеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Илиян Гецов Илиев, геодезия, фотография и
картография.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
К амен Дим и т ров И лиев, п ром иш лено и
гражданско строителство, икономика на строителството.
Красимир Костов Кръстев, земеустройство.
Милчо Христов Маринов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Христомир Великов Панайотов, геодезия,
фотограметрия и картография.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна
техника и безопасност.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стефка Тодорова Тодорова, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженерство, полевъдство.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Галена Недкова Радославова, съдебни култу рно-художествени експертизи на движими
паметници на културата.
1352
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21в. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Силистра, и Административиня съд – Силистра, при Апелативния
съд – Варна, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство
и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност:
очни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева, психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, съдебен
психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
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Елка Георгиева Йорданова, психолог, допълнителна квалификация – консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство
и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и
контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по
счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Керанка Василева Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Румяна Иванова Капинчева, икономист-счетоводител.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Д р а г о с т и н а Ц а н е в а Д р у м е в а , с п е ц и а лност – финанси, икономика и управление на
търговията.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Ми л ка Дим и т рова Дим и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи.
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Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Дарина Неделчева Николова, икономист,
счетоводител, допълнителна професионална квалификация – „съдебно-счетоводни експертизи“.
Д р а г о с т и н а Ц а н е в а Д р у м е в а , с п е ц и а лност – финанси, икономика и управление на
търговията.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Ми л ка Ди м и т рова Ди м и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност.
Петър Димитров Петров, икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА
и оборотни средства.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Д р а г о с т и н а Ц а н е в а Д р у м е в а , с п е ц и а лност – финанси, икономика и управление на
търговията.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А. Кънчев“.
Росен Петров Иванов, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ – РУ „А. Кънчев“.
Живко Русинов Гелков, гл. асистент в катедра
„Транспорт“ – РУ „А. Кънчев“.
Митко Димитров Маринов, гл. асистент в
катедра „Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“ – Русе.
Евгени Иванов Димитров, гл. асистент в
катедра „Физика“ – РУ „А. Кънчев“.
Добрин Малчев Жеков, машинен инженер,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“.
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Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен инженер.
Евгени Върбанов А врамов, технологи я и
управление на транспорта.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Явор Тодоров Георг иев, машинен ин женер – транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – ВиК.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Мариана Георгиева Николова, строителен
инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.
Мариана Илева Станчева, инженер – геодезист, земеразделяне.
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
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Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на недвижими имоти.
Стоян Златев Златев, геодезист.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер – геодезист, земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител
на стопанско имущество.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
Росица Кирякова Вълчева, специалист: аграрна
икономика, допълнителна квалификация – експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, педагог.
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – ВиК.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско
стопанство.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски
език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер,
охрана на труда.
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21г. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Админис
тративния съд – Търговище, към Апелативния
съд – Варна, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Па на йо т В ла д и м и р ов Пе т р ов, Т ърг овище – експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище – гинеколог.
Д-р Вла д и м и р Ценов Гора нов, Търг овище – съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат
на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист
по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
здраве“
Д-р В е с е л к а Б онева Пе т р ова , Т ърг овище – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
Д-р А н к а Пе т р ова Ат а нас ова , Търг овище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
Боряна А лексан д рова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент,
доктор, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Нед ялко Николов Вла димиров, Търговище – икономист-счетоводител.
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Стоян Колев Стоянов, Търговище – счетоводна отчетност, общ и специализиран контрол.
Боян Костов Славов, Търговище – икономистсчетоводител.
М и лена Ва лен т и нова Пе т рова, Търг овище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт –
счетоводство и контрол, финанси, банково и
застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Кирил Руменов Кирилов, Търговище – икономист-счетоводител.
Венета Петрова Иванова, Попово, икономист.
Росица Георгиева Димитрова, Попово – икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, Попово – счетоводство и контрол, управление на корпоративни
финанси, трудовоправни, данъчно-осигурителни
и финансово-счетоводни експертизи и анализи.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, Попово – икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова, Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими
имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
Даниела Иванова К араг ьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счет оводс т во и кон т р ол , фи на нси , ба н ково и
застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Стоицов, Търговище – икономист – съдебно-икономически експертизи.
Галина Донева Станчева, Търговище – икономист.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономист-счетоводител.
Румяна Христова Стоева, Търговище – икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.
Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист-счетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
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Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Мари я на Н и колова Георг иева, Търг овище – икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище – оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и подобренията върху тях, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ,
ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Деню Костов Славов, Търговище – строителен
техник, геодезист.
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Петър Петров Папуров, Търговище – строителен техник, геодезия.
Инж. Веска Досева Дилова, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище – архитект.
Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище – архитект.
Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище – строителен инженер, ПГС, оценка на
недвижими имоти.
Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
Здравко Атанасов Енчев, Търговище – строителен инженер.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище – техник по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Ва лентин Димит ров Мисирд ж иев, Попово – строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
Ин ж. Йордан Пет ров А нгелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения.
Ин ж. Тодор Р усев К ам д жа лов, Търговище – ел. инженер.
Инж. Йордан Събев Събев, Търговище – оценител на машини и съоръжения, икономист.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа специалност.
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Христо Михов Манев, Попово – техническа
специалност, геодезист.
Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово – техническа
специалност.
Анка Русева Динева, Попово – техническа
специалност.
И н ж . И в а н Ге о рг иев И в а нов, Т ърг овище – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и
системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и
съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична
експертиза и съдебна агротехническа експертиза.
Петър Атанасов Петров, Търговище – агроном, агротехническа експертиза.
Красимир Любенов Хаджикосев – строителен
инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
А т а н а с Ц в е т а нов Д и м и т р ов, г р. О м у р таг – експертизи и консултации по лесовъдни
дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител
на недвижими имоти.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.
Мирослав А лександров Тошев, гр. Ому ртаг – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник
в отдел „Графика“ на Художествена галерия
„Никола Маринов“ в Търговище, специалност
„Графика“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Вера Николаевна Кряколова, Търговище – педагог.
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21д. – Министърът на правосъдието на основане чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Шуменския окръжен съд към Апелативния съд – Варна, за 2015 г.
I. Съдебно-икономически експертизи
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магист ър, специалност „Кооперативно
дело“, оценител на цели предприятия, недвижими
имоти, машини, съоръжения и автомобили.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“,
оценител на движимо имущество – машини и
съоръжения.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика
на търговията и вътрешен финансов контрол“,
икономист-счетоводител.
Христо Костадинов Христов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, счетоводни услуги на свободна практика,
икономически експертизи.
С у за на С а вева Недева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“, оценител на:
търговски предприятия и вземания; права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения; недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения; разрешение за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност ОПУС и квалификация икономист по строителството, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово- ценови
експертизи.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър по специалност „Икономика
на промишлеността“, дипломиран експерт-счетоводител.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономист-счетоводител.
Делян Красимиров Димов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономист-счетоводител.
А нгел Пет ров А нгелов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, икономист-счетоводител.
Красимира Костадинова Иванова, висше образование – бакалавър, специалност „Математика
и икономика“, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения и автотехнически
експертизи.
Петър Димитров Петров, висше образование, специалност „Икономика и управление на
търговията“; съдебен експерт по финансови и
икономически експертизи, експерт-оценител на
ДМА и оборотни средства.

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

Галина Радкова Златева, висше образование – магистър, специалност „Финанси“, икономист-счетоводител.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, съдебно-счетоводни
експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономически експертизи.
Иванка Стоилова Стоянова, висше образование, магистър по специалността „Счетоводство
и контрол“; счетоводни експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономист-счетоводител – магистър по специалността „Счетоводна отчетност“; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, експерт по
финансово-икономически проблеми, оценител на
машини и съоръжения, на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование,
специалност „Икономика и управление на индустрията“, икономически експертизи.
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление на
строителството“, съдебно-счетоводни, финансовоикономически и стокови експертизи; дипломиран
експерт-счетоводител.
Блага Енчева Ангелова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, икономист-счетоводител.
Петранка Енчева Тодорова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, икономистсчетоводител.
Николай Руменов Константинов, висше образование – бакалавър по специалност „Информатика“; магистър по специалност „Мениджмънт на
регионалното развитие“, магистър по специалност
„Счетоводство и контрол“; икономически счетоводни експертизи, технически – информационни
технологии и комуникации, други – оценка на
реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Петрова Йорданова, висше образование,
магистър по специалност „Финансов контрол“,
съдебно-икономически експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов, висше образование, специалност „Икономика и управление на
селското стопанство“; съдебна финансово-икономическа експертиза; трудов стаж по банково
дело – 18 години.
Петя Иванова Радева, висше образование,
специа лност „Икономика и организаци я на
МТС“, икономист по МТС, съдебно-счетоводни
експертизи.
Христина Кирилова А лександрова, висше
образование – магистър по специалностите: „Счетоводство и контрол“; „Агрохимия с фермерство
и агробизнес“ и „Съдебно-криминалистически
експертизи“; съдебно-счетоводни, финансовоикономически и стокови експертизи.
II. Съдебни инженерно-технически експертизи
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
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горене“, автоексперт, оценител на машини и
съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование – магистър, специалности: „Счетоводство и
контрол“; и „Органична химия“, инженер-технолог, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения и цели предприятия.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование – магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“,
оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Пет ър Стоянов Даулов, висше образование – магистър, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – електроинженер;
специалист по здравословни и безопасни условия
на труд.
Петко Грудов Шаренков, висше образование – магистър, инженер по радиоелектронна
техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше педагогическо
образование, оценител на машини и съоръжения,
автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация на
производството“, оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен
инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографически трасологични
ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, висше образование – магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
Галя Стойчева Симеонова, висше образование – магистър, специалност „Съобщителна и
осигурителна техника и системи“, експерт по
телекомуникационни съоръжения и системи,
оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; недвижими имоти; земеделски
земи и подобренията върху тях; автотехнически
експертизи; обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър по
специалности „Счетоводство и контрол“ и „Радиоелектроника“, инженер по радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, средно медицинско,
специалност „Медицински фелдшер“, Специализирана школа за експерт-криминалисти – Москва,
експерт-криминалист, графологични експертизи.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност „Технология
на металорежещи и металообработващи машини“, машинен инженер – оценител на машини
и съоръжения.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело; автоексперт.
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Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георг иев Пет ев, висше образование – магистър, специалност „Радиоелектронна
техника“, автоексперт-оценител.
Стецко Дачев Арабаджиев, висше образование – инженер по експлоатация на АТТ; оценител
на машини и съоръжения.
Валентин Иванов Терзиев, висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно
горене“ – машинен инженер, вещо лице – съдебна
автотехническа експертиза.
Иван Димитров Радев, висше образование,
магистър по специалност „Корабни енерг. машини
и механизми“ – машинен инженер, автоекспертоценител, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше образование, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, електроинженер.
Ивайло Георгиев Серафимов, висше образование, специалност „Автоматизация на производството“, инженер по електроника и автоматика;
инженерно-технически и стокови експертизи; 7
години трудов стаж в областта на: енергетиката,
електротехниката, отчитане и пласмент на ел.
енергия, безопасност на труда при работа с ел.
ток; 6 години трудов стаж в областта на логистиката, материални запаси, оценка на електроматериали, транспорт, отчитане и продажба на
черни и цветни метали за скрап, отчитане на
вредни и опасни отпадъци.
Емил Ангелов Атанасов, висше образование,
специалност „Биология и химия“, Независима
лаборатория за криминалистически изследвания – Варна; експерт по всички видове криминалистически експертизи – почеркови (графически),
техническо изследване на документи, трасологически, балистически.
Ценко Маринов Цачев, висше образование,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“, електроинженер; Независима лаборатория
за криминалистически изследвания – Варна;
експерт по всички видове криминалистически
експертизи – почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологически,
балистически.
Красен Николов Николов, висше образование,
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном;
съдебни инженерно-технически експертизи, съдебна автотехническа експертиза; оценител на
недвижими имоти; машини и съоръжения.
Пламен Йорданов Димитров, висше образование, инженер – специалност „Противопожарна
техника и безопасност“; съдебно-пожаротехнически експертизи.
Мариела Марчева Димова, висше образование, специалност „Технология на хранителните
прод у к ти и напитк и“, ин женер-тех нолог по
хранително-вкусова промишленост, специалист
в областта на мениджмънта и безопасността на
храните, технически експерт към БСА.
Иван Милчев Попжелев, висше образование,
специалност „Химични технологии“; съдебна
компютърно-техническа експертиза, компютър-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

на криминалистика, основи на сигурността на
информационните технологии.
Николай Стефчев Ризов, висше военно образование, специалност „ЗТЧ“, съдебни криминалистически експертизи.
ІІІ. Съдебни строително-технически експертизи
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше
образование – магист ър, специа лност „Промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции“ – строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Сотир Иванов Сотиров, висше образование – магистър, строителен инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
строителство“, строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Пет ър Павлов Пекарек, висше образование – магистър, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“, геодезист, дейности
по кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование – магистър – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, инженер-геодезист,
дейности по кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер,
оценител на земеделски земи, подобренията и
трайните насаждения върху тях.
Жул и я н Д и мов Желев, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше
образование, специалност „Геодезия и картография“, инженер-геодезист, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Виолина Любомирова Гичева, висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности по
кадастъра.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
висше образование – магист ър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, втора специалност „Счетоводство и
контрол“, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство и оценител на недвижими имоти.
Анна Цветанова Миланова, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – технология“, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно и
пътно строителство“, главен специалист – пътно
строителство, експерт по пътно строителство и
оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, висше образование, строителен инженер по транспортно
строителство.
Ин ж. И ли я Христов И лиев, общ т ру дов
стаж – 34 г. в областта на геодезията, кадастъра
и регулацията; магистър инженер по специалност „Геодезия, картография и земеустройство“;
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член на КИИП, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; независим експерт
към МРРБ – ОПРР.
Пенка Василева Гърбева, висше образование – магистър, строителен инженер – специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Иванка Радкова Борисова, висше образование – бакалавър, специалност „Строителство на
сгради и съоръжения“, строителен инженер.
Мара Савова Баръмова, висше образование – бакалавър, специалност „Геодезия“ с професионална квалификация инженер по геодезия.
Стефанка Илиева Димитрова, средно специално образование, специалност „Водно строителство“, среден техник.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование – строителен инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – технология“.
ІV. Съдебномедицински експертизи
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност „Патологоанатомия“.
Д-р Владимир Петков Владов, висше образование, специалности: 1. „Патологоанатомия“, 2.
„Съдебна медицина“.
Д-р Галин Стефанов Вачков, висше образование, специалност „Съдебна медицина“.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образование, специалност „Хирургия“.
Д-р Огнян Илиев Обретенов, висше образование, специалности: 1. „Хирургия“, 2. „Детска
хирургия“.
Д-р Стоян Атанасов Домусчиев, висше образование, специалност „Урология“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование, специалност „Детски болести“.
Д-р Гинка Александрова Иванова, висше образование, специалност „Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование,
специалност „Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“,
2. „Неонатология“.
Д-р Събина Баева Граматикова, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“, 2.
„Неонатология“.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образование, специалност „Нервни болести“.
Д-р Милена Ненова Симеонова, висше образование, специалност „Нервни болести“.
Д-р Сава Иванов Савов, висше образование,
специалност „Нервни болести“.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше образование, специалности: 1. „Анестезиология и
реанимация“, 2. „Токсикология“, 3. „Клинична
токсикология“.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше образование, специалност „Анестезиология и реанимация“.
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Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образование, специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Пламен Петров Николов, висше образование, специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образование, специалност „Физиотерапия, рехабилитация
и курортология“.
Д-р Красимир Живков Бозов, висше образование, специалност „УНГ“.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше
образование, специалност „УНГ“.
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, специалност „УНГ“.
Жулиета Иванова Витанова-Узунова, висше
образование, специалност „Медицинска радиология“.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност „Молекулярна и функционална
биология“, биохимик – клиничен химик, специалист в областта „ДНК анализ и идентификация“,
съдебномедицински експертизи за установяване на
родителски произход и идентификация на човек.
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
специалист в областта на ДНК анализи, съдебномедицински експертизи за установяване на
родителски произход и идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, висше образование – магистър по специалност „Молекулярна биология“;
експерт в областта на ДНК анализа, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски
произход и за идентификация на човека.
V. Съдебна експертиза на психичното състояние
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; специалист по съдебна психиатрия.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“;
психиатър.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование
по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Изабела Владкова Коларова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Наташа Иванова Станева, висше образование
по философия, специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, клиничен
психолог.
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Катя Красимирова Крумова, висше образование – магист ър, специа лност „Социа лна
психология“.
Емилия Емилова Димитрова, висше – магистър, специалност“ Психология“.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше
образование – магистър, специалност „Психология и философия“.
Иванка Иванова Петрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“ – психолог на свободна практика.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование,
специалност „Психология“.
Красимира Стефанова Тодорова, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Севджихан Ахмедова Еюбова, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Маргарита Станкова Браилска, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Доц. д-р Ирена Иванова Левкова, преподавател
по психология, 26 години трудов стаж в областта
на психологичната диагностика.
Силвия Йорданова Шопова, висше образование, специалност „Психология. Социална психология“; съдебна експертиза на психичното здраве.
Александър Милчев Цолчовски – висше – магистър, специалност „Психология“, съдебни психологически експертизи.
VІ. Съдебни селскостопански експертизи
Магдалена Колева Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Растителна
защита“, агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование,
специалност „Зоотехника“, зооинженер, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше образование, специалност „Животновъдство“, доктор
по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, оценител на стопанско имущество.
Красен Николов Николов, висше образование,
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном;
съдебно-биологични, ботанически, ентомологични и агротехнически експертизи, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
VІІ. Други съдебни експертизи
Иванка Славчева Пакиданска, София, висше
образование – магистър, специалност „Текстилна
техника“, експерт по интелектуална собственост,
оценител на нематериални активи, оценител на
дизайн и художествени произведения.
Николай Руменов Константинов, бакалавър
по специалност „Информатика“; магистър по
специалност „Мениджмънт на регионалното
развитие“, магистър по спец. „Счетоводство и
контрол“; икономически счетоводни експертизи, технически – информационни технологии и
комуникации, други – оценка на реализация и
изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
1509
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25. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 52,
ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 2014 г.) и чл. 154, ал. 5 във връзка с
ал. 2, т. 5 и 8 ЗУТ и при условията на чл. 60, ал. 1
АПК е издал Заповед № РС-8 от 19.02.2015 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за допълване на Разрешение за строеж № РС-15 от 15.03.2013 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с изграждане на
пешеходен надлез в жп гара Нова Надежда на
км 244+458,36 на територията на община Хасково, област Хасково, за строеж: Реконструкция и
електрификация на железопътната линия „Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Симеоновград (от км 231+560
в междугарието Ябълково – Димитровград до
км 266+000 в междугарието Симеоновград –
Харманли), включително гарите Димитровград
и Симеоновград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път
36 км. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
1572
26. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 3 от 24.01.2015 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Крум Костадинов Карадачки с адрес:
Кюстендил, ул. Георги Тертер 25А, недвижим
имот, намиращ се в Горна Оряховица, кв. Гарата,
ул. Цар Освободител 88, представляващ дворно
място с площ 410 кв. м цялото, съставляващо
парцел XII-431, квартал 41 по плана на гр. Горна
Оряховица, квартал Гарата, ведно с построената
в имота жилищна сграда – къща, изба, подобрения и трайни насаждения, при граници: ул. Цар
Освободител, Милко Стефанов Занев, Йордан
Николов Йорданов и Петър Петров, съгласно
нотариален акт № 198, том II, нот.д. № 804/1990 г.
на горнооряховски нотариус, а съгласно скица
№ 673 от 1.07.2011 г., издадена от Община Горна
Оряховица, имотът е разположен в УПИ Х-1536,
квартал 41 по плана на гара Горна Оряховица,
при граници: УПИ III-1536, УПИ IV-1538, УПИ
IX-1537, ул. Цар Освободител и УПИ II-1535, за
сумата 31 560 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдия по вписванията
чрез службата по вписванията.
1640
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29. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор по професионално направление 3.6. Право (Европейско
право) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки в
Перник, п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел. (+ 359) 76 600 773, факс (+ 359) 76
605 207, e-mail: office@epu.bg.
1615
774. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професор по 5. Технически науки 5.12. Хранителни
технологии (Производство и сушене на тютюна;
Експертна оценка на тютюна) – един; доценти
по: 2. Хуманитарни науки 2.1. Филология (Бизнес
български език и делово общуване) – един; 5.
Технически науки 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Моделиране на процесите в
ХВП) – един, 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Технология на растителните
мазнини; Технология на сапуните, миещите и
перилните препарати) – един, 5. Технически
науки 5.12. Хранителни технологии (Хранителна
микробиология) – един, 5. Технически науки
5.12. Хранителни технологии (Технология на
безалкохолните напитки) – един; главни асистенти по: 4. Природни науки, математика и
информатика 4.2. Химически науки (Органична химия; Обща хранителна химия) – един, 5.
Технически науки 5.12. Хранителни технологии
(Приложна биохимия и ензимология) – един, 5.
Технически науки 5.12. Хранителни технологии
(Ветеринарно-санитарен контрол на хранителни
суровини и продукти) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в Университета по хранителни
технологии – Пловдив, бул. Марица 26, тел. 032
603 603.
1582
26. – Фармацевтичният факултет при Медицинския университет – София, с решение на Академичния съвет на Медицинския университет – София
(протокол № 21 от 23.02.2015 г.), обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Физикохимия“ за нуждите на катедра „Химия“
на Фармацевтичния факултет при МУ – София,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125; за
справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
1641
7. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
п ла н – парце лар ен п ла н з а изг ра ж да не на
обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност и изтегляне на оптичен кабел на
територията на община Аксаково на „Булсатком“ – АД, София, от ТТ в гр. Аксаково до ТТ
в гр. Игнатиево, община Аксаково“, с държина
на трасето 2398 м. Подробният устройствен план
засяга имот – собственост на Община Аксаково,
представляващ път IV клас с № 000055 по КВС
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на землище гр. Аксаково, община Аксаково.
Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в Техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни
дни за техническата служба са всеки вторник
от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30 до 11,30 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
1635
1. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собст веници по смисъ ла на ч л. 131 ЗУ Т, че е
и зг о т в ен п р о ек т з а под р о б ен ус т р ойс т в ен
план – парцеларен план за довеж дащ кабел
20 kV от съществуващ стълб по въздушна линия
„Рудничар“ до трафопост в ПИ с пл. № 016082,
местност Воденицата (бивша местност Дермен
оджа) в землището на с. Твърдица, община
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
Дирекция ЦАУ „Зора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1636
2. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – план
за улична регулация на обслужващи улици с
о.т. 267 – о.т. 158б – о.т. 158а и о.т. 158б – о.т. 158
за обслужване на имоти в местност Лозята, землище кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас.
Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1637
10. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за отвеждащи колектори, преминаващи през имоти, намиращи се в
землището на с. Ресен, община Велико Търново,
за обект: път III-504 „Самоводене – Обединение“
от км 0+000 до км 26+113,60, както следва: ПИ
№ 000237 с НТП: полски път, общинска публична
собственост; ПИ № 193026 с НТП: полски път,
общинска публична собственост; ПИ № 193020 с
НТП: пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ № 193023 – пасище, мера, общинска
публична собственост, и ПИ № 179001 – частна
собственост, с НТП: нива. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1604
3. – Областният управител на област Враца
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че със Заповед № РД18-РР5 от 24.02.2015 г. е одобрен работни ят
проект и е издадено Разрешение за строеж № 1
от 27.02.2015 г. за обект от техническата инфраструктура: Работен проект на обект „Присъединяване на МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ „Струпец“ към електроенергийната система – Нова
въздушна електропроводна линия, 20 kV, между
МВЕЦ „Струпец“ и МВЕЦ „Долна Бешовица“,
линеен строеж, преминаващ през землищата на:
с. Старо село, община Мездра, с. Долна Бешовица, община Роман, и гр. Роман, област Враца,
с възложител „Турбоген“ – ООД, със седалище
и адрес на у правление Софи я, ул. Николай
Хайтов 3А, ЕИК 106623336, представлявано от
Юлиян Василев Янкулов – управител. Обектът
е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3,
буква „б“ ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. За работния проект е изготвена оценка
на съответствие на проектната документация
със съществените изисквания към строежите,
изготвена от консултанта „Строй надзор“ – ООД,
София. Заповедта за одобряване и разрешението
за строеж могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1605
4. – Областният управител на област Враца
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че със Заповед № РД18-РР4 от 24.02.2015 г. е одобрен работни ят
проект и е издадено Разрешение за строеж № 2
от 27.02.2015 г. за обект от техническата инфраструктура: „Присъединяване на МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ „Струпец“ към електроенергийната
система – Нова въздушна електропроводна линия, 20 kV, между МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ
„Струпец“, линеен строеж, преминаващ през
землищата на: с. Старо село, община Мездра,
и с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца,
с възложител „Турбоген“ – ООД, със седалище
и адрес на у правление Софи я, ул. Николай
Хайтов 3А, ЕИК 106623336, представлявано от
Юлиян Василев Янкулов – управител. Обектът
е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3,
буква „б“ ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. За работния проект е изготвена оценка
на съответствие на проектната документация
със съществените изисквания към строежите,
изготвена от консултанта „Строй надзор“ – ООД,
София. Заповедта за одобряване и разрешението
за строеж могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1606
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7. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) по
бул. България и бул. Булаир, включващ квартали с № 94, 1094, 2094, 95, 1095, 96, 1096, 2096,
3096, 4096, 100, 1100, 102, 1102, 103, 1103, 104, 105
и 1105 – гр. Кърджали. Проектът е изложен в
дирекция „АСУТ“ при община Кърджали, стая
214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1607
18. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за разделителната ивица
по бул. Стефан Караджа по действащия план на
гр. Пазарджик. С ПР за зелената разделителна
ивица по бул. Стефан Караджа се проектират
нови кв. 156а, 156б и 156в, за които се обособяват
нови УПИ, съответно за кв. 156а – УПИ I – „За
паркинг“, II и V с отреждане „За озеленяване“
и УПИ III и IV с отреждане „За търговия и
услуги“; за кв. 156б – УПИ I и III с отреждане „За озеленяване“ и УПИ II – „За паркинг“;
за кв. 156в – УПИ I, III, V и VII с отреждане
„За озеленяване“, УПИ II – „Бензиностанция“,
IV – „За търговия и услуги“, и VI – „За паркинг“,
а с ПЗ за новообособените УПИ с отреждане „За
търговия и услуги“, както и за тези с отреждане
„Бензиностанция“ се предвижда нискоетажно,
свободно стоящо застрояване с височина до
3,6 м, при показатели за зона „Оо“ – Пзастр. –
100 %, и Кинт. – 3,0, съгласно означенията на
приложения проект. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5
ЗУТ могат да направят писмени предложения,
искания или възражения по проекта в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
дирекция „АТУ“ на Община Пазарджик.
1632
3. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод ∅ 90 – ПЕВП
от съществуващ водопровод ∅ 110 – ПЕВП до
ПИ 57491.16.514 в местност Кротиря в землището на гр. Поморие“ и сервитут, преминаващи
през поземлени имоти: ПИ 57491.16.547 – мест ен п ът (общ и нск а п у бл и ч на собс т венос т),
57491.16.542 – полски път (общинска публична
собственост), ПИ 57491.17.229 – пасище (общинска
частна собственост), ПИ 57491.16.541 – складов
обект (държавна частна собственост ДПФ – МЗГ),
ПИ 57491.4.583 – полски път (общинска публична
собственост), с дължина на трасето 809 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1673
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1. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за местен път
№ 000271 и ПИ 000130 със схема на подземните
проводи и съоръжения за довеждаща инфраструктура – електрозахранване за ПИ № 061016, местност
Каменяка, землището на с. Разлив, като част от
проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Разлив“. Проектът е изложен в Община
Правец. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация.
1638
74. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (гр. Стралджа и
с. Зимница) за обект „Кабел 20 kV от подстанция
„Стралджа“ до възлова станция в ПИ 0430045,
м. Червенката, с. Мокрен, за захранване на „Военен
учебен полигон – Ново село“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок до един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУЕ“
на Община Стралджа и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1668
22. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ е издал Заповед № РД15-46 от 26.02.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № 2 от 24.11.2011 г. за обект: „Изграждане
на оптични кабелни трасета с цел развитие на
високоскоростен, широколентов достъп в България
посредством изграждане на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, Обособена позиция № 1: „Проектиране и
изграждане на оптични кабелни трасета в регион Северна България“, трасе „Шумен – Венец“,
относно отразяване на изменения в обхвата на
съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 8
ЗУТ, предвиждащи: промяна на трасето и начина
на полагане на оптичния кабел в урбанизираната
територия на гр. Шумен в участъка от сградата
на Български пощи на ул. Добруджа 4 до съществуващата кабелна шахта 612-I-25-01, намираща се
на източния тротоар на ул. Софийско шосе, като
вместо в изкоп оптичният кабел се полага в съществуващата кабелна тръбна мрежа, изградена от
„БТК“ – ЕАД. Заповедта може да бъде обжалвана
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд.
1608
89. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улица с ос.т. 161-31 и 31-47 между квартали 3, 13
и 14 и план за регулация за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I с отреждане за общежитие
от кв. 13, образуван от поземлени имоти пл. сн.
№ 185 и № 186, и УПИ I с отреждане за младежки
клуб от кв. 14 по плана на с. Златолист – Белогу-
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шка, община Кирково, област Кърджали, като с
изменението на плана за улична регулация (ПУР)
се заличават нереализирани улични регулации с
ос.т. 161-31 и 31-47, същите се изместват по съществуващо намясто асфалтово трасе. Заличава
се ос.т. 31 и се образуват нови улични регулации
със: ос.т. 161-178-179-180-181, ос.т. 181-182-183-185-186187-47 и ос.т. 186-184. Трасето на новообразуваните
улични регулации е съобразено със съществуващ
асфалтов път. От двете страни по цялата дължина
на новообразуваната улица с ос.т. 181-182-183185-186-187 е предвидено уширение – терен за
паркиране с обръщало при ос.т. 183-185. Ново
образуваната улична регулация с ос.т. 186-184 води
до обособяване на нов квартал 42. Проектът за
изменението на ПУР изменя и плана за регулация
за УПИ I с отреждане за общежитие от кв. 13 и
УПИ I с отреждане за младежки клуб и УПИ II188 от кв. 14, като изменението е съобразено със
съществуващите имотни граници и документите
за собственост и стават: УПИ I с отреждане за
общежитие от кв. 13 се заличава и отпада отреждането за общежитие и се образуват нови
УПИ: II-186, кв. 13, с площ 786 кв. м; III, кв. 13, с
площ 652 кв. м; IV-185, кв. 13, с площ 2118 кв. м;
V, кв. 13, с площ 965 кв. м; VI, кв. 13, с площ
667 кв. м, и VII, кв. 13, с площ 617 кв. м. Променят се границите за УПИ I – младежки клуб
от кв. 14, през който преминава новата улична
регулация с ос.т. 186-184. Намалява се площта и
новообразуваният УПИ I с отреждане за младежки
клуб от кв. 14, става с площ 1343 кв. м и му се
запазва отреждането. Разликата от останалата
площ от УПИ I, кв. 14, се предвижда за уширение – паркиране и обръщало, и преминава към
новообразувания квартал 42. УПИ II-188 с отреждане за общественообслужваща дейност от кв. 14
става УПИ II-188 от кв. 42 с площ 558 кв. м, като
се запазва отреждането му. Образува се нов УПИ
I от кв. 42 с площ 356 кв. м. Проектът за изменение на подробен устройствен план – план за
улична регулация и план за регулация е изложен
в сградата на Община Кирково, ул. Дружба 1,
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за изменение
на ПУП – ПУР – ПР до общинската администрация на Община Кирково, ул. Дружба 1.
1633
91. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграж дането на
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образувания „Пътна връзка – кръстовище
при км 369+318 ляво (ПИ № 40350) и достъп до
земеделски земи вдясно (ПИ № 040351) на път
І-5 (Е-85) „Кърджали – Маказа“ в землището
на с. Първица, община Кирково. Проектът за
ПУП – ПП засяга поземлени имоти в землището
на с. Първица, община Кирково, област Кърджали.
Проектът за подробен устройствен план – пар-
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целарен план е изложен в сградата на Община
Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2, стая № 11, и може
да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до общинската администрация на
Община Кирково, ул. Дружба 1.
1634

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 372/2015 г. по описа на
ІІ отделение, 41 състав, насрочено за 16.04.2015 г.
в 14,30 ч. по жалба от собствениците на имот с
пл. № 982 – Катерина Борисова Вангелова, Ния
Борисова Вангелова, Елена Борисова Вангелова,
Деница Димитрова Вангелова, както и по жалбата
на собственика на имот с пл. № 977 – „Кооперация
Топливо“ – АД, срещу т. 1 от Заповед № РД-0950-404 от 6.04.2009 г. на главния архитект на СО
в частта, в която е одобрено изменение на плана
за регулация на м. Манастирски ливади – изток
за УПИ ІІ-982 от кв. 92 и за имот с пл. № 977. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
1666
Административният съд – София-град, второ
отделение, 32 състав, съобщава, че срещу Решение
№ 384 от 26.06.2014 г. на Столичния общински
съвет в частта му, с която е одобрен подробен
устройствен план – план за улична регулация на
м. Подлозище – Горна баня разширение, в частта
му, засягаща имот с идентификатор 68134.4325.139
от одобрената кадастрална карта (КК) (нов номер 68134.4325.9412 съгласно Заповед № 18-10918
от 7.08.2014 г. на началника на СГКК София), за
които е отреден УПИ Х-139 от кв. 134, м. Подлозище, е образувано адм. дело № 11429 от 2014 г. по
описа на съда. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“, като подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6
ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
1667
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 18 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) уведомява, че има образувано
гр. д. № 1316/2015 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане на
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незаконно придобито имущество срещу Марин
Илиев Петров с постоянен и настоящ адрес:
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4 № 419,
вх. 4, ет. 1, ап. 3, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 14.05.2015 г. от
10,30 ч. Определя двумесечен срок на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Марин Илиев Петров
Лек автомобил марка и модел „БМВ Х 6“,
рег. № С 1944 СМ, рама № WBAFG810X0L281951,
двигател – без номер (004607894), цвят – черен
металик, с дата на първоначална регистрация
11.02.2008 г., придобит с договор за покупкопродажба на 27.07.2011 г.
1767

ПОК А Н И И СЪОБЩ ЕН И Я
60. – Управителният съвет на Асоциацията
на българските авиокомпании АБА – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 16.04.2015 г. в 14 ч.
в сградата на Института по въздушен транспорт,
Летище София, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на АБА; 4.
избор на управителен съвет на АБА; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверяване
на годишния счетоводен отчет на АБА за 2015 г.;
6. приемане на бюджет на асоциацията за 2015 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите.
1645
61. – Управителният съвет на Българската
авиационна асоциация, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква деветата редовна отчетно-изборна
конференция на 21.04.2015 г. в 11 ч. в Централния
военен клуб – София, бул. Цар Освободител 7,
при следния дневен ред: 1. отчетни доклади на
управителния съвет и контролната комисия за
периода 2012 – 2015 г.; 2. приемане решение за
пререгистрация на дейността на Българската
авиационна асоциация като общественополезна;
3. промени в устава на Българската авиационна
асоциация; 4. приемане на Правилник за дейността
на Българската авиационна асоциация; 5. приемане на решения за следващия период; 6. избор
на ръководни органи на Българската авиационна
асоциация. Норма на представителство – един
делегат на двадесет редовни членове на клубовете,
съюзите и сдруженията.
1642
1. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл. 12,
ал. 6 ЗНС свиква редовно общо събрание на
24.04.2015 г. в 11 ч. в Националния дом на науката и техниката в София, ул. Г. С. Раковски
108, ет. 2, зала 4 „Асен Златаров“, при следния
дневен ред: 1. приемане на членове на Българския
институт за стандартизация; 2. преустановяване
на правата на членове на Българския институт за
стандартизация; 3. приемане на предложение на
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управителния съвет за изменение и допълнение на
устава на БИС; 4. избор на член на управителния
съвет от групата по чл. 8, т. 2 ЗНС за остатъка на
мандата; 5. избор на член на контролния съвет
от групата по чл. 24, ал. 3 ЗНС за остатъка на
мандата; 6. приемане на отчета за дейността на
Българския институт за стандартизация за 2014 г.;
7. приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на Българския институт за стандартизация за
2014 г.; 8. приемане на бюджета на Българския
институт за стандартизация за 2015 г.; 9. разни.
Регистрацията на упълномощените представители
на членовете на БИС започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 13 ЗНС
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1657
6. – Управителният съвет на Спортен клуб
Военна академия – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на СКВА свиква редовно общо събрание на клуба на 24.04.2015 г.
в 15 ч. в брифинг залата на Военната академия
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет за 2014 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.;
3. приемане на бюджет на Спортен клуб Военна
академия за 2015 г.; 4. изменение и допълнение
на устава на спортния клуб; 5. приемане на
спортната програма на СКВА за 2015 г.; 6. други.
1660
1. – Координационният съвет на Българското
статистическо дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на дружеството на 24.04.2015 г. в 15,30 ч. в
София в зала 423 на Института по математика
и информатика – БАН, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 8, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността за 2013/14; 2. дискусия за образованието по стохастика в български ВУЗ; 3. други.
1696
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български есперантски съюз“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание (67-и конгрес) на 25.04.2015 г. в
9 ч. в Русе, в пленарната зала на Община Русе,
пл. Свобода 6, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС на БЕС за 2014 г.; 2. финансов
отчет за 2014 г.; 3. отчетен доклад на контролно-ревизионната комисия на БЕС за 2014 г.; 4.
обсъждане и приемане на бюджета на БЕС за
2015 г.; 5. изказвания; 6. приемане на решения
от общото събрание.
1659
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 29.04.2015 г. в 17 ч. на следния
адрес: София, Столична община – район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул. Златишки проход 57,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на доклад-отчет на УС за дейността на сдружението през 2014 г.; проект за решение – ОС приема
доклада-отчет на УС за дейността на сдружението
през 2014 г.; 2. обсъждане и приемане на годишен
счетоводен отчет за дейността на сдружението през
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2014 г.; проект за решение – ОС приема годишния
счетоводен отчет за дейността на сдружението през
2014 г.; 3. освобождаване на управителния съвет
от отговорност за 2014 г.; проект за решение – ОС
освобождава управителния съвет от отговорност
за 2014 г.; 4. обсъждане и приемане проект на УС
за годишна програма за 2015 г. за осъществяване
на дейността на сдружение „Родителски алианс
„Благополучие в детската градина 2008“; проект
за решение – ОС приема годишната програма
за осъществяване на дейността на сдружението
през 2015 г.; 5. приемане бюджет на сдружението за 2015 г.; проект за решение – ОС приема
предложението на УС за бюджет на сдружението за 2015 г.; 6. освобождаване от длъжност на
досегашните членове на управителния съвет на
сдружението и избор на членове на управителния съвет на СНЦ с наименование „Родителски
алианс „Благополучие в детската градина 2008“
съгласно направените предложения и издигнати кандидатури; проект за решение – общото
събрание на СНЦ с наименование „Родителски
алианс „Благополучие в детската градина 2008“
приема решение за освобождаване от длъжност
на досегашните членове на управителния съвет
и избира нови членове на управителния съвет
на същото сдружение в съответствие с направените предложения в тази насока и издигнатите
кандидатури; 7. разни. Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете на
сдружението на адреса на управление в София,
Столична община – район „Триадица, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Златишки проход 57, всеки работен ден
от 8 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 18 ч. независимо от броя
на членове на сдружението, регистрирали се за
участие в общото събрание.
1581
29. – Управителният съвет на ВК „ЦСКА“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 11.05.2015 г. в
17 ч. в София, ул. Асен Йорданов 1 – Спортен
комплекс „Червено знаме“, в заседателната зала
на клуба, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на управителния съвет за дейността
и състоянието на клуба за периода от 09.2013 г.
до 31.12.2014 г.; проект за решение на общото
събрание за приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на клуба за същия период; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на ВК
„ЦСКА“ за 2013 г. и 2014 г.; проект за решение
на общото събрание за приемане на годишния
счетоводен отчет на клуба за същия период;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за периода от 17.09.2013 г.
до датата на провеждане на общото събрание на
клуба; проект за решение на общото събрание
за освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за същия период; 4.
промени в устава на ВК „ЦСК А“; проект за
решение на общото събрание за приемане на
промени в устава на ВК „ЦСКА“; 5. промени в
управителния съвет на ВК „ЦСКА“; проект за
решение на общото събрание за приемане на
промени в управителния съвет на ВК „ЦСКА“;
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6. разни. 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.
1658
57. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Филмаутор“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на
сдружението на 12.05.2015 г. в 9 ч. в салона на
Дома на киното, София, ул. Екзарх Йосиф 37, при
следния дневен ред: 1. изслушване и приемане
на отчета на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2014 г.; 2. изслушване и
приемане на доклада на контролно-финансовата
комисия за 2014 г.; 3. приемане на бюджет на
„Филмаутор“ за 2015 г.; 4. приемане на изменение в раздел ІІ от Правилника за организацията
и дейността на сдружение „Филмаутор“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1661
1. – Съветът на настоятелите при сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10 (1) от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 18.05.2015 г. в 18 ч. в София, ул. Кадемлия
15, в сградата на гимназията, ет. 3 (учителската
стая), при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на съвета на настоятелите
за 2014 г.; 2. приемане на финансов отчет за
изтеклия период и проект за бюджет 2015 г.;
3. приемане на насоки за дейността на настоятелството през 2015 г.; 4. разглеждане на молби
за напускане и прием на нови членове. Материалите за събранието са на разположение на
членовете на сдружението всеки работен ден
от 8 до 16 ч. в училищната библиотека. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред от 19 ч.
1697
3. – Управителният съвет на СКВТ „Асеневци“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 13.02.2015 г. свиква общо
събрание на 8.05.2015 г. в 18 ч. във фитнес салона на Стадион „Ивайло“, ул. Филип Тотю 18,
Велико Търново, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС на СКВТ „Асеневци“ за дейността
през 2014 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2014 г.; 3. приемане бюджета за 2015 г.;
4. други (разни). При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 19 ч.
1619
3. – Управителният съвет на сдружение „Шахматен клуб Етър“, Велико Търново, уведомява
своите членове, че на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и съгласно решение на УС от 15.02.2015 г. свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на
сдружението на 10.05.2015 г. в 16 ч. в ресторанта
на хотел „Етър“, Велико Търново, ул. Ивайло 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
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през 2014 г. и на дейността до 31.03.2015 г.; 2.
финансов отчет за 2014 г. и тримесечието на
2015 г.; 3. избор на нов председател и управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1616
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска Асоциация на Малинопроизводителите“,
гр. Лозница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 21.05.2015 г. в
11 ч. в Попово в Дома на културата при следния
дневен ред: Откриване на общото събрание на
Асоциацията на Малинопроизводителите от
Божидар Петков. Проверка за кворум става с
гласуване и преброяване на членове с членски
карти: 1. отчет на председателя за дейността на
асоциацията през 2014 г.; 2. отчет за приходите
и разходите през 2014 г.; 3. цели и задачи на асоциацията – стратегия за периода 2015 – 2016 г.; 4.
изменения и допълнения в устава на асоциацията:
допълнение към името на асоциацията – „Ягодоплодни“, за да стане „Българска Асоциация
на Малинопроизводителите и Ягодоплодните“;
допълване и разширяване на УС; избиране на
контролен съвет на асоциацията; гласуване за
промени в точка 15 (1) от устава; определяне
възнаграждението на председателя на БАМ; промяна в начина на оповестяване на ОС на БАМ;
5. приемане на бюджет 2015 г.; 6. приемане на
нови членове, обявяване на отпадналите; 7. други.
1618
35. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Мездра“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна
конференция на 14.05.2015 г. в 10 ч. в ресторант
„Родина“ в г р. Мезд ра п ри следни я дневен
ред: 1. отчет на УС на сдружението за периода
2014 – 2015 г.; 2. отчет на КРК на сдружението за
периода 2014 – 2015 г.; 3. приемане на финансов
план за дейността на сдружението през 2015 г.; 4.
приемане на план за изразходване на средствата
от годишната вноска за стопанисване на дивеча;
5. обсъждане на промени в устава на сдружението; 6. определяне на размера и сроковете за
плащане на членския внос за 2016 г.; 7. избор
на ръководни органи на сдружението: председател, управителен съвет и контролно-ревизионна
комисия; 8. избор на двама представители на
сдружението в общото събрание на Националната
ловно-рибарска организация – Съюз на ловците
и риболовците в България. Определя норма на
представяне – на 15 членове – 1 делегат. Определя за делегати на конференцията настоящите
членове на УС и КРК.
1617
11. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Спортен к л уб „Нерон“,
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.04.2015 г. в 10 ч. на адрес
Разград, ул. Хан Кубрат 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителя за дейността на
сдружението през изтеклия период; 2. приемане
на отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г.;
3. приемане на бюджет за 2015 г.; 4. приемане
на спортния календар за 2015 г.; 5. промени в
устава на сдружението; 6. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1646
9. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.05.2015 г. в 10 ч. в сградата на НТС – Русе,
бул. Придунавски 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2014 г.
и отчет за изпълнение на финансовия план за
2014 г.; 2. отчет на КС на ЛРД – Русе; 3. приемане
на финансовите планове за 2015 г.; 4. утвърждаване размера на чл. внос за 2016 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1643
1. – Управителният съвет на СККК „Локо
мотив“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 14.05.2015 г. в
16 ч. в салона на ССУ „М-р А. Узунов“ при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на УС и счетоводен отчет за 2014 г.; 2. приемане на бюджета за
2015 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1644
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22. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1920“, гр. Сандански, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.05.2015 г. в 10 ч. в конферентната
зала на „Хотел Сандански“, гр. Сандански, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
на сдружението за 2014 г.; 2. отчет за дейността
на КС за 2014 г.; 3. приемане на бюджета на
сдружението за 2015 г.; 4. промени в устава на
сдружението; 5. определяне размера на членския
внос за 2016 г.; 6. разни. 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.
1686
Иво Станков Миликин – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Българско сдружение за
защита на обекти на интелектуална собственост
и колективно управление на авторски и сродни
права“ – в ликвидация, по ф.д. № 42/2015 г. по
описа на Софийския градски съд, със седалище
и адрес на управление: София 1715, район „Младост“, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София 3,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията
си в срок 6 месеца от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
1662

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
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