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подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 147
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението от
Доха на Протокола от Киото към Рамковата
конвенция на Обединените нации по изменение на климата, приет от ХLІІI Народно
събрание на 23 юли 2015 г.
Издаден в София на 28 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението от Доха
на Протокола от Киото към Рамковата кон
венция на Обединените нации по изменение
на климата
Член единствен. Ратифицира Изменението
от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 23 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5040

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Европейския съюз и неговите държави

членки, от една страна, и Исландия, от друга
страна, относно участието на Исландия в
съвместното изпълнение на задълженията на
Европейския съюз, неговите държави членки
и Исландия за втория период на задължения
по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение
на климата, приет от ХLІІI Народно събрание
на 23 юли 2015 г.
Издаден в София на 28 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между
Европейския съюз и неговите държави член
ки, от една страна, и Исландия, от друга
страна, относно участието на Исландия в
съвместното изпълнение на задълженията
на Европейския съюз, неговите държави
членки и Исландия за втория период на
задължения по Протокола от Киото към
Рамковата конвенция на Обединените нации
по изменение на климата
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Исланди я, от дру га ст рана, относно у частието
на Исландия в съвместното изпълнение на
задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория
период на задължения по Протокола от Киото
към Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата, подписано
на 26 февруари 2015 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 23 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5041
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УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от ХLІІI Народно
събрание на 23 юли 2015 г.
Издаден в София на 31 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
митниците (oбн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от
1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.,
бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38
от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30
и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от
2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от
2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 42 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думите „административнонаказателни разпоредби“ се поставя
запетая и се добавя „оперативно-издирвателна
дейност“.
§ 2. В чл. 9 се създава нова ал. 4:
„(4) В структурата на Агенция „Митници“
се създава инспекторат на пряко подчинение
на директора на агенцията за осъществяване
на контрол върху дейността на митническата
администрация.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В 14-дневен срок от датата на встъпване
в длъжност или постъпване на работа, всяка
календарна година до 31 май и при прекратяване
на правоотношението митническите служители
са длъжни да декларират пред директора на
Агенция „Митници“ своето имотно състояние,
включително имуществото, представляващо
съпружеска имуществена общност, както и
имотното състояние на ненавършилите пълнолетие деца с декларация по образец, утвърден
от директора на Агенция „Митници“.“
2. Създават се ал. 11, 12, 13, 14 и 15:
„(11) При назначаване и повишаване в
длъжност в Агенция „Митници“ лицата трябва
да имат положителен резултат от изследване
за професионална и психологическа пригодност. Условията и редът за извършване на
изследването за професионална и психологическа пригодност се определят с наредба на
министъра на финансите.
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(12) Новоназначените служители в специализираната администрация завършват базов
курс за обучение в Националния учебен център
на Агенция „Митници“.
(13) За осъществяване на служебните си
задължения служителите на Агенция „Митници“ имат право на униформено облекло,
специализирано работно облекло или на парични средства за представително облекло
за всяка календарна година при условия и по
ред, определени със заповед на директора на
Агенция „Митници“.
(14) При служебна необходимост митническият служител може да бъде преместван да
изпълнява временно друга или същата служба
в рамките на митническата администрация.
Преместването се извършва със заповед на
директора на Агенция „Митници“ за срок
не повече от 6 месеца през една календарна
година при условията на командироване.
Когато преместването е за по-дълъг срок, е
необходимо писменото съгласие на митническия служител. В тези случаи митническият
служител получава заплата, съответна на
заеманата длъжност, но не по-малка от получаваната до преместването.
(15) При смърт на митнически служител
Агенция „Митници“ поема обичайните разноски по погребението на служителя.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „на държавата“ се
заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „Република България“ се
заменят с „Европейския съюз“;
б) в т. 5 след думите „валутните нарушения“
се поставя запетая и се добавя „нарушенията
на акцизното законодателство и престъпленията в случаите, предвидени в чл. 194, ал. 3
от Наказателно-процесуалния кодекс“;
в) създават се т. 14 и 15:
„14. осъществяват оперативно-издирвателна дейност за предотвратяване, разкриване и
документиране на престъпления по чл. 234,
242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по
чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение
на задължения за ДДС от внос и акцизи;
15. осъществяват контрол на граничните
контролно-пропускателни пунктове по изпълнение на задължението за заплащане на
пътните и винетните такси и по спазване на
разрешителния режим за товарни и пътнически превози.“
§ 5. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 234, 242, 242а и
251 от Наказателния кодекс“ се добавя „и по
чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение
на задължения за ДДС от внос и акцизи“.
2. В ал. 8, изречение първо накрая се добавя
„за което се съставя протокол“.
3. Създава се нова ал. 9:
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„(9) Протоколът по ал. 8 се подписва от
митническия орган, от един свидетел и от
проверяваното лице, на което се предоставя
екземпляр от протокола.“
4. Създава се ал. 10:
„(10) Проверката и обискът по ал. 8 се
извършват по начин, който не уронва честта
и достойнството на гражданите.“
5. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
§ 6. В чл. 16б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) При задържане на лице митническите
органи вземат мерки за осигуряване на личната си безопасност и за безопасността на
присъстващите лица.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Митническите органи могат да конвоират на територията на страната лицата,
задържани по реда на чл. 16а, и обвиняемите,
по отношение на които е постановено задържане до 72 часа по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс. Конвойната дейност на
територията на страната се извършва от митническите служители при условията и по реда
на инструкция на министъра на финансите.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 7. Създава се чл. 16г:
„Чл. 16г. (1) За изпълнение на възложените им със закон правомощия органите на
Министерството на вътрешните работи и на
Агенция „Митници“ обменят информация,
включително чрез достъп до автоматизирани
информационни системи.
(2) Достъпът до информацията по ал. 1
се осъществява по начин, непозвол яващ
разкриването є, и при спазване на принципа
„необходимост да се знае“ по смисъла на чл. 3
от Закона за защита на класифицираната
информация.
(3) Условията и редът за обмен на информация се определят със съвместна инструкция
на министъра на финансите и на министъра
на вътрешните работи.“
§ 8. Създават се чл. 16д – 16ж:
„Чл. 16д. (1) Оперативно-издирвателната
дейност се осъществява от митнически органи, определени със заповед на министъра
на финансите по предложение на директора
на Агенция „Митници“.
(2) Оперативно-издирвателната дейност на
митническите органи има за цел:
1. разкриване, предотвратяване и пресичане
на престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от
Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения
за ДДС от внос и акцизи;
2. установяване самоличността на лица,
подготвящи, извършващи или извършили
престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от
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Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения
за ДДС от внос и акцизи;
3. издирване на вещи, които са предмет
или средство за извършване на престъпление
по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния
кодекс и чл. 255 от Наказателния кодекс по
отношение на задължения за ДДС от внос и
акцизи или могат да послужат за доказателство.
(3) Основанията за извършване на оперативно-издирвателна дейност от митническите
органи са:
1. получени данни за събития или за лица,
които подготвят, извършват или вече са
извършили престъпни деяния, когато не са
достатъчни за образуване или започване на
наказателно производство по чл. 234, 242, 242а
и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от
Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;
2. искане на органите на досъдебното производство и съда.
Чл. 16е. (1) Митническите органи осъществяват оперативно-издирвателната дейност
при спазване на законоустановените права
на лицата чрез:
1. събиране, съхранение и обработване на
информация;
2. вземане на образци за изследване и изследване на предмети и документи;
3. идентифициране и издирване на лица
и предмети;
4. извършване на насрещни проверки по
документи.
(2) Събирането на информация се осъществява чрез:
1. достъп до информационни фондове,
архиви или отделни документи;
2. комуникация с лица;
3. проучване на обекти и лица, за които
има данни, че подготвят, извършват или са
извършили престъпления по чл. 234, 242, 242а
и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от
Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;
4. събиране, съхраняване и анализ на изоб
ражения.
Чл. 16ж. Организацията и отчетността на
осъществяваната от митническите органи
оперативно-издирвателна дейност се уреждат
с инструкция на министъра на финансите.“
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Условията и редът за издаването и
ползването на митническия знак и служебната
карта се определят със заповед на директора
на Агенция „Митници“.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 10. В глава трета наименованието на раздел ІІ се изменя така: „Решения по прилагане
на митническото законодателство“.
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Решенията по прилагане на митническото законодателство се издават от началника
на съответната митница или от директора на
Агенция „Митници“. За издаване на решение
лицето, поискало издаването му, трябва да
представи цялата необходима информация и
документация.
(2) Решенията по ал. 1, с изключение на
случаите по чл. 221, ал. 2 и 3, подлежат на
предварително изпълнение.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Решение, с което се установяват митническо задължение и/или други публични
държавни вземания, се издава в най-кратък
срок, но не по-късно от 30 дни от започването
на производството.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 12. Създават се чл. 19а и 19б:
„Чл. 19а. (1) Решението по чл. 19 се връчва
лично на адресата или на длъжника или се
изпраща на всички заинтересовани лица чрез
лицензиран пощенски оператор с известие за
доставяне в тридневен срок от издаването му.
(2) В случаите, когато решението по ал. 1
се връчва лично, връчването се удостоверява
с подписи на получателя и връчителя, като се
отбелязват датата и начинът на връчването.
Отказът да се получи решението се удостоверява с подписа на връчителя и поне на един
свидетел, като връчителят отбелязва имената
по документа за самоличност и адреса на
свидетеля и решението се смята за редовно
връчено.
(3) Решение по ал. 1, изпратено чрез лицензиран пощенски оператор с известие за
доставяне, се смята за редовно връчено на
датата, на която известието е подписано, или
на датата, на която е направен отказ за получаване на решението, който се удостоверява
от лицето, което връчва решението.
(4) Връчване на решение по ал. 1 чрез
прилагане към преписката се извършва след
поставяне на съобщение за явяване на лицето
в случаите, когато адресът на лицето не е
известен или лицето, негов представител или
пълномощник не могат да бъдат намерени
на адреса на управление или на постоянния
им адрес след документирано издирване от
митническите органи.
(5) Съобщението по ал. 4 се поставя на определено за целта място в съответното митническо учреждение и се публикува на интернет
страницата на митническата администрация.
(6) В случай че лицето не се яви в митническото учреждение в 14-дневен срок от
датата на поставяне на съобщението, решението се прилага към преписката и се смята
за редовно връчено.
(7) Физически лица, спрямо които е започ
нало производство, за което са уведомени, и
които пребивават повече от 30 последователни дни в чужбина, са длъжни да посочат на
митническите органи лице на територията на
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страната, което да ги представлява и на което
да се връчват съобщенията и другите актове
на митническата администрация.
Чл. 19б. (1) Когато с решение на началника на съответната митница се установяват
митническо задължение и/или други публични държавни вземания, те подлежат на
доброволно изпълнение в 10-дневен срок от
връчването на решението.
(2) Когато изпълнението на решението по
ал. 1 не е спряно по реда на чл. 221, ал. 3
или митническото задължение и/или другите
публични държавни вземания не са платени в
срока за доброволно изпълнение, решението
се изпраща за принудително изпълнение до
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите, като
получаването му се потвърждава от публичния изпълнител пред митническия орган,
който го е издал.
(3) Когато след изпращане на решението
на Националната агенция за приходите длъжникът заплати митническото задължение и/
или другите публични държавни вземания
или част от тях заедно с лихвите, началникът
на съответната митница уведомява Националната агенция за приходите за плащането.
Постъпилите плащания за митни сборове се
отчитат съгласно разпоредбите на европейското законодателство.
(4) При обжалване по административен ред
на решението, което е изпратено за принудително изпълнение по реда на ал. 2, решението
на директора на Агенция „Митници“ се изпраща незабавно до компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите. Решението на директора на Агенция
„Митници“, с което се отменя обжалваното
решение като незаконосъобразно, се смята
за искане за прекратяване на производството
по принудително изпълнение, образувано от
Националната агенция за приходите.
(5) При обжалване по съдебен ред на решението, което е изпратено за принудително
изпълнение по реда на ал. 2, влязлото в сила
съдебно решение се изпраща до компетентната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите.“
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Директорът на Агенция „Митници“ по мотивирано предложение на органа, издал решението, може в изключителни случаи, когато
го изискват законните интереси на заинтересуваното лице, да отложи датата на влизане в
сила на отменянето или изменението.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Редът по ал. 4 се прилага и в случаите
на отнемане правото на ползване на карнети
ТИР в съответствие с чл. 38 от Митническата
конвенция относно международния превоз
на стоки под покритието на карнети ТИР,
съставена в Женева на 14 ноември 1975 г.
(ратифицирана с указ – ДВ, бр. 61 от 1977 г.)
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(ДВ, бр. 7 от 2004 г.), като се отчита съответната специфика.“
§ 14. В чл. 24 ал. 2 се отменя.
§ 15. Член 25 се отменя.
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 и 2 думите „Република България“
се заменят с „Европейския съюз“;
б) точка 6 се отменя.
2. В ал. 2 и 3 думите „т. 4, 5 и 6“ се заменят с „т. 4 и 5“.
§ 17. Член 27 се отменя.
§ 18. В чл. 34, изречение второ думите
„Република България“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 19. Член 78а се отменя.
§ 20. Член 78б се отменя.
§ 21. В чл. 81 в текста преди т. 1 съюзът
„и“ се заменя със запетая и след думата „продажба“ се добавя „или унищожаване“.
§ 22. В чл. 84в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 5 думите „вида и“ се заличават;
б) точка 6 се изменя така:
„6. срока за извършване на проверката.“
2. В ал. 4, изречение първо думите „в началото на проверката“ се заличават.
3. В ал. 6 накрая се добавя „считано от
датата на връчване на заповедта“.
§ 23. В чл. 84л се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „вида и“ се заличават.
2. В ал. 2, изречение второ думите „се
прилагат към екземпляра, предназначен за
проверяваното лице“ се заменят със „с изключение на предоставените доказателства
от проверяваното лице, се прилагат към екземпляра, предназначен за лицето“.
3. В ал. 4 изречение второ се заличава.
§ 24. В чл. 84м думите „чл. 211г“ се заменят с „чл. 19а“.
§ 25. Създава се чл. 100а:
„Чл. 100а. Изискването по чл. 100, ал. 3,
т. 2 не се отнася за деяния, по отношение на
които са изтекли повече от три години от влизане в сила на наказателното постановление,
с което лицето е наказано за тези деяния.“
§ 26. В чл. 155, ал. 2 думите „на Република
България“ се заличават.
§ 27. В чл. 206, ал. 1, изречение второ думите „по реда на чл. 211г“ се заменят със „с
връчването на решението по чл. 19“.
§ 28. В чл. 206б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Постановлението за налагане на обезпечителни мерки може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред директора
на Агенция „Митници“, който се произнася
с мотивирано решение в 14-дневен срок от
получаването на жалбата.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
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„(3) Непроизнасянето на директора на
Агенция „Митници“ в срока по ал. 2 се смята
за потвърждение на постановлението.
(4) Решението по ал. 2 може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на органа, който го е издал, в 7-дневен
срок от връчването му на жалбоподателя.
Непроизнасянето на органа по ал. 3 може да
се обжалва в 14-дневен срок от изтичането
на срока за произнасяне.
(5) Съдът отменя обезпечителната мярка,
ако длъжникът представи обезпечение в пари,
банкова гаранция или държавни ценни книжа
или ако не съществува изпълнително основание.
(6) Решението на административния съд
не подлежи на обжалване.
(7) Трети лица могат да обжалват обезпечителната мярка, наложена от началника на
митницата върху вещи, които в деня на запора
или възбраната се намират във владение на тези
лица. Жалбата не се уважава, ако се установи,
че вещта е била собственост на длъжника при
налагането на запора или възбраната.
(8) Изпълнението на постановлението, с
което се налага обезпечението, не може да
бъде спряно поради обжалването му.“
§ 29. Член 211 се изменя така:
„Чл. 211. (1) Когато размерът на митните
сборове и/или на другите публични държавни
вземания, събирани от митническите органи,
не е заплатен в определения срок, митническите органи използват всички възможности,
предвидени в този закон и в други нормативни
актове, за осигуряване на плащането им, включително и предаването им за принудително
изпълнение по чл. 19б, ал. 2.
(2) Митническите органи начисляват и
събират законната лихва върху размера на
дължимите митни сборове и на другите публични държавни вземания считано от деня,
следващ датата на изтичане на определения
срок за плащане, до датата на плащане.“
§ 30. В глава двадесет и шеста раздел ІІІ
„Постановления за принудително събиране
на публични държавни вземания, издавани
от митническите органи“ с чл. 211а – 211л
се отменя.
§ 31. В чл. 212, ал. 2 думите „постановление за принудително събиране“ се заменят с
„решение на митническите органи“.
§ 32. Член 221 се изменя така:
„Чл. 221. (1) Обжалването на решението по
чл. 19 не спира неговото изпълнение.
(2) Изпълнението на решение по чл. 19 може
да бъде спряно по искане на заинтересованото
лице от директора на Агенция „Митници“
при обосновано съмнение за несъответствие
на оспорваното решение с разпоредбите на
митническото законодателство или когато
може да бъде нанесена непоправима вреда
на заинтересованото лице.
(3) Когато с решението по чл. 19 се установяват митническо задължение и/или други публични държавни вземания, неговото
изпълнение може да бъде спряно от органа,
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който го е издал, ако в срока за обжалване
на решението бъде предоставено обезпечение
в размер на главницата и лихвите. Обезпечението може да бъде паричен депозит или
банкова гаранция. За срока на спирането се
дължи законна лихва.
(4) Решението, с което се отказва спиране
на изпълнението, може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Обжалването спира изпълнението на
решение, с което се установяват задължения,
произтичащи от прилагането на международна
конвенция, към която Република България
се е присъединила, и длъжници са гарантиращите организации, определени с акт на
Министерския съвет. След влизане в сила на
решението то се изпраща в тридневен срок
на компетентната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите за
принудително изпълнение.“
§ 33. В чл. 226а, ал. 2, след думата „развала“
се добавя „със стоките, чието съхраняване
от митническите органи е невъзможно или
представлява опасност за живота и здравето
на хората или за околната среда“ и се поставя
запетая.
§ 34. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 35. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2
се налага глоба в максималния размер, предвиден за съответното нарушение.
(5) При повторно нарушение по ал. 3 се
налага глоба в максималния размер, предвиден
за съответното нарушение, но не по-малко от
1000 лв., а когато предмет на нарушението са
тютюневи изделия – не по-малко от 2000 лв.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 36. В чл. 234 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите на митническа измама стоките – предмет на нарушението, се отнемат в
полза на държавата независимо от това чия
собственост са, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност,
представляваща митническата им стойност,
освен ако стойността на избегнатите митни
сборове и/или другите публични държавни
вземания не надхвърля 35 на сто от митническата стойност на стоките.“
§ 37. В чл. 234а, ал. 3 думите „ал. 4, 5 и 6“
се заменят с „ал. 6, 7 и 8“.
§ 38. В чл. 238в се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „глоба“ се добавя
„от 200“.
2. В ал. 2 след думата „превозното“ се
добавя „или преносното“.
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§ 39. В чл. 239 се създава ал. 4:
„(4) Отнетите и изоставените в полза на
държавата стоки, за които има заключение
на компетентните органи, че не отговарят на
изискванията за безопасност и съответствие
по отношение на живота и здравето на хората,
животните, растенията и околната среда, се
унищожават при условия и по ред, определени
с наредба на министъра на финансите.“
§ 40. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 думите „от митническите органи“
се заличават.
2. Точка 28 се отменя.
3. Създава се т. 36:
„36. „Тежко нарушение на митническото
законодателство“ е всяко нарушение на разпоредбите на митническото законодателство,
за което с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба или имуществена
санкция в размер над 25 000 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. Неприключените до влизането в сила
на този закон производства по издадени решения от митническите органи, производства по
отменения в глава двадесет и шеста раздел ІІІ
„Постановления за принудително събиране
на публични държавни вземания, издавани
от митническите органи“ и производства
за принудително изпълнение пред публичен
изпълнител в Националната агенция за приходите се довършват по досегашния ред.
§ 42. Наредбите по чл. 10, ал. 11 и чл. 239,
ал. 4 се издават в срок три месеца от влизането в сила на този закон.
§ 43. В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
приема измененията в подзаконовите нормативни актове, произтичащи от чл. 9, ал. 4 от
Закона за митниците и чл. 6, ал. 6 от Закона
за Националната агенция за приходите.
§ 44. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от
2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 69, 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от
2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14,
31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99
от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1
от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18,
40, 53 и 105 от 2014 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 74 ал. 3 се изменя така:
„(3) Длъжностните лица от инспекторатите
на Националната агенция за приходите и
Агенция „Митници“ имат право на достъп до
всички сведения и документи в приходната
администрация във връзка с извършваните
от тях проверки. Те са длъжни да пазят в
тайна данните, представляващи данъчна и
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осигурителна информация, станали им известни във връзка с изпълнение на служебните им задължения, включително и след
прекратяване на правоотношенията им със
съответната агенция.“
2. В чл. 209, ал. 2, т. 4 думите „постановление за принудително събиране“ се заменят
с „решение“.
§ 45. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.
и бр. 14, 24, 41 и 42 от 2015 г.) в чл. 194 се
правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „по чл. 234, 242, 242а
и 251 от Наказателния кодекс“ се добавя „и по
чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение
на задължения за ДДС от внос и акцизи“.
2. В ал. 5 след думите „по чл. 234, 242, 242а
и 251 от Наказателния кодекс“ се добавя „и по
чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение
на задължения за ДДС от внос и акцизи“.
§ 46. Неприключените до влизането в сила
на този закон досъдебни производства по
чл. 194, ал. 3 и 5 от Наказателно-процесуалния кодекс се довършват от органите, пред
които са висящи.
§ 47. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95
от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.,
бр. 38 и 94 от 2012 г. и бр. 109 от 2013 г.) в
чл. 6 се създава нова ал. 6:
„(6) В структурата на агенцията се създава инспекторат на пряко подчинение на
изпълнителния директор за осъществяване
на контрол върху дейността на агенцията.“
§ 48. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95,
102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102
от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102
от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г.,
бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от
2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11,
60, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в
чл. 91а се създава ал. 13:
„(13) За изпълнение на възложените им със
закон функции митническите органи могат
да осъществяват контролни проверки на пътя
с цел установяване на дневните периоди на
управление, прекъсванията и периодите на
ежедневна и седмична почивка на моторните
превозни средства, осъществяващи товарни
превози.“
§ 49. В Закона за администрацията (обн.,
ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.;
изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г.,
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бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69
и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43
и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24
и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82
от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г. и бр. 19 и 27
от 2014 г.) в чл. 46, ал. 5 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите, когато
в закон е определено друго“.
§ 50. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27,
65, 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г.
и бр. 52 от 2015 г.) в чл. 18, ал. 1 се създава
изречение второ: „Имотите и сградите по
чл. 2, ал. 2, т. 6, които не са предоставени за
управление по установения ред на министри
или на ръководители на други ведомства за
изпълнението на функции, свързани с извършването на граничен контрол, се управляват
от Агенция „Митници“.“
§ 51. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53,
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82
от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от
2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от
2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в
чл. 82, ал. 5 думите „съгласно правомощията си
по чл. 78а от Закона за митниците“ се заменят
с „от трети страни съгласно правомощията си“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 23 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
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Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за го
рите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43
от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15,
27, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 28, 53, 61 и 98 от
2014 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „както и за горските
територии – собственост на физически лица,
юридически лица и техни обединения, с обща
площ на поземлените им имоти над 50 хектара“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и тези, собственост на
физически лица, юридически лица и техни
обединения, с обща площ до 2 хектара включително“ се заменят с „предоставени им за
управление“.
3. В ал. 3 думите „с обща площ на поземлените им имоти от 2 до 50 хектара“ се
заличават, а след думата „горскостопански“
се добавя „планове или“.
4. В ал. 7 изречение второ се заличава.
5. Алинея 14 се отменя.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Областните
планове за развитие на горските територии,
горскостопанските“ се заменят с „Горско
стопанските“;
б) в т. 1 след думите „чл. 241“ се добавя
„ал. 1“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Областните планове за развитие на
горските територии се изработват от търговци,
вписани в търговския регистър.“
§ 3. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) Достъпът до информацията в информационната система по ал. 1 е публичен и
нейното ползване е безвъзмездно.“
§ 4. В чл. 35, ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. върху имотите, собственост на физически
или юридически лица, са учредени ипотека
или други вещни права;“.
§ 5. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) Когато под наем се отдават
имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, които съгласно горско
стопанския план са пасище, ливада или поляна,
срокът на договора за наем е не по-малко
от 5 години. До участие в търг се допускат
кандидати, които отговарят едновременно на
следните условия:
1. са собственици или ползватели на живот
новъдни обекти с пасищни селскостопански
животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ);
3. обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите,
предмет на търга.
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(2) Областната дирекция на БАБХ предоставя служебно извлечение от интегрираната
система за животновъдните обекти за територията на съответната община.
(3) Останалите свободни площи се отдават
под наем по реда на чл. 43.“
§ 6. В чл. 54, ал. 1, т. 3, буква „е“ накрая
се поставя запетая и се добавя „както и съоръжения за опазване на горите от пожари“.
§ 7. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се установи, че“ се
добавя „след 1 март 1991 г.“.
2. В ал. 3 думите „писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като
земеделска или горска територия“ се заменят
със „съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на собствениците на
съответните имоти обстоятелствата по ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „от получаването на поканата по ал. 3“ се заменят с „от съобщаването
на обстоятелствата по ал. 1“.
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Когато собственикът декларира писмено пред изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, че желае да
ползва имота си като земеделска територия,
в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си
от горскодървесната растителност.
(6) Промяна на предназначението на имот
по ал. 1 като горска територия се извършва
със заповед на министъра на земеделието и
храните, когато собственикът:
1. декларира, че ще ползва имота си като
горска територия;
2. не подаде декларация в срока по ал. 4;
3. нe почисти имота си от горскодървесна
растителност в срока по ал. 5.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Министърът на земеделието и храните
издава заповед по ал. 6 въз основа на мотивирано предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите, което
съдържа описание на размера на имотите,
вида и произхода на гората.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
7. Създава се ал. 9:
„(9) Независимо от извършването на инвентаризацията по ал. 1 негодни за земеделско
ползване територии могат да бъдат включени
в горските територии по реда на ал. 7 и 8 въз
основа на писмено заявление от собственика
на имота до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.“
8. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея
цифрата „6“ се заменя с „8“.
§ 8. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Извън случаите по чл. 83, когато
физическо или юридическо лице, собственик
на поземлени имоти в земеделски територии,
установи, че имотите му са придобили харак-
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теристиките на гора по смисъла на този закон
след 1 март 1991 г., но желае да ги ползва като
земеделска територия, той подава декларация
до директора на съответната регионална дирекция по горите.
(2) Към искането се прилагат документ за
собственост и скица на имота.
(3) Директорът на регионалната дирекция
по горите назначава комисия, която да установи
обстоятелствата по ал. 1. Комисията включва
представители на регионалната дирекция по
горите и на общинската служба по земеделие. Комисията уведомява заинтересованото
лице или упълномощен негов представител
за датата и часа, в който ще бъде извършена
теренна проверка на имота.
(4) Ком иси я та извърш ва п роверк а по
горскостопанска карта, чрез цифровата ортофотокарта и по други налични документи за
обстоятелствата по ал. 1 и съставя протокол.
(5) Когато от наличните документи по
ал. 4 не може да се установи кога имотите са
придобили характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1, комисията извършва
проверка на място за установяване на тези
обстоятелства.
(6) Когато собственикът е дек ларирал
писмено пред директора на регионалната дирекция по горите, че желае да ползва имота
си като земеделска територия, и комисията
е установила, че данните от декларацията
отговарят на състоянието на имота, в срок
до три години от подаване на декларацията
той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.
(7) Когато в срока по ал. 6 собственикът
не почисти имота си от горскодървесната
растителност, се прилага чл. 83, ал. 7 и 8.“
§ 9. В чл. 85 след думите „ал. 6“ се добавя
„както и стойността на пазарната оценка по
чл. 79, ал. 3“.
§ 10. В чл. 88, ал. 5 т. 5 се отменя.
§ 11. В чл. 93, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 12. В чл. 94, ал. 1 след думите „чл. 241“
се добавя „ал. 1“.
§ 13. В чл. 101, ал. 3 се създава т. 7:
„7. специфичните изисквания при провеждане на сечи в защитни горски територии.“
§ 14. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 числото „60“ се заменя с „80“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. 50 години в издънковите гори за превръщане в семенни;“.
3. В т. 3 накрая се добавя „и 20 години за
останалите нискостеблени гори“.
§ 15. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „липовите“ се заличава;
б) създава се нова т. 2:
„2. провеждането на гола сеч в липовите
гори на площ, по-голяма от 2 хектара;“
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в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно
т. 3, 4 и 5.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Забранява се извършването на добив на
дървесина през тъмната част на денонощието.“
§ 16. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „след предписание от лесозащитна станция“ се заличават.
2. Точка 9 се отменя.
§ 17. В чл. 108 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „община“ се
добавя „или от управителя на общинската
горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „при условия
и по ред, определени в наредбата по чл. 101,
ал. 3“.
§ 18. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 съюзът „или“ се заменя със
запетая и след думата „общината“ се добавя
„или от управителя на общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
при наличие на обстоятелства, възпрепятстващи проверката на сечището. Удължаването
се извършва след писмено съгласуване от
съответната регионална дирекция по горите.“
§ 19. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, в текста преди т. 1 след думите
„чл. 241“ се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 7 т. 4 се изменя така:
„4. принудителни сечи.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Ползването на дървесина в горите, които са собственост на повече от едно физическо
и юридическо лице, може да се извършва само
при писмено нотариално заверено съгласие
на поне половината съсобственици на имота.“
§ 20. В чл. 148 се създават ал. 12 и 13:
„(12) Товарните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървесни горски
продукти, както и мобилните обекти по чл. 206
трябва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и
проследяване на движението им (GPS). Редът
за предоставяне на достъп до информацията
за движението на превозните средства се
определя с наредбата по ал. 11.
(13) Когато превозните средства по ал. 1
преминават през земеделски територии, лицето, на което е издаден документ по ал. 2, т. 1,
3 и 4, го изпраща на кмета на съответното
населено място преди започване на дейността.“
§ 21. В чл. 160, ал. 3 след думите „специализираното териториално звено“ се добавя
„със специалност съгласно устройствения
правилник на звеното“.
§ 22. В чл. 172, ал. 1, т. 10 в началото се
добавя „носи отговорност и“.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

§ 23. В чл. 188, ал. 1, т. 1 пред думите „държавните горски стопанства“ се добавя „държавните предприятия“ и се поставя запетая.
§ 24. В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „горско стопанство или
държавно ловно стопанство“ се заменят с
„предприятие, включително и извън установеното им работно време“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „или общини,
в които попадат тези територии“.
§ 25. Член 206 се изменя така:
„Чл. 206. (1) Собствениците и ползвателите
на обекти, в които постъпва, преработва се или
от които се експедира дървесина, са длъжни:
1. да водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина;
2. да притежават производствена марка и
да маркират с нея експедираната от обекта
дървесина;
3. да изградят и да поддържат система за
постоянно видеонаблюдение на обекта, както
и да предоставят достъп до информацията.
(2) Условията и редът за изпълнение на
задълженията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.“
§ 26. В чл. 211 се създава ал. 5:
„(5) Срокът на действие на превозните
билети по ал. 1 се определя с наредбата по
чл. 148, ал. 11.“
§ 27. В глава тринадесета, раздел II се
създава чл. 213а:
„Чл. 213а. Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите определя
със заповед обема на информацията относно
добива и транспортирането на дървесина и
недървесни горски продукти, която е публична.
Изпълнителната агенция по горите осигурява
свободен достъп до информацията.“
§ 28. Създава се чл. 236а:
„Чл. 236а. (1) Лицата със средно образование, които подават заявление за вписване в
публичния регистър по чл. 235, както и лицата,
които са отписани от регистъра на основание
чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9, преди подаването на
заявление полагат изпит пред комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите.
(2) Условията и редът за провеждане на
изпита и за издаване на документ за успешно
издържан изпит се определят със заповедта
по ал. 1.“
§ 29. В чл. 237, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. документ за успешно издържан изпит
в случаите по чл. 236а;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 30. В чл. 238, т. 4 след думите „чл. 239“
се добавя „ал. 1“ и накрая се добавя „или
срокът по чл. 239, ал. 2“.
§ 31. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 5 думата „два“ се заменя с „три“;
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „установено с влязъл в сила акт на
компетентен орган“;
в) създава се т. 9:
„9. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено някое от следните
нарушения на този закон или на подзаконовите актове по неговото прилагане, извършено
при упражняване на дейността, за която е
регистрирано:
а) изготвен е карнет-опис, без насаждението да е маркирано за конкретния вид сеч;
б) извършено е маркиране извън отразените
на терена граници на имота, предвиден за сеч;
в) изготвен е протокол за освидетелстване
на сечището с невярно съдържание;
г) след съставянето и регистрирането в
информационната система на Изпълнителната
агенция по горите на карнет-описа без законово основание е извършено допълнително
маркиране на дървета за сеч;
д) издаден е превозен билет от временен
склад, непосочен в регистрирания технологичен план за добив на дървесина.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите на отписване от регистъра
поради настъпили обстоятелства по ал. 1,
т. 5 – 9 заявления, постъпили от отписаните
лица, не се разглеждат за срок една година
след влизането в сила на заповедта за отписване. При повторно или следващо отписване
от регистъра заявления за вписване не се
разглеждат за срок две години след влизането
в сила на заповедта за отписване.“
§ 32. В чл. 240, ал. 2 след думите „чл. 239“
се добавя „ал. 1“ и думите „т. 5, 7 и 8“ се
заменят с „т. 5 – 9“.
§ 33. В чл. 241 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Вписването в регистъра по ал. 1 не е
задължително за търговци, извършващи дейностите по изработване на областни планове
за развитие на горските територии.“
§ 34. В чл. 242 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„чл. 241“ се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думите „чл. 239“ се добавя
„ал. 1“;
б) в т. 3 след думите „чл. 245“ се добавя
„ал. 1“.
§ 35. В чл. 243 навсякъде след думите
„чл. 241“ се добавя „ал. 1“.
§ 36. В чл. 244, т. 4 след думите „чл. 245“
се добавя „ал. 1“.
§ 37. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
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а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 241“
се добавя „ал. 1“;
б) в т. 5 цифрата „5“ се заменя с „3“;
в) създава се т. 8:
„8. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено някое от следните
нарушения на този закон или на подзаконовите актове за неговото прилагане, извършени при осъществяването на дейностите
по чл. 241, ал. 1:
а) извършване на сеч извън границите на
имота, за който е издадено позволително за сеч;
б) извършване на извоз на дървесина от
сечището в нарушение на изискванията на
регистрирания технологичен план за добив
на дървесина.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не се разглеждат заявления за вписване в регистъра на лица, отписани поради
настъпили обстоятелства по ал. 1, т. 5 и 8, в
срок една година след влизането в сила на
заповедта за отписване. При повторно или
следващо отписване от регистъра заявления
за вписване не се разглеждат за срок две
години след влизането в сила на заповедта
за отписване.“
§ 38. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 241“ се добавя
„ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „чл. 239, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 245, ал. 1, т. 5, 6 и 8“.
§ 39. В чл. 247 след думите „чл. 241“ се
добавя „ал. 1“.
§ 40. В чл. 249, ал. 5 т. 3 се отменя.
§ 41. В чл. 262 навсякъде след думите
„чл. 241“ се добавя „ал. 1“.
§ 42. Създава се чл. 272а:
„Чл. 272а. При плащане на наложената глоба
или на имуществената санкция в 30-дневен
срок от издаването на наказателното постанов
ление лицето дължи 70 на сто от размера на
глобата, съответно на имуществената санкция.“
§ 43. В чл. 274, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 след думата „служителите“ се добавя „в държавното предприятие по чл. 163“
и се поставя запетая.
2. В т. 3 след думата „общините“ се добавя
„или общинските горски структури“.
§ 44. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 54 и 55:
„54. „Нискостеблени“ са акациевите, келяв
габърови, мъждрянови и гледичиеви гори за
издънково възобновяване.
55. „Тъмна част на денонощието“ е:
а) от 18.30 часа до 06.30 часа – за месеците
ноември, декември и януари;
б) от 20.30 часа до 06.00 часа – за месеците
февруари, март и април;
в) от 22.00 часа до 05.00 часа – за месеците
май, юни и юли;
г) от 21.00 часа до 06.00 часа – за месеците
август, септември и октомври.“
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§ 45. В § 42 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116,
ал. 2 и чл. 249, ал. 5, т. 3“ се заличават.
2. Създава се т. 3:
„3. член 115, ал. 1, т. 2 и чл. 116, ал. 2, които
влизат в сила от 1 януари 2018 г.“
§ 46. Параграф 78 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ,
бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г. и
бр. 28 от 2014 г.) се отменя.
§ 47. В приложение № 2 към чл. 27, ал. 3,
т. 6 „Списък на горските разсадници с национално значение“ се създават т. 26 и 27:
„26. „Локорско“ – с. Локорско.
27. „Манджерин“ – гр. Пирдоп.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. (1) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради и/или съоръжения
от имуществото на организации по § 12 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, намиращи се в горска
територия – държавна собственост, могат да
ползват възмездно прилежащата незастроена
част от земята.
(2) Ползването на прилежащата незастроена
площ по ал. 1 се осъществява след сключване
на договор за отдаване под наем по реда на
чл. 41 – 46 без провеждане на търг.
(3) Лицата по ал. 1 в срок до три години от
влизане в сила на този закон могат да подадат заявление за закупуване на прилежащата
незастроена част от земята до министъра на
земеделието и храните, придружено със:
1. копие от документ за самоличност или
удостоверение за актуално състояние и код
по регистър БУЛСТАТ;
2. документи, удостоверяващи собствеността върху сградата;
3. скица на имота с обозначени координатни точки;
4. документ, определящ нормативно прилежащия терен;
5. доклад и удостоверение за оценка по
реда на наредбата по чл. 86.
(4) Министърът на земеделието и храните издава или отказва да издаде заповед за
продажба. В едномесечен срок от влизане в
сила на заповедта лицето заплаща дължимите
цени, такси, данъци и разноски.
(5) Въз основа на заповедта и надлежен
документ за платени суми по ал. 4, представен
от купувача, министърът на земеделието и храните сключва договор за покупко-продажба.
§ 49. (1) Когато към датата на влизане в
сила на този закон има неприключили административни производства по § 4, ал. 5 от
преходните и заключителните разпоредби,
министърът на земеделието и храните или
оправомощено от него длъжностно лице със
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заповед назначава комисия за съответната
община. Комисията се назначава в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
(2) Комисията по ал. 1 е в състав: председател – представител на регионалната дирекция на горите, и членове: представител на
общинската администрация, представител на
общинската служба по земеделие, представител на службата по геодезия, картография
и кадастър за землищата, за които е влязла
в сила кадастрална карта, и представител
на съответното държавно горско или ловно
стопанство. За работата на комисията се
изготвя протокол.
(3) Комисията изготвя списъците на поземлените имоти на територията на съответната
община, притежаващи характеристиката на
гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1. В списъците се описват видът и произходът на горите
и размерът на имотите или на частта от тях,
която притежава характеристиката на гора.
(4) В списъците по ал. 3 се включват:
1. имоти или части от тях, собственост на
физически или юридически лица, които към
1 март 1991 г. са представлявали естествени
или изкуствено създадени насаждения, но не
са отразени като такива в кадастралната карта
или в картата на възстановената собственост;
2. имоти, които са възстановени или придобити по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразени върху
кадастралната карта или върху картата на
възстановената собственост като земеделски
територии, но са представлявали естествени
или изкуствено създадени насаждения преди
1 март 1991 г.;
3. имоти, държавна или общинска собственост, придобили характеристиката на гора.
(5) Комисията извършва проверка за наличието на имоти по ал. 3 и 4 на територията
на съответната община по горскостопанска
карта, чрез цифрова ортофотокарта, по карта
на възстановената собственост, по кадастрална
карта или по други съществуващи документи.
(6) Когато от проверката по ал. 5 не може
да се установи дали имотите представляват
гори по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1, комисията
извършва проверка на място за фактическото
използване на имотите по смисъла на чл. 9
от Закона за устройство на територията.
(7) Списъкът по ал. 3, утвърден с протокола
за работата на комисията, се обявява за срок
два месеца на публично място в съответната
община и в кметствата на населените места
за запознаване на собствениците на засегнати имоти.
(8) В едномесечен срок от изтичането на
срока по ал. 7 собствениците на засегнатите
имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията
по ал. 1.
(9) Комисията разглежда възраженията,
бележките и предложенията на собственици-
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те на засегнатите имоти и взема решение в
едномесечен срок от изтичането на срока по
ал. 8. Решението се обявява по реда на ал. 7.
Протоколът, придружен с окончателния списък
на имотите, се предоставя на министъра на
земеделието и храните или на оправомощено
от него длъжностно лице.
(10) Министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него длъжностно лице
одобрява протокола по ал. 9 в тримесечен
срок от представянето му или го връща на
комисията, ако са установени нарушения на
административната процедура.
(11) В тримесечен срок от одобряването на
протокола по ал. 9 министърът на земеделието
и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне
на имотите от списъка по ал. 3 като горска
територия.
(12) Заповедта по ал. 11 се съобщава на
заинтересованите лица и може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(13) След влизането в сила на заповедта по
ал. 11 копие от нея се изпраща на регионалната
дирекция по горите и на съответната служба
по геодезия, картография и кадастър, ако за
територията има одобрена кадастрална карта,
или на общинската служба по земеделие за
отразяване на имотите като горска територия
в кадастралната карта, съответно в картата
на възстановената собственост.
§ 50. Започналите и неприк лючили до
влизането в сила на този закон процедури за
вписване в публичния регистър по чл. 235 се
довършват по досегашния ред.
§ 51. Разпоредбата на чл. 111, ал. 8 не се
прилага за ползването на дървесина от имоти,
собственост на физически или юридически
лица, за които има издадени позволителни
за сеч преди влизането в сила на този закон.
§ 52. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.,
бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от
2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.) чл. 42а се отменя.
§ 53. Този закон влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 20, който влиза в сила от 1
януари 2016 г.;
2. параграф 25 относно чл. 206, ал. 1, т. 3,
която влиза в сила от 1 януари 2016 г.;
3. параграф 28, който влиза в сила три
месеца след обнародването на този закон в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 23 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5039

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 134
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Красимир Николов Тулечки от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Турция.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5126
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УКАЗ № 145
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам д-р А настасия Георгиева
Димитрова-Мозер с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите є
заслуги за утвърждаване на демокрацията и
евроатлантическите ценности в Република
България.
Издаден в София на 28 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
УКАЗ № 135

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Надежда Николова Нейнски
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Турция.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5127

УКАЗ № 136
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Огнян Иванов Колев, д.м.н., с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги за
развитието на българската и световната наука
в областта на медицината.
Издаден в София на 20 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г.

за приемане на Списък на продуктите, свър
зани с отбраната и на Списък на изделията
и технологиите с двойна употреба, които
подлежат на контрол при внос
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на
изделията и технологиите с двойна употреба,
които подлежат на контрол при внос съгласно
приложения № 1 и 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 216 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с
двойна употреба, които подлежат на контрол
при внос (обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; доп.,
бр. 94 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 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
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Приложение No 1
към член единствен
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
Забележка 1

Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Справка може да се направи в „Дефиниции на
термините, използвани в настоящия списък“, приложени към настоящия списък.

Забележка 2

В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква
структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата
са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS
номерата не могат да се използват като единствени идентификатори, тъй като някои форми на
даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да
имат различни CAS номера.

ML1

Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с
калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, както и принадлежности и специално проектирани за
тях компоненти, както следва:
Забележка

ML1 не се прилага за:
a. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за стрелба с учебни бойни
припаси и които не могат да произведат изстрел;
b. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за изстрелване на привързани
предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на
разстояние по-малко или равно на 500 m;
c. Оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са
конструирани за автоматична стрелба;
d. „Дезактивирани огнестрелни оръжия“.

a.Пушки и комбинирани оръжия, пистолети, картечници, картечни пистолети и многоцевни оръжия;
Забележка

ML1.а. не се прилага за следните оръжия:
a. Пушки и комбинирани оръжия, изработени преди 1938 г.;
b. Копия на пушки и комбинирани оръжия, оригиналите на които са изработени преди
1890 г.;
c. Пистолети, многоцевни оръжия и картечници, изработени преди 1890 г., и техните
копия;
d. Пушки и пистолети, специално проектирани да изстрелват инертни заряди със
сгъстен въздух или въглероден диоксид.

b.Гладкоцевни оръжия, както следва:
1.Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за военна употреба;
2.Други гладкоцевни оръжия, както следва:
a.Напълно автоматични видове оръжия;
b.Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;
Забележка

ML1. b.2. не се прилага за оръжията, специално проектирани да изстрелват
инертни заряди със сгъстен въздух или въглероден диоксид.

Забележка

ML1.b. не се прилага за следните оръжия:
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a. Гладкоцевни оръжия, изработени преди 1938 г.;
b. Копия на гладкоцевни оръжия, оригиналите на които са изработени преди
1890 г.;
c. Гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не
трябва да бъдат специално проектирани за военна употреба или за напълно
автоматична стрелба;
d. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за някоя от следните цели:
1. Убиване на домашни животни;
2. Зашеметяване на животни;
3. Сеизмично тестване;
4. Изстрелване на промишлени заряди, или
5. Разрушителни самоделни взривни устройства (СВУ/IED).
Важно:

За разрушителните устройства вж. ML4 и точка 1A006 от
Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна
употреба.

c. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;
d. Отделяеми пълнители, заглушители или приглушители, специални присъединителни възли, оръжейни
оптически прицели и пламегасители за оръжията, изброени в ML1.а., ML1.b. или ML1.c.
Забележка ML1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на
образа, с увеличение 9 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално
проектирани или модифицирани за военна употреба, или не съдържат визирни
кръстове, специално проектирани за военна употреба.
ML2

Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър поголям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално
проектирани за тях компоненти:
a. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи
устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях
устройства за намаляване на демаскиращия ефект;
Забележка 1 ML2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи,
специално проектирани за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване,
изброено в ML2.а.
Забележка 2 ML2.а. не се прилага за следните оръжия:
a. Пушки, гладкоцевни оръжия и комбинирани оръжия, изработени преди 1938 г.;
b. Копия на пушки, гладкоцевни оръжия и комбинирани оръжия, оригиналите на които
са изработени преди 1890 г.;
c. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия и минохвъргачки, изработени преди 1890 г.;
d. Гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да
бъдат специално проектирани за военна употреба или за напълно автоматична
стрелба;
e. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за някоя от следните цели:
1. Убиване на домашни животни;
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2. Зашеметяване на животни;
3. Сеизмично тестване;
4. Изстрелване на промишлени заряди, или
5. Разрушителни самоделни взривни устройства (СВУ/IED);
Важно:

За разрушителните устройства вж. ML4 и точка 1A006 от Списъка
на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

f. Ръчни изстрелващи устройства, специално проектирани за изстрелване на
привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за
управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m.
b. Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално проектирани или
модифицирани за военна употреба;
Забележка ML2.b. не се прилага за сигналните пистолети.
c. Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено:
1. Специално предназначено за военна употреба, и
2. Специално проектирани за оръжията, посочени в ML2.а.;
d. Стойки и отделяеми пълнители, специално проектирани за оръжията, посочени в ML2.а.
ML3

Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално проектирани за тях
елементи:
a. Бойни припаси за оръжията, изброени в ML1, ML2 или ML12;
b. Взривателни устройства, специално проектирани за боеприпасите, изброени в ML3.а.
Забележка 1 Специално проектираните елементи, изброени в ML3, включват:
a. Метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми,
патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;
b. Предпазно-взвеждащи
механизми;

механизми,

взриватели,

датчици

и

възпламенителни

c. Импулсни енергоизточници с висок еднократен енергоимпулс;
d. Изгарящи гилзи за барутни заряди;
e. Касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и
управляеми снаряди.
Забележка 2 ML3.а. не се прилага за следните бойни припаси:
a. Халосни бойни припаси;
b. Учебни бойни припаси с пробита гилза;
c. Други халосни или учебни бойни припаси, които не съдържат компоненти,
предназначени за бойни патрони, или
d. Компоненти, специално предназначени за халосните или учебните бойни припаси,
посочени в настоящата забележка 2, букви a., b. или c.
Забележка 3 ML3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:
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a. Сигнализиране;
b. Плашене на птици, или
c. Запалване на струи газ от петролни кладенци.
ML4

Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и
принадлежности за тях, както следва, и специално проектирани за тях елементи:
Важно 1: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11.
Важно 2: За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж. ML4.с.
a. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби,
подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони
и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия), специално
проектирани за военна употреба;
Забележка ML4.а. включва:
a. Димни гранати, запалителни бомби и контейнери, и взривни устройства;
b. Реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на
атмосферата.
b. Оборудване, имащо всичко изброено:
1.Специално предназначено за военна употреба, и
2.Специално проектирано за ‘дейности’, свързани с едно от следното:
a. Изделията, изброени в ML4.a.; или
b. Самоделни взривни устройства (СВУ/IED).
Техническа забележка:
За целите на ML4.b.2. ‘дейности’ включва управление, изстрелване, насочване, контролиране,
разреждане, детониране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, отклоняване от
целта, радиоелектронно заглушаване, тралене, засичане, разрушаване или обезвреждане.
Забележка 1 ML4.b. включва:
a. Мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не помалка от 1 000 kg втечнен газ на ден;
b. Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.
Забележка 2ML4.b. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за
откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти.
c. Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).
Забележка ML4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:
a. Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:
1. Пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100—400 nm; или
2. Активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети;
b. Разпръскващи системи за противодействие;
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c. Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена
заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети „земя-въздух“; и
d. Монтирани са на „граждански летателен апарат“ и имат всичко изброено:
1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен „граждански летателен апарат“,
на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от
следните документи:
a. Типов сертификат за граждански цели, издаден от органите за гражданска
авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи
във Васенаарската договореност; или
b. Равностоен документ, признат
гражданска авиация (ИКАО);

от

Международната

организация

за

2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до
„софтуер“; и
3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да
функционира след демонтиране от „гражданския летателен апарат“, на който е
била монтирана.
ML5

Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи,
оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално проектирано за
военна употреба, както и специално проектирани за него компоненти и принадлежности:
a. Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски
системи и системи за управление на огъня;
b. Системи за прихващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на
цели; оборудване за откриване, обобщаване на данни, разграничаване или разпознаване на цели;
както и оборудване за интегриране на датчици;
c. Оборудване за противодействие на изделията, изброени в ML5.а. или ML5.b.;
Забележка За целите на ML5.с. оборудването за противодействие включва и оборудване за
откриване.
d. Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално проектирано за изделия, изброени в
ML5.а., ML5.b. или ML5.с.

ML6

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11.
a. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално проектирани или модифицирани за
военна употреба;
Техническа забележка
За целите на ML6.а. терминът ‘сухопътни транспортни средства’ включва и влекачи.
b. Други сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
1.Транспортни средства, имащи всичко изброено:
a.Изработени или снабдени с материали или компоненти за осигуряване на балистична защита до
ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо;
b. Предаване, което осигурява едновременно задвижване както на предните, така и на задните
колела, включително транспортните средства, които имат допълнителни колела за
товароносимост, независимо дали са задвижвани;
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c. Брутно тегло на транспортното средство, което надвишава 4 500 kg; и
d. Проектирано или модифицирано за използване в условия без пътища;

2.Компоненти, имащи всичко изброено:
a. Специално проектирани за транспортните средства, посочени в ML6.b.1.; и
b. Осигуряващи балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним
национален стандарт) или по-високо.
Важно: Вж. също ML13.а.
Забележка 1 ML6.а. включва:
a. Танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни
сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване,
предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в ML4;
b. Бронирани сухопътни транспортни средства;
c. Транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки водни
прегради;
d. Ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за
транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им
подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.
Забележка 2

Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в
ML6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения,
включващи един или повече компоненти, специално проектирани за военна употреба.
Такива компоненти обхващат:
a. Пневматични външни гуми, специално проектирани да са непробиваеми от куршуми;
b. Бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на
механик-водачи);
c. Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;
d. Маскировъчно осветление.

Забележка 3

ML6 не се прилага за невоенни превозни средства, проектирани или модифицирани за
превоз на пари и ценности.

Забележка 4

ML6 не се прилага за превозни средства, отговарящи на всички изброени условия:
a. Изработени са преди 1946 г.;
b. Нямат изделията, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС и изработени след
1945 г., с изключение на копия на оригинални компоненти или принадлежности за
превозното средство; и
c. Не съдържат оръжията, посочени в ML1, ML2 или ML4, освен ако са неизползваеми и
не могат да произведат изстрел.

ML7

Химични или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“,
радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:
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a. Биологични агенти или радиоактивни материали, „приспособени за бойна употреба“, които могат да
поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната
среда;
b. Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:
1. Нервнопаралитични БТХВ:
a. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или iпропил)-фосфонфлуориди, като:
Зарин (GB): O-изопропилметилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и
Зоман (GD):O-пинаконилметилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);
b. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил
или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:
Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);
c. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, nпропил или i-пропил)-аминоетилалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати и
съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);
2. Кожнообривни БТХВ:
a. Серни иприти, като:
1.2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);
2.бис(2-хлоретил) сулфид (CAS 505-60-2);
3.бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);
4.1,2-бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);
5.1,3-бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);
6.1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);
7.1,5-бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);
8.бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);
9.бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);
b. Люизити, като:
1.2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);
2.трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);
3.бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);
c. Азотни иприти, като:
1.HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);
2.HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);
3.HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);
3. БТХВ инкапацитанти, като:
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a. 3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:
a. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);
b. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна
киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ „Оранжев агент“ (CAS 39277-47-9);
c. Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:
1. Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:
DF: Метиловфосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);
2. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) O-2-диалкил (метил, етил, nпропил или i-пропил)-аминоетилалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и
съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
QL: O-етил O-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);
3. Хлорзарин: O-изопропилметилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);
4. Хлорзоман: O-пинаколинметилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);
d. „Вещества за борба с масови безредици“, активни химични съставки и комбинации от тях,
включително:
1. α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);
2. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS
2698-41-1);
3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);
4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);
5. 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);
6. N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);
Забележка 1 ML7.d. не се прилага за „вещества за борба с масови безредици“, отделно
опаковани за целите на личната самозащита.
Забележка 2 ML7.d. не се прилага за химични съединения и комбинации от тях, означени и
пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели
e. Оборудване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, проектирано или
модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените, и специално проектирани за
него компоненти:
1. Материали или химични вещества, изброени в ML7.а., ML7.b. или ML7.d.; или
2. БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в ML7.с.;
f. Оборудване за защита и обеззаразяване, специално проектирано или модифицирано за военна
употреба, компоненти и химични смеси, както следва:
1. Оборудване, проектирано или модифицирано за защита от материали, изброени в ML7.а.,
ML7.b. или ML7.d., и специално проектирани за него компоненти;
2. Оборудване, проектирано или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с
материали, изброени в ML7.а. или ML7.b., и специално проектирани за него компоненти;
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3. Химични смеси, специално създадени или приготвени за обеззаразяване на обекти,
заразени с материали, изброени в ML7.а. или ML7.b.;
ЗабележкаML7.f.1. включва:
а. Филтро-вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за
ядрена, биологична или химична защита;
b. Защитно облекло.
Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също
точка 1А004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
g. Оборудване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, проектирано или
модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в ML7.а., ML7.b. или
ML7.d., и специално проектирани за него компоненти;
Забележка

ML7.g. не се прилага за личните радиационни дозиметри.

Важно: Вж. също точка 1A004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна
употреба.
h. „Биополимери“, специално създадени или обработени за откриване или идентифициране на
БТХВ, изброени в ML7.b., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното
производство;
i. „Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химични БТХВ и биологични
системи за тази цел, както следва:
1. „Биокатализатори“, специално създадени за обеззаразяване или разграждане на БТХВ,
изброени в ML7.b., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично
модифициране на биологични системи;
2. Биологични системи, съдържащи генетична информация, характерна за производството на
„биокатализаторите“, изброени в ML7.i.1., както следва:
a. „Специални преносители“;
b. Вируси;
c. Клетъчни култури.
Забележка 1 ML7.b. и ML7.d. не се прилагат за:
a. Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. точка 1С450.а.5. от Списъка на ЕС на изделията
и технологиите с двойна употреба;
b. Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);
c. Хлор (CAS 7782-50-5);
d. Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. точка 1С450.а.4. от Списъка на
ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба;
e. Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);
f. Отпада от 2004 г.;
g. Ксилилбромидорто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);
h. Бензилбромид (CAS 100-39-0);
i. Бензилйодид (CAS 620-05-3);
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j. Бромацетон (CAS 598-31-2);
k. Бромциан (CAS 506-68-3);
l. Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);
m. Хлорацетон (CAS 78-95-5);
n. Етилйодацетат (CAS 623-48-3);
o. Йодацетон (CAS 3019-04-3);
p. Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. точка 1С450.а.7. от Списъка на ЕС на изделията
и технологиите с двойна употреба.
Забележка 2

ML8

Клетъчните култури и биологичните системи, описани в ML7.h. и ML7.i.2., са
изключение и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или
биологичните системи за граждански цели — селско стопанство, фармакология,
медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и
хранителна промишленост.

„Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва:
Важно 1: Вж. също точка 1С011 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
Важно 2: За заряди и устройства вж. ML4 и точка 1A008 от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба.
Технически забележки
1. За целите на ML8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е
изброена в подточките на ML8.
2. Всяка от субстанциите, изброени в подточките на ML8, е включена в този списък, дори когато се
използва за употреба, различна от посочената. (Например, TAGN се използва преимуществено като
експлозив, но може да бъде използван и като гориво или като окислител.)
3. За целите на ML8 размер на частиците означава средния размер на частиците на база тегло или
обем. При вземане на проби и определяне размера на частиците ще се използват международни или
равностойни национални стандарти.
a. „Взривни вещества“, както следва, и смеси от тях:
1. ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (CAS
97096-78-1);
2. BNCP (цис-бис(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (диаминодинитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (CAS
117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж.
също така ML8.g.3. и g.4. за „прекурсорите“ му);
5. CP (2-(5-цианотетразолат) пентааминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9. DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO) (CAS 194486-77-6);
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10. DIPAM (3,3′-диамино-2,2′,4,4′,6,6′-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);
12. Фуразани, както следва:
a. DAAOF (DAAF, DAAFox или диаминоазоксифуразан);
b. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);
13. HMX и производни (вж. също така ML8.g.5. за „прекурсорите“ му), както следва:
a. HMX
(циклотетраметилентетранитрамин,
октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин,
1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);
b. дифлуорамино-аналози на HMX;
c. K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3
или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);

(тетранитросемигликурил,

14. HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);
16. Имидазоли, както следва:
a. BNNII (октахидро-2,5-бис(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол);
b. DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);
d. NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);
e. PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);
17. NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);
18. NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);
19. Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;
20. PYX (2,6-бис(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);
21. RDX и производни, както следва:
a. RDX (циклотриметилентринитрамин; циклонит, Т4, хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин;
1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);
b. кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също ML8.g.7 за „прекурсорите“ му);
24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
25. Тетразоли, както следва:
a. NTAT (нитротриазоламинотетразол);
b. NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
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27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж. също ML8.g.6. за
„прекурсорите“ му);
28. TNAZ (1,3,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж. също така ML8.g.2. за „прекурсорите“ му);
29. TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);
31. Триазини, както следва:
a. DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);
32.Триазоли, както следва:
a. 5-азидо-2-нитротриазол;
b. ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
c. ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
d. BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);
e. DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);
f. DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);
g. Отпада от 2010 г.;
h. NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5–динитротриазол);
i. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);
j. TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);
33.Експлозиви, които не са изброени на друго място в ML8.а. и които имат някоя от следните
характеристики:
a. Скорост на детонация, превишаваща 8 700 m/s при максимална плътност, или
b. Налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);
34. Отпада от 2013 г.;
35. DNAN (2,4-динитроанизол) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-динитро-2,6,8,12-тетраокса-4,10-диазаизовюрцитан)
37. GUDN (гуанилкарбамиддинитрамид) FOX-12 (CAS 217464-38-5).
38. Тетразини, както следва:
a. BTAT (бис(2,2,2-тринитроетил)-3,6-диаминотетразин);
b. LAX-112 (3,6-диамино-1,2,4,5-тетразин-1,4-диоксид);
39. Енергетични йонни материали с точка на топене между 343 K (70 °C) и 373 K (100 °C) и със
скорост на детонация, превишаваща 6 800 m/s, или налягане при взрив, превишаващо 18 GPa (180
kbar);
b. „Ракетно гориво“, както следва:
1. Всяко „ракетно гориво“ с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над:
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a. 240 секунди за неметализирано, нехалогенизирано „ракетно гориво“;
b. 250 секунди за неметализирано, халогенизирано „ракетно гориво“; или
c. 260 секунди за метализирано „ракетно гориво“;

2. Отпада от 2013 г.;
3. „Ракетни горива“ със силова константа над 1 200 kJ/kg;
4. „Ракетни горива“, които могат да поддържат постоянна скорост на горене, по-голяма от 38 mm/s
при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на
горене) — налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 K (21 °C);
5. Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни „ракетни горива“ (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение
при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при 233 K (– 40 °C);
6. Всяко „ракетно гориво“, съдържащо веществата, описани в ML8.a.;
7. „Ракетни горива“, неизброени на друго място в Общия списък на оръжията на ЕС, специално
създадени за военна употреба;
c. „Пиротехнически състави“, горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и смесите от тях:
1. Самолетни горива, специално създадени за военни цели;
Забележка

Самолетните горива, изброени в ML8.c.1., са крайни продукти, не техни съставни
части.

2. Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);
3. Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни
производни;
4. Хидразин и производни, както следва (вж. също и ML8.d.8 и d.9 за окисляващи хидразинови
производни):
a. Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;
b. Монометилхидразин (CAS 60-34-4);
c. Симетричен диметилхидразин (CAS 540-73-8);
d. Несиметричен диметилхидразин (CAS 57-14-7);
Забележка

ML8.c.4.а. не се прилага за хидразин смеси, специално създадени за контрол на
корозията.

5. Метални горива, горивни смеси или „пиротехнически“ смеси със сферични, прахообразни,
сфероидни, люспести или смлени частици, изработени от материал, съдържащ 99 % или повече от
някои от следните компоненти:
a. Метали и техни сплави, както следва:
1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната, по-малка от 60 μm;
2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната, по-малка или равна на 3 μm, получено
при редукция на железен оксид с водород;
b. Смеси, съдържащи един от следните елементи:
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1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната,
по-малка от 60 μm; или
2. Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече, с
едрина на зърната, по-малка от 60 μm;

Забележка 1 ML8.с.5. се прилага за взривни вещества и горива, независимо дали изброените
метали или смеси са или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или
берилий.
Забележка 2 ML8.c.5.b. се прилага само за метални горива във вид на частици, когато са смесени с
други вещества, за да образуват смеси за военни цели като ракетни горива във вид на
суспензия, твърди ракетни горива или пиротехнически смеси.
Забележка 3 ML8.c.5.b.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на
бор-10 — 20 % или повече от общата маса).
6. Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално създадени за
използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси като метални стеарати (напр.
октал (CAS 637-12-7) или палмитати;
7. Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни горивни
компоненти;
8. Сферичен или сфероиден алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с големина на частиците 60 μm или помалка, изработен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;
9. Титановсубхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65 – 1,68;
10. Течни горива с висока енергийна плътност, които не са посочени в ML8.с.1., както следва:
a. Смесено гориво, включващо твърди и течни горива (напр. борен разтвор), с базирана на масата
енергийна плътност от 40 МJ/kg или повече;
b. Други горива или добавки към горива с висока енергийна плътност (напр., кубан, йонни
разтвори, JP-7, JP-10), с базирана на обема енергийна плътност от 37,5 GJ/m3 или повече,
измерена при 293 K (20 °C) и налягане от една атмосфера (101,325 kPa);
Забележка

ML8.c.10.b. не се прилага за JP-4, JP-8, рафинираните изкопаеми горива или
биогоривата или горивата за двигатели, които имат издаден сертификат за
приложение в гражданската авиация.

11. „Пиротехнически“ и пирофорни материали, както следва:
a. „Пиротехнически“ или пирофорни материали, специално създадени да повишават или
контролират производството на лъчиста енергия във всички части от инфрачервения спектър;
b. Смеси от магнезий, политетрафлуороетилен (PTFE) и кополимер на винилидендифлуоридхексафлуоропропилен (напр. MTV);
12. Горивни смеси, „пиротехнически“ смеси или „енергетични материали“, които не са изброени на
друго място в ML8 и съдържат едновременно:
a. Повече от 0,5 % частици от някой от следните химични елементи:
1. Алуминий;
2. Берилий;
3. Бор;
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4. Цирконий;
5. Магнезий; или
6. Титан;
b. Частиците, изброени в ML8.c.12.a., с размер, по-малък от 200 nm във всяка посока; и
c. Частиците, изброени в ML8.c.12.a., със съдържание на метал, равняващо се на или
надвишаващо 60 %;
d. Окислители, както следва, и техните смеси:
1. ADN (амониев динитрамид или SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);
3. Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:
a. Други халогени;
b. Кислород; или
c. Азот;
Забележка 1 ML8.d.3. не се прилага за хлорен трифлуорид (CAS 7790-91-2).
Забележка 2 ML8.d.3. не се прилага за азотен трифлуорид (CAS 7783-54-2) в газообразно
състояние.
4. DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (хидроксиламониевперхлорат) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (хидразиннитроформиат) (CAS 20773-28-8);
8. Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
9. Хидразинперхлорат (CAS 27978-54-7);
10. Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина
(IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Забележка ML8.d.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина.
e. Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва:
1. АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също ML8.g.1. за
неговите „прекурсори“);
2. ВАМО (3,3-бис(азидометил)оксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също ML8.g.1 за
неговите „прекурсори“);
3. BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също ML8.g.8 за неговите „прекурсори“);
6. Енергетични мономери, пластификатори или полимери, специално създадени за военна употреба
и съдържащи някой от следните елементи:
a. Нитро групи;
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b. Азидо групи;
c. Нитрат групи;
d. Нитраза групи; или
e. Дифлуороамино групи;

7. FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;
8. FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал);
11. GAP (глицидилазиден полимер) (CAS 143178-24-9) и неговите производни;
12. HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните хидроксилни
групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число помалко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);
13. Етоксилиран поли(епихлорхидрин) с молекулна маса под 10 000, както следва:
a. Поли(епихлорхидриндиол);
b. Поли(епихлорхидринтриол);
14. NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 8595406-9);
15. PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометилоксиран) (CAS 27814-48-8);
16. Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан),
метилоксетан) (CAS 84051-81-0);

поли-NMMO или поли(3-нитратометил-3-

17. Полинитроортокарбонати;
18. TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан) (CAS
53159-39-0);
19. 4,5 диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (изо DAMTR);
20. PNO (поли(3-нитрато оксетан);
f. „Добавки“, както следва:
1. Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (бутадиеннитрилоксид);
4. Фероценови производни, както следва:
a. Бутацен (CAS 125856-62-4);
b. Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);
c. Фероценовикарбоксилни киселини и техни естери;
d. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);

БРОЙ 60

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

e. Други добавъчни полимерни фероценови производни, които не са изброени на друго място в
ML8.f.4.;
f. Етилфероцен (CAS 1273-89-8);
g. Пропилфероцен;
h. Пентилфероцен (CAS 1274-00-6);
i. Дициклопентилфероцен;
j. Дициклохексилфероцен;
k. Диетилфероцен (CAS 1273-97-8);
l. Дипропилфероцен;
m. Дибутилфероцен (CAS 1274-08-4);
n. Дихексилфероцен (CAS 93894-59-8);
o. Ацетилфероцен (CAS 1271-55-2)/1,1′-диацетилфероцен (CAS 1273-94-5);
5. Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);
6. Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);
7. Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);
8. Оловен малеат (CAS 19136-34-6);
9. Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);
10. Оловен станат (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинилфосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил
азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламинофосфин оксид) и др. производни на MAPO;
12. Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламинофосфин оксид) (CAS 85068-72-0);
13. N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);
14. 3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);
15. Металорганичникупелуващи агенти, както следва:
a. Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфатотитанат (CAS 103850-22-2); познат още като
титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0);
или LICA 12 (CAS 103850-22-2);
b. Титанов
IV,
[2-пропенолат-1)метил,
трис[диоктил]пирофосфат или KR3538;

n-пропанолатметил]

бутанолат-1,

c. Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1,трис(диоктил)фосфат;
16. Полицианодифлуораминоетиленоксид;
17. Свързващи вещества, както следва:
a. 1,1R,1S-тримезоил-трис(2-етилазиридин) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
b. Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова, изоцианурова или
триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновата
група;
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Забележка ML.8.f.17.b. включва:
a. 1,1H-изофталоил-бис(2-метилазиридин) (HX-752) (CAS 7652-64-4);
b.2,4,6-трис(2-етил-1-азиридинил)-1,3,5-триазин (HX-874) (CAS 18924-91-9);
c. 1,1′-триметиладипоил-бис(2-етилазиридин) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);
19. Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) със специфична повърхност над 250 m2/g
и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;
20. TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилираниполиамини и
техните соли;
21. TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол)
цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;

(CAS

68412-46-4);

адукти

на

22. TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8);
23. TEPB (трис (етоксифенил) бисмут) (CAS 90591-48-3);
g. „Прекурсори“, както следва:
Важно: В ML8.g. препратките са към изброени „Енергетични материали“, изработени от тези
вещества.
1. BCMO (3,3-бис(хлорметил)оксетан) (CAS 78-71-7) (вж. също ML8.e.1. и e.2.);
2. Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също ML8.а.28.);
3. Производни на хексаазаизовюрцитан, в т.ч. HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS
124782-15-6) (вж. също ML8.a.4.) и TAIW (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (CAS
182763-60-6) (вж. също ML8.a.4.);
4. Отпада от 2013 г.;
5. TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж. също ML8.а.13.);
6. 1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж. също ML8.a.27.);
7. 1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж. също ML8.a.23.);
8. 1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж. също ML8.e.5.);
9. DADN (1,5-диацетил-3,7-динитро-1, 3, 5, 7-тетрааза-циклооктан) (вж. също ML8.a.13.).
Забележка 1 ML8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с
„енергетичен материал“, посочен в ML8.а., или метали на прах, посочени в ML8.с.:
a. Амониев пикрат (CAS 131-74-8);
b. Черен барут;
c. Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);
d. Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);
e. Нитроскорбяла (CAS 9056-38-6);
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f. Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);
g. Тетранитронафталин;
h. Тринитроанизол;
i. Тринитронафталин;
j. Тринитроксилен;
k. 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);
l.

Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);

m. Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);
n. Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и др.
пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;
o. Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);
p. Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);
q. 2,4,6-тринитротолуол (TNT) (CAS 118-96-7);
r. Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s. Пентаеритритолтетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);
t. Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен
оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи експлозиви или възпламенителни
състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;
u. Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v. 2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина) (CAS 82-71-3);
w. Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7);
метилетилдифенилкарбамид [централити];
x. N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);
y. Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 1311472-2);
z. Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-714);
aa. 2-нитродифениламин (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb. 4-нитродифениламин (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc. 2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);
dd. Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. точка 1С011.d. от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба).
Забележка 2 ML8 не се прилага за амониев перхлорат (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) или катоцен
(ML8.f.4.b.), имащи всички изброени по-долу характеристики:
a. Са специално оформени и предназначени за устройства за производство на газ за
гражданска употреба;
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b. В съединение или смес са с неактивни термореактивни свързващи вещества или
пластификатори и имат маса, по-малка от 250 g;
c. Съдържат максимално 80 % амониев перхлорат (ML8.d.2.) от масата на активния
материал;
d. Съдържат 4 g NTO или по-малко (ML8.a.18.); и
e. Съдържат 1 g катоцен или по-малко (ML8.f.4.b.).

ML9

Военни кораби (подводни или надводни), специално военноморско оборудване, принадлежности,
компоненти и други надводни съдове, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11.
a. Съдове и компоненти, както следва:
1. Съдове (подводни или надводни), специално проектирани или модифицирани за военна употреба,
независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо дали са въоръжени с
оръжейни системи или броня или не, и корпуси или части от корпуси за такива кораби, както и
компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба;
2. Надводни съдове, различни от изброените в ML9.а.1., имащи някоя от изброените характеристики,
фиксирани или вградени в плавателния съд:
a. Автоматични оръжия, изброени в ML1, или оръжия, изброени в ML2, ML4, ML12 или ML19,
или подвижни или стационарни ‘стойки’ за оръжия с калибър 12,7 mm или по-голям;
Техническа забележка
‘Стойки’ се отнася за основите, върху които е монтирано оръжието, или за структурно
укрепване с цел монтиране на оръжия.
b. Системи за управление на огъня, описани в ML5;
c. Имащи всичко изброено:
1. Химична, биологична, радиологична и ядрена (ХБРЯ/CBRN) защита’; и
2. Система за предварително навлажняване или измиване’, проектирана за обеззаразяващи
цели; или
Технически забележки
1.

ХБРЯ/CBRN защита’ е автономно вътрешно пространство, което съдържа
характеристики като свръххерметизация, изолация на вентилационни системи,
ограничени вентилационни отвори с ХБРЯ/CBRN филтри и точки за ограничен достъп на
персонала, включващи въздушни шлюзове.

2. Система за предварително навлажняване или измиване’ е система за разпръскване на
морска вода, която е в състояние едновременно да мокри външните надпалубни
съоръжения и палубите на съда.
d. Активни системи за противодействие на оръжия, описани в ML4.b., ML5.c. или ML11.а. и
имащи някоя от следните характеристики:
1. ХБРЯ/CBRN защита’;
2. Корпус и надпалубни съоръжения, специално проектирани да снижават ефективната
повърхност на разсейване;
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3. Устройства за намаляване на топлинната сигнатура (напр. система за охлаждане на
отработени газове), с изключение на специално проектираните да увеличават цялостната
ефективност на електрическа централа или да намаляват екологичното въздействие; или
4. Система за размагнитване, проектирана да понижи магнитната сигнатура на целия съд;
b. Двигатели и задвижващи системи, както следва, специално проектирани за военна употреба и
компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба:
1. Дизелови двигатели, специално проектирани за подводни лодки и имащи всичко изброено:
a. Изходна мощност 1,12 MW (1 500 к.с.) или повече; и
b. Скорост на въртене 700 оборота в минута или повече;
2. Електрически двигатели, специално проектирани за подводни лодки и имащи всички изброени
характеристики:
a. Изходна мощност над 0,75 MW (1 000 к.с.);
b. Бързо реверсиране;
c. Течно охлаждане; и
d. Напълно капсуловани;
3. Немагнитни дизелови двигатели, имащи всичко изброено:
a. Изходна мощност 37,3 kW (50 к.с.) или повече; и
b. Ненамагнитващи се части над 75 % спрямо общата маса;
4. Системи с ‘независимо от въздух задвижване’ (НВЗ/AIP), специално проектирани за подводни
лодки;
Техническа забележка

Независимото от въздух задвижване’ (НВЗ/AIP) позволява на
системата за задвижване на намираща се под вода подводна лодка да
работи без достъп до атмосферен кислород за период от време, подълъг от този, който батериите биха позволили. За целите на ML9.b.4.
НВЗ/AIP не включва ядрената енергия.

c. Специално проектирани за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с управление
и компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба;
d. Мрежи против подводници и противоторпедни мрежи, специално проектирани за военна употреба;
e. Отпада от 2003 г.;
f. Клюзове и куплунги, специално проектирани за военна употреба, които позволяват взаимодействие с
външно за съда оборудване, и компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба;
Забележка ML9.f. включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни
съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват
необходимите характеристики при морски дълбочини над 100 m; влакнооптични
съединители и оптични клюзове, специално проектирани за предаване на „лазерни“
лъчи, без оглед на дълбочината. ML9.f. не се прилага за обикновените гребни валове и
клюзовете за хидродинамичните прибори за управление.
g. Безшумни лагери, имащи някоя от следните характеристики, компоненти за тях и оборудване,
съдържащо такива лагери, специално проектирани за военна употреба:
1. Газово или магнитно окачване;
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2. Регулатори за снижаване на активните емисии; или
3. Регулатори за намаляване на вибрациите.
ML10

„Летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“, безпилотни летателни апарати
(БЛА/UAV), двигатели за „летателни апарати“ и оборудване за „летателни апарати“, свързано с
тях оборудване и компоненти, както следва, специално проектирани или модифицирани за военна
употреба:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11.
a. Пилотирани „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“, както и специално
проектирани компоненти за тях;
b. Отпада от 2011 г.;
c. Безпилотни летателни апарати и свързано оборудване, както следва, и специално проектирани
компоненти за тях:
1. Безпилотни летателни апарати, дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати
(ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и безпилотни „летателни апарати, по-леки от
въздуха“;
2. Пускови установки, ремонтно-евакуационно оборудване и наземно оборудване за поддръжка;
3. Оборудване, проектирано за командване или контрол;
d. Задвижващи авиационни двигатели и специално проектирани за тях компоненти;
e. Оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално проектирано или модифицирано за
някоя от следните цели, и компоненти, специално проектирани за тях:
1. „Летателни апарати“, посочени в ML10.а.; или
2. Безпилотни летателни апарати, посочени в ML10.c.;
f. ‘Наземно оборудване’, специално проектирано за летателните апарати, посочени в ML10.а. или
авиационните двигатели, изброени в ML10.d.
Техническа забележка
‘Наземното оборудване’ включва помпено оборудване за дозареждане с гориво и оборудване,
проектирано за улесняване на операциите в зони с ограничен достъп.
g. Животоподдържащо оборудване и оборудване за безопасност на екипажите и други устройства за
аварийното им извеждане, неизброени в ML10.а., проектирани за летателните апарати, изброени в
ML10.а.;
Забележка В ML10.а. не се разглеждат каските на екипажите, в които не се съдържа оборудване,
посочено в Общия списък на оръжията на ЕС, или които имат стойки или монтажни
елементи за това оборудване.
Важно: За каските вж. също ML13.с.
h. Парашути, парапланери и свързано оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти
за тях:
1. Парашути, които не фигурират другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;
2. Парапланери;
3. Оборудване, специално проектирано за парашутисти на големи височини (напр. костюми,
специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);
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i. Оборудване за контролирано отваряне на парашути или системи за автоматично пилотиране,
проектирани за спуснати с парашут товари.
Забележка 1 ML10.а. не се прилага за „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от
въздуха“ или варианти на тези „летателни апарати“, специално проектирани за
военна употреба, които представляват всичко изброено:
a. Не са бойни летателни апарати;
b. Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или
приспособления, специално проектирани или модифицирани за военна употреба; и
c. Имат сертификат за гражданско приложение, издаден от органите за
гражданска авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави,
участващи във Васенаарската договореност.
Забележка 2 ML10.d. не се прилага за:
a. Авиационни двигатели, проектирани или модифицирани за военна употреба, за
които е издаден сертификат за гражданско приложение от органите за гражданска
авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във
Васенаарската договореност, за използване в „граждански летателни апарати“, или
специално проектирани компоненти за тях;
b. Бутални двигатели или специално проектирани компоненти за тях, с изключение на
специално проектираните за „безпилотни летателни апарати“.
Забележка 3 За целите на ML10.а. и ML10.d., специално проектирани компоненти и свързано с тях
оборудване за невоенни „летателни апарати“ или авиационни двигатели,
модифицирани за военна употреба, се прилагат само за тези военни компоненти и за
свързано с тях военно оборудване, необходими за модифицирането им за военна
употреба.
Забележка 4 За целите на ML10.а. военна употреба включва: бойно, военноразузнавателно,
щурмово, военноучебно оборудване, оборудване за тилова поддръжка, както и
транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване.
Забележка 5 ML10.а. не се прилага за „летателни апарати“, отговарящи на всички изброени
условия:
a. Изработени са за пръв път преди 1946 г.;
b. Не включват изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако
изделията са необходими за спазване на стандартите за безопасност или летателна
годност на органите за гражданска авиация на една или няколко държави — членки
на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност; и
c. Не включват оръжия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако са
неизползваеми и не могат да бъдат върнати към експлоатация.
ML11

Електронно оборудване, „космически летателни апарати“ и компоненти, които не фигурират
другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, както следва:
a. Електронно оборудване, специално проектирано за военна употреба, и специално проектирани
компоненти за него;
Забележка ML11.а. включва:
a. Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП
(т.е. средства, проектирани да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС
или в радиосвързочнитеприемници, или по друг начин да пречат на приемането,
работата или ефективността на противниковите радиоелектронни приемници,
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включително средства за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на
изкуствени смущения и противодействие на РЕП;
b. Електронни лампи с подвижна честота;
c. Радиоелектронни системи или средства, проектирани за наблюдение и следене на
електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите
на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и следене;
d. Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и
магнитни смущения и лъжливи цели, средства, проектирани да въвеждат
несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;
e. Оборудване за защита на обработката на данни, за защита на данните и
оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на
шифротехника;
f. Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на
ключови програми и команди, оборудване за производство и разпределение;
g. Направляващо и навигационно оборудване;
h. Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радио комуникация;
i. Цифрови демодулатори, специално проектирани за прихващане на сигнали;
j. „Автоматизирани системи за командване и контрол“.
Важно: За „софтуер“, свързан с военното „софтуерно“ дефинирано радио, вж. ML21.
b. Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни спътникови системи
(GNSS) и специално проектирани компоненти за него;
c. „Космически летателни апарати“, специално проектирани или модифицирани за военна употреба, и
компоненти за „космически летателни апарати“, специално проектирани за военна употреба.
ML12

Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както
следва, и специално проектирани компоненти за тях:
a. Кинетични оръжия, специално проектирани за унищожаване или ефективно изваждане от строя на
противникова цел;
b. Специално проектирани технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в т.ч.
диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на заряди и системи с кинетична енергия.
Важно: За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или задвижвани единствено
от енергията на химична реакция, и бойни припаси за тях вж. ML1—ML4.
Забележка 1 ML12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от кинетични
оръжия:
a. Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости,
надвишаващи 1,6 km/s, в режим на единична или автоматична стрелба;
b. Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни средства
(напр. високоенергийни кондензатори), средства за терморегулиране и
кондициониране, превключвателна или горивопреливна техника; и електрически
интерфейси между електрозахранването, оръдието и други електрически прибори за
задвижване на куполата;
Важно: За високоенергийните кондензатори вж. също 3A001.e.2. от Списъка на ЕС
на изделията и технологиите с двойна употреба.
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c. Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за оценка на
пораженията;
d. Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение),
предназначени за снаряди.
Забележка 2 ML12 се прилага за оръжейни системи, използващи един от следните методи за
задвижване:
a. Електромагнитен;
b. Електротермичен;
c. Плазмен;
d. С лек газ; или
e. Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).
ML13

Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:
a. Метална или неметална бронеплоча с една от следните характеристики:
1. Изработена по военен стандарт или спецификация; или
2. Подходяща за военна употреба;
Важно: За плоча за бронежилетка вж. ML13.d.2.
b. Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално проектирани за осигуряване
на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално проектирани за тях;
c. Бойни каски, изработени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални
стандарти, и компоненти, специално проектирани за тях (т.е. кора, подплата и омекотители за
каските);
d. Бронежилетки или защитни костюми и компоненти за тях, както следва:
1. Меки бронежилетки или защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации
или по съответни на тях, и специално проектирани компоненти за тях;
Забележка

За целите на ML13.d.1. военните стандарти или спецификации включват наймалко спецификации за защита срещу осколки.

2. Усилени с плочи бронежилетки, осигуряващи балистична защита, равна на или по-висока от ниво
III (NIJ 0101.06, юли 2008 г.) или на национални еквиваленти.
Забележка 1

ML13.b. включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за
противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития.

Забележка 2

ML13.c. не се прилага за конвенционалните стоманени каски, които не са
модифицирани или проектирани да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с
допълнителни приспособления.

Забележка 3

ML13.c. и d. не се прилагат за каски, бронежилетки или защитни костюми, които се
носят от техните потребители за тяхна лична защита.

Забележка 4

Единствените каски, специално проектирани за лица, обезвреждащи бомби, които са
изброени в ML13, са специално проектираните за военна употреба.

Важно 1

Вж. също точка 1A005 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна
употреба.
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За „нишковидни и влакнести материали“, използвани за изработката на
бронежилетки и каски, вж. точка 1C010 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите
с двойна употреба.

‘Специализирано оборудване за бойно обучение’ или за имитиране на бойни сценарии,
симулатори, специално проектирани за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие
или въоръжение, изброено в ML1 или ML2, и специално проектирани компоненти и
принадлежности за тях.
Техническа забележка
Терминът ‘специализирано оборудване за бойно обучение’ включва военни образци на щурмови
тренажори, тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори на
радиолокационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба,
полетни симулатори (включително центрофуга за подготовка на летци и астронавти),
радиолокационни тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, тренажори
за изстрелване на управляеми ракети, техническо оборудване за цели, „летателни апарати“,
тренажори за въоръжение, безпилотни „летателни апарати“ тренажори, мобилни тренажорни
части и тренировъчно техническо оборудване за наземни военни операции.

ML15

Забележка 1

ML14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за
имитатори, когато са специално проектирани или модифицирани за военна употреба.

Забележка 2

ML14 не се прилага за оборудване, специално проектирано за обучение при
използването на ловни или спортни оръжия.

Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално
проектирано за военна употреба, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:
a. Оборудване за записване и обработка на изображения;
b. Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми;
c. Апаратура за усилване на изображенията;
d. Инфрачервена или термовизионна апаратура;
e. Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения;
f. Апаратура за радиоелектронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването,
изброено в ML15.а.—ML15.е.
Забележка

ML15.f. включва оборудване, предназначено да влошава работата или ефективността
на военните системи за визуализация или да намалява до минимум подобни
въздействия.

Забележка 1

В ML15 терминът „специално проектирани компоненти“ включва следните изделия,
когато са специално проектирани за военна употреба:

a. Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;
b. Тръби за усилване на изображения (с изключение на тези от първо поколение);
c. Микроканални пластини;
d. Телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери за ниско ниво на осветеност;
e. Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на данни);
f. Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери;
g. Охладителни системи на системите за визуализация;
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h. Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост на
обтурация, по-малка от 100 μs, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на
високоскоростна камера;
i. Влакнооптичниинвертори на изображения;
j. Смесени полупроводникови фотокатоди.
Забележка 2

ML15 не се прилага за „електронно-оптически преобразуватели за усилване на
изображения от първо поколение“ или оборудване, специално проектирано да включва
„електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо
поколение“.
Важно: За класификацията на оръжейните мерници, включващи „електроннооптически преобразуватели за усилване на изображения от първо
поколение“, вж. ML1, ML2 и ML5.а.
Важно: Вж. също точки 6A002.а.2. и 6A002.b. от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба.

ML16

Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, специално проектирани за
изделията, изброени в ML1—ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 или ML19.
Забележка

ML17

ML16 се отнася до полуфабрикати, които могат да се идентифицират чрез състава,
геометрията или функциите на материала.

Друго оборудване, материали и „библиотеки“, както следва, и специално проектирани компоненти
за тях:
a. Водолазна и друга апаратура за подводно плуване, специално проектирана или модифицирана за
военна употреба, както следва:
1. Автономна водолазна апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на
издишвания въздух);
2. Апаратура за подводно плуване, специално проектирана за използване с водолазната апаратура,
посочена в ML17.a.1.;
Важно: Вж. също 8A002.q. от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
b. Строителна техника, специално проектирана за военна употреба;
c. Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално
проектирани за военна употреба;
d. Полево инженерно оборудване, специално проектирано за използване в зона на бойни действия;
e. „Роботи“, контролери за „роботи“ и „роботи манипулатори“, притежаващи някоя от следните
характеристики:
1. Специално проектирани за военна употреба;
2. Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви,
причинени от балистични осколки (напр. съдържащи самохерметизиращи се линии), и проектирани
да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839 K (566 °C); или
3. Специално проектирани или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси (ЕМИ);
Техническа забележка
Електромагнитните импулси не се отнасят за неволна интерференция, причинена от
електромагнитно излъчване от разположено в близост оборудване (напр. машини, уреди или
електроника) или мълнии.
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f. „Библиотеки“, специално проектирани или модифицирани за военна употреба със системи,
оборудване или компоненти, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;
g. Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително
„ядрени реактори“, специално проектирани за военна употреба, и компоненти за тях, които са
специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба;
h. Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално
проектирани за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на
ЕС;
i. Симулатори, специално проектирани за военни „ядрени реактори“;
j. Мобилни ремонтни работилници, специално проектирани или ‘модифицирани’ да обслужват военна
техника;
k. Полеви генератори, специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба;
l. Контейнери, специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба;
m. Фериботи, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и понтони,
специално проектирани за военна употреба;
n. Изпитателни модели, специално проектирани за „разработване“ на изделия, изброени в ML4, ML6,
ML9 или ML10;
o. Оборудване за защита от лазери (например за защита на зрението и сензорните устройства),
специално проектирано за военна употреба;
p. „Горивни клетки“, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално
проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба.
Технически забележки
1. Отпада от 2014 г.
2. За целите на ML17 ‘модифициран’ означава всяка структурна, електрическа, механична или друга
промяна, осигуряваща на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, специално
проектирани за военна употреба.
ML18

Оборудване за ‘производство’ и компоненти, както следва:
a. Специално проектирано или модифицирано ‘производствено’ оборудване за ‘производство’ на
изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, и специално проектирани компоненти за него;
b. Специално проектирани съоръжения за екологични изпитвания и специално проектирано оборудване
за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, изброени в Общия списък на
оръжията на ЕС.
Техническа забележка
За целите на ML18 терминът ‘производство’ включва проектиране, проверка, изработка, изпитване и
контрол.
Забележка ML18. a. и ML18.b. включват следното оборудване:
a. Нитратори с непрекъснато действие;
b. Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи едно от
изброените:
1. Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност, по-голяма от 298 kW (400
к.с.);
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2. Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или
3. Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху полезен
товар от 91 kg или повече;
c. Преси за дехидратация;
d. Шнековиекструдери, специално проектирани или модифицирани за екструзия на бойни
взривни вещества;
e. Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди ракетни горива;
f. Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов
капацитет над 227 kg;
g. Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;
h. Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни
взривни вещества;
i. Оборудване за формиране на метален прах от сферични частици с еднакви размери,
описан в ML8.c.8.;
j. Конвекционни поточни конвертори за конверсия на материалите, изброени в ML8.c.3.
ML19

Системи от оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или
противодействие и опитни образци, както следва, и компоненти, специално проектирани за тях:
a. „Лазерни“ системи, специално проектирани за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията
на дадена цел;
b. Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;
c. Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат
мисията на дадена цел;
d. Оборудване, специално проектирано за откриване, идентификация или защита срещу системите,
изброени в ML19.а.—ML19.c.;
e. Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, изброени в ML19;
f. „Лазерни“ системи, специално проектирани да причиняват трайно заслепяване при наблюдение без
оптични прибори, т.е. при наблюдение с невъоръжено око или с устройства за коригиране на
зрението.
Забележка 1

Системите от оръжия с насочена енергия, посочени в ML19, включват системи, чиито
способности произтичат от контролираното прилагане на:
a. „Лазери“ с достатъчна мощност да предизвикат
наподобяващ ефекта на обикновен боен припас;

разрушителен

ефект,

b. Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални
частици с разрушителна сила;
c. Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които
произвеждат полета с достатъчно голям интензитет да повредят електронните
схеми на дадена отдалечена цел.
Забележка 2

ML19 включва следните изделия, когато те са специално проектирани за системи от
оръжия с насочена енергия:
a. Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергия, комутация,
кондициониране на захранването или подаване на горивото;
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b. Системи за прехващане или съпровождане на цели;
c. Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване
или прекъсване на мисията;
d. Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;
e. Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при
многобройни цели;
f. Адаптивна оптика и фазови конюгатори;
g. Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони;
h. Компоненти за „класифицирани като предназначени за използване в космоса“
ускорители;
i. Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;
j. Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;
k. „Класифицирано като предназначено за използване в космоса“ фолио за
неутрализиране на сноп от отрицателни изотопи на водорода.
ML20

Криогенно и „свръхпроводимо“ оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти и
принадлежности за него:
a. Оборудване, специално проектирано или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина с
бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение
и да генерира или поддържа температури под 103 K (– 170 °C);
Забележка ML20.а. включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или
компоненти, изработени от неметални или неелектропроводими материали, като
пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали.
b. „Свръхпроводимо“ електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално
проектирано или конфигурирано за монтиране в транспортна машина с военно сухопътно, морско,
въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение.
Забележка ML20.b. не се прилага за хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, които
имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле,
индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствените
свръхпроводими компоненти в генератора.

ML21

„Софтуер“, както следва:
a. „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за някоя от следните цели:
1. „Разработване“, „производство“, експлоатация или поддръжка на оборудване, изброено в Общия
списък на оръжията на ЕС;
2. „Разработване“ или „производство“ на материали, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;
или
3. „Разработване“, „производство“, експлоатация или поддръжка на „софтуер“, изброен в Общия
списък на оръжията на ЕС.
b. Специфичен „софтуер“, различен от изброения в ML21.а., както следва:
1. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за моделиране,
имитиране или оценка на военни оръжейни системи;

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

2. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за моделиране или
имитиране на сценарии за бойни операции;
3. „Софтуер“ за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или биологични
оръжия;
4. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за системите за
командване, комуникации, управление и разузнаване (C3I) или командване, комуникации,
управление, компютри и разузнаване (C4I);

c. „Софтуер“, невключен в ML21.а. или ML21.b., специално проектиран или модифициран да даде
възможност на оборудване, невключено в Общия списък на оръжията на ЕС, да изпълнява военните
функции на оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС.
ML22

„Технология“, както следва:
a. „Технология“, различна от описаната в ML22.b., „необходима“ за „разработването“,
„производството“, експлоатацията, инсталирането, поддръжката (проверката), поправката, основния
ремонт или подновяването на изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския
съюз;
b. „Технология“, както следва:
1. „Технология“, „необходима“за проектирането, сглобяването от компоненти, експлоатацията,
поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията, изброени в Общия
списък на оръжията на Европейския съюз, дори ако компонентите на тези производствени
инсталации не са изброени;
2. „Технология“, „необходима“ за „разработването“ и „производството“ на малки оръжия, дори ако
се използва за производство на копия на старинни малки оръжия;
3. Отпада от 2013 г.;
Важно: Вж. ML22.a. за „технология“, по-рано изброена в ML22.b.3.
4. Отпада от 2013 г.;
Важно: Вж. ML22.a. за „технология“, по-рано изброена в ML22.b.4.
5. „Технология“, „необходима“ изключително за влагането на „биокатализатори“, изброени в
ML7.i.1, във вещества носители с военно приложение или материали с военна употреба.
Забележка 1

„Технология“, „необходима“ за „разработване“, „производство“, експлоатация,
инсталиране, поддръжка (проверка), поправка, основен ремонт или подновяване на
изделията, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира, дори ако е
приложима за изделия, неизброени в Общия списък на оръжията на ЕС.

Забележка 2

ML22 не се прилага за:
a. „Технология“, която е минимално необходимата за инсталиране, експлоатация,
поддръжка (проверка) или ремонт на изделията, които не са контролирани или
чийто износ е бил разрешен;
b. „Технология“, която е „в гражданската област“, за „фундаментални научни
изследвания“ или представлява минимално необходимата информация за
кандидатстване за патент;
c. „Технология“ за магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански
транспортни средства.
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ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Следват дефиниции на термините, използвани в настоящия списък, подредени по азбучен ред.
Забележка 1

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

Забележка 2

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

ML11

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

ML10

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

ML17

„Библиотека“ (параметрична техническа база данни)
Събрана техническа информация, използването на която може да повиши ефективността на съответните
системи, оборудване или компоненти.

ML7, 22

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

ML7, 22

„Биополимери“
Биологични макромолекули, както следва:
a.Ензими за специфични химични или биохимични реакции;
b.‘Анти-идиотипни’, ‘моноклонални’ или ‘поликлонални’‘антитела’;
c.Специално разработени или специално обработени ‘рецептори’.
Технически забележки
1. ‘Анти-идиотипниантитела’ означава антитела, които се свързват със специфичните антигенни
части за прикрепване на други антитела;
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2. ‘Моноклоналниантитела’ означава протеини, които се свързват с една антигенна свързваща част и
се произвеждат от една клетъчна култура;
3. ‘Поликлоналниантитела’ означава смес от протеини, които се свързват със специфичните
антигени и се произвеждат от повече от една клетъчна култура;
4. ‘Рецептори’ означава биологични макромолекулни структури, които могат да свързват лиганди,
чието свързване оказва влияние върху физиологичните функции.
ML22

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

ML7

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

ML8, 18

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

ML13

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

ML17

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

ML4, 10

„Граждански летателни апарати“
Онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на
летателната годност от органите за гражданска авиация на една или няколко държави — членки на ЕС,
или държави, участващи във Васенаарската договореност, за полети по търговски граждански вътрешни
и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

ML1

„Дезактивирано огнестрелно оръжие“
Огнестрелно оръжие, което е направено негодно за произвеждане на изстрел посредством методи,
определени от националния орган на държавата — членка на ЕС, или на държавата, участваща във
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Васенаарската договореност. Тези методи трайно модифицират основните елементи на огнестрелното
оръжие. В съответствие с националните законови и подзаконови актове дезактивирането на
огнестрелното оръжие може да се удостовери със сертификат, издаден от компетентен орган, и да се
отбележи с щемпел, поставен върху основна част на огнестрелното оръжие.
ML8

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

ML15

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

ML8

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

ML19

„Класифицирани като предназначени за използване в космоса“
Проектирани, изработени или класифицирани посредством успешни опити за функциониране на
височина над 100 km над земната повърхност.
Забележка

ML11

Определянето на конкретен обект за „класифициран като предназначен за използване
в космоса“ след провеждането на опити не означава, че други обекти от същата
производствена линия или от същия модел са „класифицирани като предназначени за
използване в космоса“, освен ако не са били подложени на опити индивидуално.

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

ML9, 19

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

ML8, 10, 14

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

ML10

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

ML17

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

ML22

„Необходим(и)“
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Приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря
за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива
„необходими“„технологии“ могат да бъдат използвани и от други изделия.
ML4, 8

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

ML8

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

ML7

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

ML18, 21, 22

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

ML21, 22

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

ML8

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

ML17

„Робот“
Манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение
от точка до точка, може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:
a.Многофункционалност;
b.Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални
устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;
c.Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват
стъпкови двигатели; и
d.Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/изпълнение
или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е.
без механична намеса.
Забележка

Горната дефиниция не включва следните устройства:
1. Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез
телеоператор;
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2. Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са
автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично
фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с
фиксирани ограничители като щифтове или гърбици. Последователността от
движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят
чрез механични, електронни или електрически средства;
3. Механично
контролирани
манипулационни
механизми
с
изменяема
последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи
съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично
ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители като щифтове или гърбици.
Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в
рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на
програмния модел (например смяна на щифтове или смяна на гърбици) в една или
повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;
4. Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност,
които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично
фиксирани
програмирани
движения.
Програмата
е
променлива,
но
последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично
фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители;
5. Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в
декартови координати, произведени като съставна част от вертикална
последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до
съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.
ML20

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

ML21

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

ML7

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

ML22

„Технология“
Специфична информация, необходима за „разработването“, „производството“ или „употребата“ на
изделие. Информацията приема формата на ‘технически данни’ или ’техническа помощ’.
Контролираната „технология“ за целите на Общия списък на оръжията на ЕС е посочена в ML22.
Технически забележки
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1. ‘Техническите данни’ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули,
таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани
на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.
2. ‘Техническата помощ’ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания
и консултантски услуги. ‘Техническата помощ’ може да включва пренос на ‘технически данни’.
ML21, 22

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

ML22

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

ML17

„Ядрен реактор“
Включва предметите във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което
управлява равнището на мощността в активната зона, и съставните части, които обикновено съдържат,
влизат в пряк контакт или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.
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Приложение 2
към член единствен
СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА
КОНТРОЛ ПРИ ВНОС

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)
(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 до 9)
„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на
стоките, контролирани по категории 1 до 9, се контролират в съответствие с разпоредбите на
категории 1 до 9.
„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на
контролираните стоки, остават под контрол дори когато са приложими за стоки, които не са
предмет на контрол.
Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са
минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките,
които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.
ВАЖНО: Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e, 1E002.f,
8E002.а и 8E002.b.
Мерките за контрол върху вноса на „технологии“ не важат по отношение на
информацията, която се явява „обществено достояние“, „фундаментални научни
изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията
на патенти.
КАТЕГОРИЯ 0
ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
0A

Системи, оборудване и съставни части

0A001

„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и
съставни части за тях, както следва:
a. „Ядрени реактори“;
b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях,
включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане,
специално проектирани или подготвени да поместват активната част на „ядрен
реактор“;
1
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c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за
въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;
d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на
процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи
структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването
на прътите;
e. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване
на горивни елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“;
f. Метал и сплави на цирконий във формата на тръби (или сглобки на тръби), в
специално проектирани или подготвени за използване като обвивка за
топлоотделящи елементи в „ядрен реактор“ и в количества над 10 kg;
ВАЖНО: За циркониеви тръби под налягане вж. 0A001.e., а за каландриеви
тръби вж. 0A001.h.
g. Помпи за охладител или циркулационни помпи, специално проектирани или
подготвени за циркулиране на основния охладител в „ядрени реактори“;
h. „Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или
подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за
активната част, канали за горивото, каландриеви тръби, термични екрани,
щитове, пластини за решетката на активната част и дифузионни пластини;
Бележка: В 0A001.h „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка
голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече
функции, като опора за активната част, поддържане правилното
положение на горивото, насочване потока на първичния охладител,
осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща
инструментална екипировка вътре в активната зона.
i. Топлообменници, както следва:
1. Парогенератори, специално проектирани или подготвени за първичния или
междинния охладител на „ядрен реактор“;
2. Други топлообменници, специално проектирани или подготвени за
използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;
Бележка:0A001.i. не контролира топлообменници за спомагателните системи
на реактора, напр. аварийната охладителна система или системата за
отвеждане на остатъчна топлина.
j. Неутронни детектори, специално проектирани или подготвени за определяне
2
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на нивото на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“.
k.„Външни термични екрани“, специално проектирани или подготвени за
употреба в ядрен реактор за намаляване на загубата на топлина, както и за
защита на корпуса.
Техническа бележка:
В 0A001.k. „външни термични екрани“ означава масивни структури,
поставени върху корпуса на реактора, които намаляват загубата на топлина от
реактора и понижават температурата в помещението на реактора.
0B

Оборудване за изпитване, контрол и производство

0B001

Инсталации за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и
„специални ядрени материали“ и специално проектирано или подготвено
оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен
уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“, както следва:
1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;
2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;
3. Инсталации за аеродинамично отделяне;
4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;
5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен;
6. Инсталации
(ЛИОАП/AVLIS);

за

лазерно

изотопно

отделяне

с

атомни

пари

7. Инсталации за лазерно молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);
8. Инсталации за отделяне на плазма;
9. Инсталации за електромагнитно отделяне;
b. Газови центрофуги и монтажни възли и съставни части, специално
проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга,
както следва:
Бележка: В 0B001.b „материал с високо съотношение на якост към
плътност“ означава което и да е от изброените по-долу:
3
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a. Марейджингова стомана с максимална якост на опън от 1,95 GPa или
повече;
или

b. Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече,

c. „Влакнести или нишковидни материали“ със „специфични модули на
еластичност“ от повече от 3,18 х 10 6 m и „специфична якост на опън” над
76,2 х 104 m;
1. Газови центрофуги;
2. Комплектни роторни монтажни възли;
3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко и
с диаметър между 75 mm и 650 mm, направени от „материали с високо
съотношение на якост към плътност“;
4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и с
диаметър между 75 mm и 650 mm, които са проектирани да осигуряват
локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива,
направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
5. Отражатели с диаметър между 75 mm и 650 mm за монтиране вътре в
роторна тръба, направени от материали с високо съотношение на якост към
плътност;
6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 650 mm за
поставяне на краищата на роторна тръба, направени от материали с високо
съотношение на якост към плътност;
7. Лагери с магнитно окачване, както следва:
a. Лагерни модули, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в
кожух, изработен от или покрит с „материали, устойчиви на корозия от UF6“,
с амортисьорно вещество и магнитна връзка с полюс на магнита или втори
магнит, закрепен на капака на ротора;
b. Активни магнитни лагери, специално проектирани или подготвени за
употреба с газови центрофуги.
8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване,
монтирани върху амортисьор;
9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно
обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити
отвори;
4
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10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис
(магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум
при честота 600 Hz или повече и мощност 40 волтампера (VA) или повече;
11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба
на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до
30 mm с прецизно обработени краища, които са успоредни един на друг и
перпендикулярни на надлъжната ос на цилиндъра с отклонение в рамките на
0,05 градуса или по-малко;
12. Газосъбиратели, състоящи се от специално проектирани или
подготвени тръби за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба
на центрофуга чрез действие с тръба на Пито и които могат да бъдат
монтирани към централната система за извличане на газ;
13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално
проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с
газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и
специално проектирани компоненти за тях:
a. Многофазен честотен изход от 600 Hz или повече; и
b. Висока стабилност (с честотен контрол, по-добър от 0,2 %);
14. Спирателни и контролни вентили, както следва:
a. Спирателни вентили, специално проектирани или подготвени за
управление на изходен материал, продукти или шлака от газови потоци на
UF6 на дадена газова центрофуга;
b. Спирачни или контролни вентили със силфонно уплътнение,
изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“, с
вътрешен диаметър от 10 mm до 160 mm, специално проектирани или
подготвени за използване в главни или спомагателни системи на инсталации
за обогатяване с газови центрофуги;
c. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за
процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:
1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални,
полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF 6“, с
размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър
от 25 mm или по-малко за тръбните форми;
2. Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на
корозия от UF6“;
5
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3. Компресори или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета
за засмукване от 1 m3/min или повече UF6, налягане при изпускане до 500 kPa
и съотношение на налягането от 10:1 или по-малко, и изработени от или
покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни
вентилатори, описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на
буферен газ, по-малък от 1000 cm3/min;
5. Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви
на корозия от UF6“ и предвидени да работят при налягане с темп на
пропускане от по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;
6. Клапани със силфонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи
или регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на
корозия от UF6“;
d. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за
процес на аеродинамично отделяне, както следва:
1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с
радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи
острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през
дюзата, на две струи;
2. Цилиндрични или конусообразни тръби (вихрови тръби), изработени от
или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с един или повече
допирателни впускателни отвори;
3. Компресори или газови нагнетателни вентилатори, изработени от или
покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на
валове за тях;
4. Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви
на корозия от UF6“;
5. Кожуси за разделителни елементи, изработени от или покрити с
„материали устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби
или отделящите дюзи;
6. Клапани със силфонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи
или регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на
корозия от UF6“ с диаметър от 40 mm или повече;
7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или
6
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хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори,
способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да
достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;
c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа
носител;
d. Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6;
е. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за
процес на отделяне чрез химичен обмен, както следва:
1. Бързодействащи обменящи импулсни колони течност-течност с
продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви
на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с
подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или
стъкло);
2. Бързодействащи центробежни контактни апарати течност-течност с
продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви
на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с
подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или
стъкло);
3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на
концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно
състояние в друго;
4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за
изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в
съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с
подходящи материали (например флуоровъглеродни полимери, полифенил
сулфат, полиетерен сулфон и графит, импрегниран със смоли);
5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на
уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на
разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни
елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;
6. Системи за окисляване на уран за окисляване на U+3 до U+4;
f. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за
7
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процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:
1. Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести
едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са
ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща
структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма,
включително частици или влакна с диаметър от 0,2 mm и по-малки, устойчиви
на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на
полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да
функционират при температури в диапазона от 373 К (100 °С) до 473 К (200
°С);
2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1000 mm,
изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна
киселина (например титанови или флуоровъглеродни пластмаси) и способни
да функционират при температури в диапазона от 373 К (100 °С) до 473 К (200
°С) и налягания над 0,7 MPa;
3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или
електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за
химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение
при йонообменното обогатяване;
g. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за
използване в методи на основата на атомни пáри, както следва:
1. Системи за изпаряване на метален уран, проектирани да достигат
подавана мощност от 1 kW или повече върху мишената, за използване в
процеса на обогатяване на лазерен принцип;
2. Системи за съхранение на течен уран или пари от метален уран,
специално проектирани или подготвени за съхранение на разтопен уран,
разтопени уранови сплави или пари от метален уран, за употреба в процеса на
обогатяване на лазерен принцип, и специално проектирани компоненти за тях;
ВАЖНО: ВИЖ. СЪЩО 2A225.
3. Колекторни модули за продукти и шлака, изработени от или
облицовани с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален
или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;
4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни
съдове) за поместване източника на парите на металния уран,
електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;
5.„Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или
подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния
8
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спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
h. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за
използване в молекулярни методи или лазерни системи, както следва:
1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и
газ-носител до 150 К (-123 °С) или по-ниски и изработени от „материали,
устойчиви на корозия от UF6“;
2. Колекторни компоненти или изделия за продукти и шлака, специално
проектирани или подготвени за събиране на ураниев материал или ураниева
шлака след облъчване със светлина от лазер, изготвени от „материали,
устойчиви на корозия от UF6“;
3. Компресори, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в
газообразно състояние);
5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (например
азот или аргон), включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори,
способни да достигнат температури от 153 К (-120 °С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да
достигнат температури от 153 К (-120 °С) или по-ниски;
c. Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6;
6.„Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или
подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния
спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
i. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за
процес на плазмено отделяне, както следва:
1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или
ускоряване на йони с честота на изход, по-голяма от 30 GHz, и средна
мощност на изход, по-голяма от 50 kW;
2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz
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и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;
3. Системи за генериране на уранова плазма;
4. Не се използва;
5. Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в твърдо
състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и
корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;
6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на
източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и
колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен
материал (например неръждаема стомана);
j. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за
процес на електромагнитно отделяне, както следва:
1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от
източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи
немагнитни материали (например графит, неръждаема стомана или мед) и
способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;
2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения
или обеднения уран, състоящи се от два или повече прореза и джобове и
изработени от подходящи немагнитни материали (например графит или
неръждаема стомана);
3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени
от подходящи немагнитни материали (например неръждаема стомана) и
разчетени да работят при налагяния от 0,1 Pa или по-ниски;
4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;
5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони,
които имат всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим;
b. Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;
c. Осигуряват изходен ток от 1A или повече, и
d. Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A227.
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6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток),
които имат всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или
повече при напрежение от 100 V или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добро от 0,01 % за период от
8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A226.
0B002

Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и
съставни части, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани
в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от
UF6“:
a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6
в процеса на обогатяване;
b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF 6
от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;
c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;
d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на
UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане
на UF6 в течна или твърда форма;
e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване
на UF6 в газодифузионните, центрофугиращите или аеродинамичните каскади;
f. Вакуумни системи и помпи, както следва:
1. Вакуумни събиратели, колектори или помпи, имащи капацитет на
засмукване от 5 m3/min или повече;
2. Вакуумни помпи, специално проектирани за използване в атмосфера,
съдържаща UF6, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от UF6“; или
3. Вакуумни системи, състоящи се от вакуумни събиратели, колектори и
помпи, проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;
g. Масспектрометри/източници на йони за UF6 за вземане в реално време на
проби от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу
характеристики:
11
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1. Способни да измерват йони с маса от 320 атомни единици или поголяма и имащи разделителна способност, по-добра от 1 част на 320;
2. Йонни източници, конструирани от или покрити с никел, медноникелови сплави със съдържание на никел в тегловно отношение 60 % или
повече, или никелово-хромови сплави;
3. Йонизиращи източници, бомбардиране с електрони, и
4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
0B003

Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или
подготвено за тази цел, както следва:
a. Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;
b. Системи за превръщане на UO3 в UF6;
c. Системи за превръщане на UO3 в UO2;
d. Системи за превръщане на UO2 в UF4;
e. Системи за превръщане на UF4 в UF6;
f. Системи за превръщане на UF4 в метал уран;
g. Системи за превръщане на UF6 в UO2;
h. Системи за превръщане на UF6 в UF4;
i. Системи за превръщане на UO2 в UCl4.

0B004

Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутериеви или
тритиеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел
оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви
съединения, както следва:
1. Инсталации за обмен вода – водороден сулфит;
2. Инсталации за обмен амоняк – водород;
b. Оборудване и части, както следва:
1. Кули за обмен вода–водороден сулфид, с диаметри от 1,5 m или повече,
12
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способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa;
2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък
напор (например 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който
съдържа повече от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен
на 56 m3/секунда при работа при налягания, по-големи или равни на
засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;
3. Кули за обмен амоняк – водород с височина, по-голяма или равна на 35
m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания, поголеми от 15 MPa;
4. Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контрактори и
степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за
производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк –
водород;
5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, поголеми или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на
процеса на обмен амоняк – водород;
6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално
време на съотношението водород/деутерий, при което концентрациите на
деутерий са равни или по-големи от 90 %;
7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в
тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк – водород;
8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази
цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за
реактор.
9. Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, специално проектирани
или подготвени за производство на тежка вода с използване на процеса на
обмен амоняк—водород.
0B005

Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи
за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за
тях.
Техническа бележка:
Инсталацията за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“
включва оборудване, което:
1.Обикновено влиза в пряко съприкосновение с или пряко обработва или
контролира производствения поток на ядрените материали;
13
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на

обвивката

на

3.Проверява целостта и херметичността на обвивката на топлоотделящия
елемент;
4.Проверява окончателната изработка на херметизираното гориво; или
5.Използва се за сглобяване на компоненти за реактор.
0B006

Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за
„ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или
съставни части за тях.
Бележка: 0B006 включва:
a. Инсталации за повторна преработка на отработени горивни
елементи за “ядрен реактор”, включително оборудване или съставни части,
които обикновено влизат в пряко съприкосновение със или пряко
контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на
ядрените материали и продуктите на ядреното делене;
b. Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, например
оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или
нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на “ядрения
реактор”;
c. Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса
(например с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално
проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за
“ядрен реактор”, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности
и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;
d. Екстрактори за разтворители, като уплътнени или импулсни колони,
смесители утаители или центробежни контактни апарати, устойчиви на
разяждащото въздействие на азотната киселина и специално проектирани
или подготвени за използване в инсталация за повторна преработка на
отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени
материали“;
e. Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не
допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото
въздействие на азотната киселина;
Бележка: Съдовете за съхранение или складиране могат да имат
изброените по-долу характеристики:
1. Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за
14
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всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към
0C004) поне два процента;
2. Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове, или
3. Максимална широчина от 75 mm за панелни или радиални съдове.
f. Неутронни измервателни системи, специално проектирани или
подготвени за интегриране и използване със системи за контрол на
автоматизираните процеси в инсталация за повторна преработка на
отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени
материали“.
0B007

Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано
или подготвено за тях, както следва:
a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;
b. Системи за производство на метален плутоний.

0C

Материали

0C001

„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав,
химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един
или повече от един от горните.
Бележка: 0С001 не контролира следните:
a. Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“,
когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;
b. „Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански
неядрени приложения:
1. Екраниране;
2. Опаковка;
3. Баласт с маса не повече от 100 kg;
4. Противотежести с маса не повече от 100 kg;
c. Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;
d. Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за
неядрена употреба.
15
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„Специални делящи се (ядрени) материали“
Бележка: 0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или помалко, когато се съдържат в чувствителните елементи (датчици) на
апарати.

0C003

Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и
смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на
деутерий към водород надминава 1:5000.
ВАЖНО: 0C003 контролира само когато е за използване в „ядрен
реактор“ (в рамките на 0А001.а).

0C004

Графит със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен
еквивалент“ и с плътност по-голяма от 1,50 g/cm3, за използване в „ядрен
реактор“, в количества над 1 kg.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.
ВАЖНО: 0C004 контролира само когато е за използване в „ядрен
реактор“ (в рамките на 0А001.а).
Бележка 1: За целите на контрола компетентните органи на
държавата членка, в която е установен износителят, определят дали
износът на графит, отговарящ на горепосочените характеристики, е за
използване в „ядрен реактор“.
Бележка 2: В 0C004 „борен еквивалент“ (BE) се дефинира като сумата
на ВЕz на примесите (с изключение на ВЕвъглерод, тъй като въглеродът не се
смята за примес), включително бор, където:
BEz (ppm) = CF х концентрацията на елемента Z в ppm;

където CF е факторът на превръщане =
и σb и σz са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в
барни) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а
Ab и Az са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор
и елемента Z.
0C005

Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови
дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплав,
съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и
16
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напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на
еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента
или повече и размер на частицата по-малко от 10 μm, измерено по стандарт
В330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM) и
висока степен на еднородност на размера на частиците.
0D

Софтуер

0D001

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“,
„производство“ или „употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.

0E

Технологии

0E001

„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за
„разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в
настоящата категория.
КАТЕГОРИЯ 1
СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

1A007

Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по
електрически път на заряди и устройства, съдържащи „енергетични
материали“, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ОТБРАНАТА, 3A229 и 3A232.
a. Комплекти за задействане на експлозивни детонатори, проектирани да
задействат електродетонаторите, описани в 1A007.b.
b. Електродетонатори, както следва:
1. Иницииращ (експлодиращ) мост (ИМ/EB);
2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (ИМП/EBW);
3. Ударник (жило);
4. Инициатори с експлозивно фолио (ИЕФ/ EFI);
Технически бележки:
1. Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор
(иницииращо устройство) или възпламенител.
2. За целта на 1A007.b всички детонатори, които представляват
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интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов
реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него
преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните
видове взривният проводник започва химическа детонация в допиращо
се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN (ПЕТН)
(пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното
изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник
през празно пространство и попадането на ударника върху взривното
вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции
ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с
експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ
(експлодиращ) мост (ИМ/EB), така и към детонатор с ударник.
1B226

Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с
единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток
в йонен сноп от 50 mA или по-голям.
Бележка: 1B226 включва сепаратори:
a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи;
b. С източници и колектори на йони както в магнитното поле,
така и тези конфигурации, в които те са външни за полето.

1B231

Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане,
концентрация или обработка на тритий;
b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:
1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да
охлаждат до температура 23 К (-250° С) или по-ниска, с мощност на
топлообмена над 150 W;
2. Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи,
използващи метални хидриди за съхранението или като среда за
пречистването.

1B233

Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за
тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;
b. Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:
1. Уплътнени колони за обмен течност – течност, специално
18
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проектирани за литиеви амалгами;
2. Помпи за живачни или литиеви амалгами;
3. Елементи за електролиза на литиеви амалгами;
4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидрооксид.
1C

Материали
Техническа бележка:
Метали и сплави:
Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали” и
„сплави” в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените
форми, както следва:
Груби форми:
Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел),
блокови заготовки, блокове, блуми, брикети, катоди, кристали, кубове,
шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове,
прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали,
пръти;
Полуобработени форми (независимо дали са
метализирани, пробити със свредел или щамповани):

с

покритие,

a. Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване,
изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване,
раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили,
пръстени, дискове, прахове, ламели, фолио и листове, изковки, плочи,
прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти
(включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и
валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби
(включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или
екструдирана тел;
b. Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови,
метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо
налягане, в метални калъпи и калъпи, изработени чрез прахова
металургия.
Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че
са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или
полуобработени форми.
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Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества
за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост,
както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C101.
a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 х 108 Hz, но пониски от 3 х 1012 Hz;
Бележка 1: 1C001.а не контролира:
a. Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или
изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;
b. Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято
повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди,
конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;
c. Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу
характеристики:
1. Изработени от които и да са от следните:
a. Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с
въглероден пълнеж или органични материали, включително
свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при
широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от
централната честота на падащата енергия, неустойчиви на
температури над 450 К (177°С), или
b. Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в
сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ±
15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви
на температури над 800 К (527°С);
Техническа бележка:
Образецът за проверка на поглъщането при 1C001 а. Бележка 1. с.
1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на
вълната на централната честота, разположени в края на полето
на излъчващия елемент.
2. Якост на опън, по-малка от 7 х 106 N/m2, и
3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14 х 106 N/m2;
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d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани
ферити, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Специфично относително тегло над 4,4, и
2. Максимална експлоатационна температура от 548 К (275°С).
Бележка 2: Бележка 1 към 1C001.а не освобождава от контрол
магнитните материали, използвани като добавки към бои и
осигуряващи поглъщане.
b. Материали за поглъщане на честоти над 1,5 х 1014 Hz, но по-ниски от
3,7 х 1014 Hz, и непрозрачни за видимата светлина;
Бележка: 1C001.b. не контролира материали, специално
проектирани или приготвени за някое от следните приложения:
a.Маркиране на полимери с лазер; или
b.Запояване на полимери с лазер.
c.
Вътрешнопроводими
полимерни
материали
с
„вътрешна
електропроводимост“ над 10 000 S/m (сименса на метър) или „листово
(повърхностно) съпротивление“, по-малко от 100 ома/квадрат, основани
на някои от следните полимери:
1. Полианилин;
2. Полипирол;
3. Политиофен;
4. Полифенилен-винилен, или
5. Политиенилен-винилен.
Бележка:1C001.c. не контролира материали в течна форма.
Техническа бележка:
„Вътрешната електропроводимост” и „листовото
(повърхностното) съпротивление” трябва да бъдат определени,
използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни
национални стандарти.
1C012

Материали, както следва:
Техническа бележка:
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Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.
a. Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп
плутоний-238 повече от 50 тегловни процента;
Бележка: 1C012.a. не контролира:
a.Пратки със съдържание на плутония от 1 g или по-малко;
b.Пратки от 3 „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат
в чувствителните елементи на инструменти.
b. Предварително отделен (изолиран) нептуний-237 във всякаква форма.
Бележка: 1C012.b не контролира пратки със съдържание на нептуний237 от 1 g или по-малко.
1C101

Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна
отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и
акустични сигнали, различни от описаните в 1C001, използваеми при „ракети“
и техните подсистеми или безпилотни летателни апарати, описани в 9А012.
Бележка 1: 1C101 включва:
a. Структурни материали и покрития, специално проектирани за
намалена радарна отразяваща способност;
b. Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или
специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в
микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на
електромагнитния спектър.
Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално
за топлинно управление на спътници.
Техническа бележка:
В 1С101 „ракети” означава завършени ракетни системи и системи от
безпилотни летателни средства с обхват над 300 km.

1C107

Графитни и керамични материали, както следва:
a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно
състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К
(15° С), с размер на частиците от 100 μm или по-малко, използваеми при
„ракетни” дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за
многократно използване, както следва:
1. Цилиндри с диаметър, равен или по-голям от 120 mm, и с
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дължина, равна или по-голяма от 50 mm.
2. Тръби с вътрешен диаметър, равен или по-голям от 65 mm, и с
дебелина на стената, равна или по-голяма от 25 mm, и с дължина, равна
или по-голяма от 50 mm; или
3. Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm x 120 mm x
50 mm.
ВАЖНО: Виж също 0C004.
b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити,
използваеми за „ракетни“ дюзи/сопла и челните (носовите) части на
летателните апарати за многократно използване при „ракети“,
космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди,
описани в 9A104;
ВАЖНО: Виж също 0C004.
c. Керамични композитни материали (диелектрична константа, по-малка
от 6 при честоти от 100 МHz до 100 GHz), използваеми за обвивки за
„ракети”, космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракетисонди, описани в 9A104;
d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициевокарбидна керамика, използваема за челните (носовите) части на „ракети”,
космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди,
описани в 9A104;
е. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва
за челни (носови) части, летателни апарати за многократно използване и
носови части на „направлявани ракети“, космически ракети-носители,
описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.
1C233

Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно
разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий,
както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи
литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.
Бележка: 1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.
Техническа бележка:
Естественото разпространение на изотопа литий-6 е около 6,5
тегловни процента (7,5 атомни процента).

1C235

Тритий,

тритиеви

съединения,

смеси,

съдържащи

тритий,

в

които
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съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1000, и
продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.
Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи
по-малко от 1,48 х 103 GBq (40 Ci) тритий.
1C239

Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на продуктите,
свързани с отбраната, или вещества или смеси, съдържащи такива повече от 2
% в тегловно отношение, с кристална плътност, по-голяма от 1,8 g/cm3, и
скорост на детонация над 8000 m/s.

1C350

Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични
химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или
повече от тях:
ВАЖНО: ВЖ. СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ОТБРАНАТА И 1C450.
1. Тиодигликол (111-48-8);
2. Фосфорен оксихлорид (10025-87-3);
3. Диметил метилфосфонат (756-79-6);
4. ВЖ. СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
за Метил фосфонил дифлуорид (676-99-3);
5. Метил фосфонил дихлорид (676-97-1);
6. Диметил фосфит (DMP) (868-85-9);
7. Фосфорен трихлорид (7719-12-2);
8. Триметил фосфит (TMP) (121-45-9);
9. Тионил хлорид (7719-09-7);
10. 3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);
11. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96-79-7);
12. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842-07-9);
13. 3-хинуклидинол (1619-34-7);
14. Калиев флуорид (7789-23-3);
15. 2-хлороетанол (107-07-3);
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16. Диметиламин (124-40-3);
17. Диетил етилфосфонат (78-38-6);
18. Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7);
19. Диетил фосфит (762-04-9);
20. Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);
21. Етил фосфинил дихлорид (1498-40-4);
22. Етил фосфонил дихлорид (1066-50-8);
23. ВЖ. СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
за Етил фосфонил дифлуорид (753-98-0);
24. Флуороводород (7664-39-3);
25. Метил бензилат (76-89-1);
26. Метил фосфинил дихлорид (676-83-5);
27. N,N- диизопропил-(бета)-амино етанол (96-80-0);
28. Пинаколинов алкохол (464-07-3);
29. ВЖ. СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
за O-етил-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856-11-8);
30. Триетил фосфит (122-52-1);
31. Арсенов трихлорид (7784-34-1);
32. Бензилова киселина (76-93-7);
33. Диетил метилфосфонит (15715-41-0);
34. Диметил етилфосфонат (6163-75-3);
35. Етил фосфинил дифлуорид (430-78-4);
36. Метил фосфинил дифлуорид (753-59-3);
37. 3-хинуклидон (3731-38-2);
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38. Фосфорен пентахлорид (10026-13-8);
39. Пинаколон (75-97-8);
40. Калиев цианид (151-50-8);
41. Калиев бифлуорид (7789-29-9);
42. Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341-49-7);
43. Натриев флуорид (7681-49-4);
44. Натриев бифлуорид (1333-83-1);
45. Натриев цианид (143-33-9);
46. Триетаноламин (102-71-6);
47. Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);
48. Ди-изопропиламин (108-18-9);
49. Диетиламиноетанол (100-37-8);
50. Натриев сулфид (1313-82-2);
51. Серен монохлорид (10025-67-9);
52. Серен дихлорид (10545-99-0);
53. Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);
54. N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (426168-1);
55. Метилфосфорна киселина (993-13-5);
56. Диетил метилфосфонат (683-08-9);
57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677-43-0);
58. Триизопропил фосфит (116-17-6);
59. Етилдиетаноламин (139-87-7);
60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
26

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9);
63. Метилфосфонотиоик дихлорид (676-98-2).
Бележка 1: При внос от „Държави, които не са страна по
Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не
контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече
химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22,
.26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които
нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото
на сместа.
Бележка 2: При внос от „Държави, които са страна по
Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не
контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече
химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22,
.26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които
нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото
на сместа.
Бележка 3: 1C350 не контролира „химическите смеси“,
съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.2, .6, .7,
.8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42,
.43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в
които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от
теглото на сместа.
Бележка 4: 1C350 не контролира продукти, определени като
потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична
употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
1C351

Човешки патогени и „токсини“, както следва:
a. Вируси, независимо дали са естествени, активирани или
модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и
като преднамерено посят или заразен с такива култури материал
(включително жива материя), както следва:
1. Вируси на африканска чума по конете;
2. Вирус на африканска чума по свинете;
3. Andes virus — Андски вирус;
4. Вируси на птичия грип, които са:
a. Неохарактеризирани; или
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b. Определени в приложение I, част 2 към Директива 2005/94/ЕО
на Съвета (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16) като имащи висока патогенност,
както следва:
1. Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в
пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2; или
2. Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома,
систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на
деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани
при другите НРАI вируси, индициращи, че хемоглутининовата молекула
може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на
гостоприемника;
5. Вируси на „син език“;
6. Chapare virus — вирус „Чапаре“;
7. Chikungunya virus — вирус „Чикунгуня“;
8. Choclo virus — вирус „Чокло“;
9. Вирус на Конго—кримската хеморагична треска;
10. Dengue fever virus — вирус на треската „Денга“;
11. Вирус „Добрава—Белград“;
12. Вирус на източен конски енцефалит;
13. Ebola virus — вирус „Ебола“;
14. Вируси на шапа;
15. Вируси на шарка по козите;
16. Guanarito virus — вирус „Гуанарито“;
17. Hantaan virus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);
18. Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus);
19. Вирус на херпес (болест на Aujeszky);
20. Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);
21. Вирус на японския енцефалит;
22. Junin virus — вирус „Джунин“;
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23. Kyasanur Forest virus — вирус „Kyasanur Forest“;
24. Laguna Negra virus — вирус „Laguna Negra“;
25. Lassa fever virus — вирус на треска „Ласса“;
26. Louping ill virus — вирус „Louping ill“;
27. Lujo virus — вирус „Луйо“;
28. Вируси на заразния нодуларен дерматит;
29. Lymphocytic choriomeningitis virus — вирус на лимфоцитен
хориоменингит;
30. Machupo virus — вирус „Мачупо“;
31. Marburg virus — вирус „Марбург“;
32. Вирус на маймунската шарка;
33. Енцефалитен вирус „Murray Valley“;
34. Вируси на нюкасълската болест;
35. Nipah virus — вирус „Nipah“;
36. Вирус на омска хеморагична треска;
37. Вирус „Oropouche“;
38. Вируси на чумата по дребните преживни животни;
39. Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата
(везикуларна) болест по свинете);
40. Вирус „Powassan“;
41. Вирус на бяс и всички останали членове на рода Lyssavirus;
42. Rift Valley fever virus — вирус на треската „Рифт Вали“;
43. Вируси на чумата по рогатия добитък;
44. Вирус „Rocio“;
45. Вирус „Sabia“;
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46. Вирус „Seoul“;
47. Вируси на шарка по овцете;
48. Вирус „Sin nombre“;
49. Енцефалитен вирус „St Louis“;
50. Вируси на тешенската болест;
51. Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетнолетен вирус на енцефалита);
52. Variola virus — вирус на вариолата;
53. Venezuelan equine encephalitis virus — вирус на венецуелския
конски енцефалит;
54. Вируси на стоматит по мехура;
55. Вирус на западния конски енцефалит;
56. Вирус на жълтата треска;
c. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или
модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и
като преднамерено посят или заразен с такива култури материал
(включително жива материя), както следва:
1. Bacillus anthracis;
2. Brucella abortus;
3. Brucella melitensis;
4. Brucella suis;
5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
7. Chlamydophila psittaci (известен в миналото като Chlamydia
psittaci);
8. Clostridium argentinense (известен в миналото като Clostridium
botulinum Type G), произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;
9. Clostridium baratii, произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;
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10. Clostridium botulinum;
11. Clostridium butyricum, произвеждащи ботулинов невротоксин
щамове;
12.Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;
13. Coxiella burnetti;
14. Francisella tularensis;
15. Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae (щам F38);
16. Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC (малка колония);
17. Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);
18. Salmonella typhi;
19. Escherichia coli, произвеждаща токсин „Шига“ (STEC) от
серогрупи O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, и други
произвеждащи токсин „Шига“ серогрупи;
20. Shigella dysenteriae;
21. Vibrio cholerae;
22. Yersinia pestis;
d. „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:
1. Ботулинови токсини;
2. Clostridium perfringens алфа, бета 1, бета 2, епсилон и йота
токсини;
3. Конотоксин;
4. Рицин;
5. Сакситоксин;
6.
Токсин
„Шига“;Техническа
бележка:Escherichia
произвеждаща токсин „Шига“ (STEC), е известен също
ентерохеморагичен E. coli или E. coli произвеждащ веротоксин;

coli,
като
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7. Ентеротоксини на Staphylococcus aureus, токсин алфа-хемолизин и
токсин, причиняващ синдрома на токсичния шок (в миналото известен
като Стафилококов ентеротоксин F);
8. Тетродотоксин;
9. Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа
„Шига“;
10. Микроцистин (циангинозин);
11.Афлатоксини;
12.Абрин;
13. Холерен токсин;
14. Токсин диацетоксисцирпенол;
15. Т-2 токсин;
16. НТ-2 токсин;
17.Модексин;
18.Волкенсин;
19. Viscum album Lectin 1 (вискумин).
Бележка: 1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или
конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени
по-долу критерии:
1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане
при хора при лечение на клинични състояния;
2. Опаковани са предварително за разпространение като
медицински препарати;
3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като
медицински препарати.
e. Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или
модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и
като преднамерено посят или заразен с такива култури материал
(включително жива материя), както следва:
1. Coccidioides immitis;
2. Coccidioides posadasii.
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Бележка: 1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.
1C353

Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:
a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които
съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с
патогенността на организмите, описани в 1C351.а, 1С351.с, 1C351.е или
1C354;
b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които
съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и
да е от „токсините“, определени в 1C351.d, или за техни „субединици на
токсини“.
Техническа бележка:
1. Генномодифицираните организми включват организми, при
които генетичният материал (последователности от нуклеинови
киселини) е бил променен по начин, който не настъпва естествено при
чифтосване и/или естествена рекомбинация и обхваща изцяло или
отчасти изкуствени методи.
2. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми,
плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са
генетично модифицирани или не, или изцяло или частично химически
синтезирани.
3. Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на
които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351., 1С351.с, 1C351.е
или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за
съответните описани микроорганизми, която:
а. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или
транслационни продукти представлява значителна опасност за хората,
животните или растенията, или
b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм
или на каквито и да са други организми, в които той може да бъде
вмъкнат или другояче интегриран, да причинява сериозна вреда на
здравето на хора, животни или растения.
Бележка: 1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови
киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен Escherichia
coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от
други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.
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Растителни патогенни микроорганизми, както следва:
a. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или
модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и
като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено
посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri
A) или класифицирани по друг начин като Xanthomonas campestris pv.
Citri ;
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv.
Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium
michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2
b. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или
модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и
като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено
посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp.
graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp.
tritici]);
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae) ;
7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
8. Sclerophthora rayssiae var. zeae;
9. Synchytrium endobioticum;
10. Tilletia indica;
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11. Thecaphora solani.
c. Вируси, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или
модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и
като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено
посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Potato Andean latent tymovirus;
2. Potato spindle tuber viroid.
1C450

Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както
следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:
ВАЖНО: ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d.
ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА.

И

СПИСЪКА

НА

a. Токсични химически вещества, както следва:
1. амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (7853-5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;
2. ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (38221-8);
3. ВЖ. СПИСЪКА НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
за BZ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581-06-2);
4. Фосген: карбонил дихлорид (75-44-5);
5. Хлорциан (506-77-4);
6. Циановодород (74-90-8);
7. Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2);
Бележка 1: При внос от „Държави, които не са страна по
Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира
„химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали,
отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално
определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.
Бележка 2: При внос от „Държави, които са страна по
Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира
„химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали,
отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално
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определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“,
съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.а.4, .a.5, .a.6
и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече
от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като
потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична
употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
b. Токсични химически прекурсори, както следва:
1. Химикали, с изключение на описаните в Списъка на продуктите,
свързани с отбраната или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който
са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо)
група, но не и други въглеродни атоми;
Бележка: 1C450.b.1 не контролира фонофос: О-етил S-фенил
етилфосфонотиолтионат (944-22-9);
2. N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)]
амидодихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил
дихлорид;
ВАЖНО: Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.
3. Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,NДиалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с
изключение на Диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в
1C350;
4. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)]
аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение
на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;
5. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)]
аминоетан-2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,Nдиизопропил-(бета)-аминоетанол (96-80-0) и N,N-диетиламиноетанол
(100-37-8), които са описани в 1C350;
Бележка: 1C450.b.5. не контролира следните:
a. N N-диметиламиноетанол
протонирани соли;

(108-01-0)

и

съответните
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b. Протонираните соли на N, N-диетиламиноетанол (100-37-8);
6. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)]
аминоетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на
N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350;
7. Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139-87-7);
8. Метилдиетаноламин (105-59-9).
Бележка 1: При внос от „Държави, които не са страна по
Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира
„химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали,
отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един
индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на
сместа.
Бележка 2: При внос от „Държави, които са страна по
Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира
„химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали,
отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един
индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на
сместа.
Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“,
съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.8., в които
нито един индивидално определен химикал не е повече от 30 % от
теглото на сместа.
Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като
потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична
употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
1D103

„Софтуер“, специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми
величини,
като
радарна
отразяваща
способност,
ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.

1E001

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ и
„производство“ на оборудване или материали, описани в 1C012.b.

1E002.f

„Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или
материали.

1E101

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на
стоките, описани в 1C101 или 1D103.

1E102

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ на
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„софтуер“, описани в 1D103.
1E201

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на
стоките, описани в 1C239.
КАТЕГОРИЯ 2
ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

2A225

Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както
следва:
a. Тигли, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:
1. Вместимост между 150 cm3 и 8000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с някой от изброените материали или
комбинация от изброените материали с общо количество на примесите 2
% или по-малко в тегловно отношение:
a. Калциев флуорид (CaF2);
b. Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);
c. Цериев сулфид (Ce2S3);
d. Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (Er2O3);
e. Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO2);
f. Магнезиев оксид (MgO);
g. Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb,
30 % Ti, 20 % W);
h. Итриев оксид (диитриев триоксид) (Y2O3); или
i. Циркониев оксид (циркониев диоксид) (ZrO2);
b. Тигли, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 98 % или повече в
тегловно отношение;
c. Тигли, имащи всички посочени характеристики:
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1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3;
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в
тегловно отношение, и
3. Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е
комбинация от тях.

КАТЕГОРИЯ 3
ЕЛЕКТРОНИКА
3A226

Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в
0B001.j.6, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат в течение на период от време
8 h напрежение 100 V или повече с изходен ток 500 А или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от
време 8 h.

3A227

Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в
0B001.j.5, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат за период от време 8 h
напрежение 20 kV или повече при изходен ток от 1 A или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от
време 8 h.

3A228

Превключващи устройства, както следва:
a. Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ,
действащи подобно на искров отвод/междина, имащи всички изброени
по-долу характеристики:
1. Съдържащи три или повече електрода;
2. Пиково напрежение на анода 2,5 kV или повече;
3. Пиков ток на анода 100 А или повече, и
4. Време на забавяне при анода 10 μs или по-малко.
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Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни
спритронни лампи.
b. Задействани искроотводи/искрови междини, имащи и двете изброени
характеристики:
1. Време на забавяне на анода 15 μs или по-малко, и
2. Пикова сила на тока от 500 А или повече.
3A229

Силнотокови импулсни генератори, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ОТБРАНАТА
ВАЖНО: Виж 1A007.a за комплекти за задействане на експлозивни
детонатори.
b. Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи
всички изброени по-долу характеристики:
1. Проектирани за преносима или мобилна употреба или употреба в
особено тежки условия;
2. Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 μs при товари
по-малки от 40 ohms;
3. Имащи отдаден ток, по-голям от 100 А;
4. Никое от измеренията им не надхвърля 30 cm;
5. Тегло по-малко от 30 kg; и
6. Предвидени за употреба в разширен температурен обхват от 223
K (- 50 °C) до 373 K (100 °C) или са определени като подходящи за
космически приложения.
Бележка: 3A229.b включва възбудители на ксенонови импулсни
лампи.

3A231

Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени
по-долу характеристики:
a. Проектирани за работа без система за външен вакуум, и
b. Използващи някое от следните:
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1. Електростатично ускорение за индуциране на тритийдеутериева ядрена реакция; или
2. Електростатично ускорение за индуциране на деутерийдеутериева ядрена реакция и способност да отдават 3 × 109 неутрона/s
или повече.
3A232

Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както
следва:
ВАЖНО: Виж 1A007.b за детонатори.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ОТБРАНАТА
b. Групи, които използват единични или множествени детонатори,
проектирани да инициират почти едновременно експлозия върху
повърхност, по-голяма от 5000 mm2, след единично сигнално
възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5
μs.
Бележка: 3A232 не контролира детонатори, използващи само
първични експлозиви, като оловен азид.

3E201

„Технологии“ съгласно Общата бележа по технологиите за „използване“ на
оборудването, описано в 3A229 и 3А232.
КАТЕГОРИЯ 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“

5A002.a.2

Оборудване, проектирано или
криптоаналитични функции;

модифицирано

за

изпълнение

на

5D002.c.1

Само „Софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ, или симулиращ
функциите на оборудването, описано в 5A002.a.2.

5E002

Само „Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за
„разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването или
„софтуера“, описани в 5А002.а.2 или 5D002.c.1.
КАТЕГОРИЯ 6
ДАТЧИЦИ (СЕНЗОРИ) И ЛАЗЕРИ
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b. Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти,
имащи поне една от изброените по-долу характеристики:
1. Честота на излъчване под 10 kHz;
6. Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, поголеми от 1000 m; оборудвани с преобразуватели, имащи някои от
изброените по-долу характеристики:
a. Динамична компенсация на наляганията, или
b. Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен
цирконат-титанат.
2. Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са
свързани към отделно активно оборудване) системи, оборудване и
специално проектирани компоненти за тях, както следва:
a. Хидрофони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка: Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално
проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко другото
оборудване подлежи на контрол.
2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или
модули от дискретни сензорни елементи, при които или
диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm и с
раздалечаване между елементите, по-малко от 20 mm;
3. Имащи някои от следните чувствителни елементи:
a. Оптични влакна;
b.Пиезоелектрични полимерни слоеве, различни от
поливинилиденфлуорид (PVDF) и неговите кополимери {P(VDFTrFE) и P(VDF-TFE)}, или
c. Гъвкави пиезоелектрични композитни материали;
6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;
Технически бележки:
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1. Сензорните елементи с „пиезоелектричен полимерен
филм” се състоят от поляризиран полимерен слой, който е
изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка
(дорник).
2. Сензорните елементи с „гъвкав пиезоелектричен
композит” се състоят от пиезоелектрични керамични частици
или влакна, обединени с електричеки изолираща, акустично
пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка, където
съставката е неразделна част от сензорните елементи.
3. „Чувствителността на хидрофона” се определя като 20
пъти логаритъма при основа 10 на съотношението на rms изходно
напрежение към 1 V rms база, когато хидрофонният сензор без
предусилвател се поставя на плоско акустично вълново поле с rms
налягане от 1μРа. Например хидрофон от -160 dB (база за
сравнение 1V на μРа) би дал изходно напрежение от 10 -8 V в
такова поле, докато такъв с чувствителност от -180 dB би дал
изходно напрежение само от 10-9V. Следователно -160 dB е подобро от -180 dB.
b. Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от
изброените по-долу характеристики:
1. Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m, или
„позволяващи да бъдат модифицирани“ в хидрофонна група с
разстояние, по-малко от 12,5 m;
2. Проектирани или „позволяващи да бъдат модифицирани“
за работа на дълбочини повече от 35 m;
Техническа бележка:
В 6A001.а.2.b. 1 и 2 „позволяващи да бъдат модифицирани”
означава да имат предвидени възможности, позволяващи промяна
в окабеляването или връзките, така че да се промени
раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за
работната дълбочина. Тези предвидени възможности са: резервни
кабели с 10 % повече от количеството кабели, блокове за
закрепване на раздалечеността на групата хидрофони или
вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, които
могат да се нагаждат или които контролират повече от една
група хидрофони;
3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d;
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4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;
или

5. Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm;

7. Характеристиките на подводните микрофони, описани в
6A001.а.2.а;
c. Оборудване за обработване (на данни), специално проектирано за
използване в реално време с буксируеми групи от хидрофони, имащи
„възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ и времева или
честотна област на обработка и корелация, включително спектрален
анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с използване на
бързи преобразувания на Фурие или други процеси на преобразуване;
d. Сензори за навигация, имащи всички изброени характеристики:
1. Точност, по-добра от ± 0,5°; и
2. Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или
разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за
измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над
35 m;
e. Групи от кабелни дънни или брегови хидрофони, имащи някои от
изброените по-долу характеристики:
1. Включващи хидрофони, описани в 6A001.а.2.а, или
2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи
хидрофони, имащи всички изброени характеристики:
a. Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или
разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за
измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над
35 m, и
b. Възможност да бъдат оперативно взаимносвързани с
буксируеми (теглени) групи от хидрофони.
f. Обработващо оборудване, специално проектирано за използване в
реално време с кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи
„възможност за програмиране, достъпна за потребителя“ и времева или
честотна област на обработка и корелация, включително спектрален
анализ, цифрово пресяване или генериране на лъчи с използване на
Бързо преобразуване на Фурие или други процеси на преобразуване.
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„Лазери“, различни от описаните в 0B001.g.5 или 0B001.h.6, компоненти и
оптично оборудване, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A205.
Бележка 1: Импулсните „лазери“ включват тези, които работят в
режим на непрекъснато излъчване (НИ/CW), при които импулсите се
наслагват един върху друг.
Бележка 2: Ексимерни, полупроводникови, химически „лазери“, „лазери“
с CO, CO2 и с неодимово стъкло са само описаните в 6A005.d.
Бележка 3: 6A005 включва влакнести „лазери“.
Бележка 4: Доколко подлежат на контрол „лазерите“, включващи
преобразуване на честотата (т.е. промяна на дължината на вълната) по
начин, различен от един „лазер“ да нагнетява друг „лазер“, се определя от
параметрите на контрол както за мощността на изходния „лазер“, така и
за оптичната мощност с преобразувана честота.
Бележка 5: 6A005 не контролира „лазери“, както следва:
a. Рубинни с енергия на изхода под 20 J;
b. Азот;
c. Криптонни.
Техническа бележка:
В 6А005 „ефективност при източника“ (Wall-plug efficiency) се определя
като съотношението на изходната мощност на „лазера“ (или „средна
изходна мощност“) към общата електрическа мощност на входа,
необходима за задействането на „лазера“, включително източника на
захранване/средата и топлинната среда/топлообменника.
a. Не-„регулиращи се“ „лазери“ с непрекъсната вълна (НВ/CW), имащи някоя
от следните характеристики:
1. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 150 nm, и средна мощност
на изхода над 1 W;
2. Дължина на вълната на изхода от 150 nm или повече, но не по-голяма
от 520 nm, с изходна мощност над 30 W;
Бележка: 6A005.a.2 не контролира аргонни „лазери“ с изходна
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мощност, равна на или по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 510 nm, но не по-голяма от 540 nm, и
имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над
50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност
над 150 W;
4. Дължина на вълната на изхода над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm,
и изходна мощност над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и
която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над
50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност
над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm,
и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и изходна
мощност над 100 W; или
2. Изходна мощност над 150 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна
мощност над 500 W; или
2. Изходна мощност над 2 kW;
Бележка: 6.A005.a.6.b не контролира промишлени „лазери“ в
многомодов напречен режим с изходна енергия над 2 kW, но по-малка от 6 kW,
с обща маса над 1200 kg. За целите на настоящата бележка обща маса
включва всички компоненти, необходими за задействането на „лазера“, напр.
„лазер“, източник на захранване, топлообменник, но изключва външни
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оптични системи за създаване на среда и/или предаване на лъча.
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555
nm, и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над
50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност
над 80 W; или
8. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 1555 nm, и средна
мощност на изхода над 1 W;
b. Не-„регулиращи се“ „импулсни лазери“, имащи която и да е от изброените
по-долу характеристики:
1. С дължина на вълната под 150 nm и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
или

a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W;
b. „Средна или CW/HB изходна мощност“ над 1 W;

2. Дължина на вълната от 150 nm или по-голяма, но не по-голяма от 520
nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
или

a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W;
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;

Бележка: 6А005.а.6.b не контролира аргонни „лазери“ със „средна
изходна мощност“, равна на или по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и
имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
или

1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. „Средна изходна мощност“ над 50 W; или
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b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
или

1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 150 W;
2. „Средна изходна мощност“ над 150 W;

4. Дължина на вълната на изход над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и
която и да е от изброените по-долу характеристики:
или

a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W;
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;

5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и
която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените подолу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 50 W; или
b. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените подолу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm
и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“, по-малко от 1 μs, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
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1. Изходна „върхова мощност“ над 5 GW на импулс;
2. „Средна изходна мощност“ над 10 W; или
3. Енергия на изход над 0,1 J на импулс;
b. „Времетраене на импулса“, равно на 1 ns или по-голямо, но не поголямо от 1 μs, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 100 MW;
b. „Средна изходна мощност“ над 20 W, ограничена по проект до
максимална честота на повторение на импулса, по-малка от или равна на 1
kHz;
c. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна
изходна мощност“ над 100 W и способни да работят при честота на
повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz;
d. „Средна изходна мощност“ над 150 W и способни да работят при
честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или
e. Енергия на изход над 2 J на импулс; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 400 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна
изходна мощност“ над 500 W;
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW; или
d. Енергия на изход над 4 J на импулс; или
c. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените подолу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 500 kW;
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b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна
изходна мощност“ над 100 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 150 W; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от
следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 1 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна
изходна мощност“ над 500 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW;
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555
nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените подолу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 50 W; или
b.„Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените подолу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна
мощност“ над 80 W; или
8. Изходна дължина на вълната над 1555 nm и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
или

a. Енергия на изход над 100 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W;
b. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
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c. „Регулиращи се лазери“, с която и да е от изброените по-долу
характеристики:
Бележка: 6А005.с включва титан-сапфирени (Ti:Al2O3), тулий-итрийалуминиевогранатни (Tm:YAG), тулий-итрий-скандий-галий-гранатни (Tm:
YSGG), александритни (Cr: BeAl2O4), „лазери“ с цветен център, багрилни
„лазери“ и течни „лазери“.
1. С дължина на вълната под 600 nm и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
или

a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W;
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;

2. Изходна дължина на вълната от 600 nm и повече, но не повече от 1400
nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
или

a. Енергия на изход над 1 J на импулс и „върхова мощност“ над 20 W;
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 20 W; или

3.Изходна дължина на вълната над 1400 nm и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
или

a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W;
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;

d. Други „лазери“, които не са посочени в 6A005.a, 6A005.b или 6A005.c, както
следва:
1. Полупроводникови „лазери“, както следва:
Бележка 1: 6А005.d.1 включва полупроводникови „лазери“ с изходящи
оптически свръзки (напр. гъвкави проводници от оптични влакна).
Бележка 2: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите
„лазери“, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това,
доколко подлежи на контрол другото оборудване.
a. Отделни полупроводникови „лазери“ с едномодов напречен режим, с
която и да е от следните характеристики:
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1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1510 nm, със средна или
CW/НВ мощност на изхода над 1,5 W; или
2. Дължина на вълната, по-голяма от 1510 nm, и средна или НИ/CW
мощност на изход над 500 mW.
b. Индивидуални полупроводникови „лазери“ с многомодов напречен
режим, с която и да е от изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, по-малка от 1400 nm, и средна или CW/НВ
мощност на изход над 15 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от
1900 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 2,5 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна
или CW/НВ мощност на изхода над 1 W;
c. Индивидуални полупроводникови лазерни решетки с която и да е от
изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1400 nm, със средна или
CW/НВ мощност на изхода над 100 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от
1900 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 25 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна
или CW/НВ мощност на изхода над 10 W;
d. Множество подредени полупроводникови „лазери“, съдържащо поне
една решетка, посочена в 6A005.d.1.c;
Технически бележки:
1. Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат лазерни диоди.
2. Една „решетка“ съдържа голям брой полупроводникови лазерни
излъчватели, произведени в самостоятелен чип, когато центровете на
емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
3. Една „групирана решетка“ е произведена чрез групиране или друг
метод на монтиране на решетки, при което центровете на емитираните
лъчи лежат на паралелни прави.
2. „Лазери“ с въглероден оксид (СО), имащи някоя от изброените по52
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долу характеристики:
или

a. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 5 kW;
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 5 kW;

3. „Лазери“ с въглероден диоксид (CO2), имащи която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. CW/HB мощност на изход над 15 kW;
b. Импулс на изход с „времетраене на импулса“ над 10 μs и която и да е
от изброените по-долу характеристики:
1. „Средна изходна мощност“ над 10 kW; или
2. „Върхова мощност“ над 100 kW; или
c. Импулс на изход с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на
10 μs, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Импулсна енергия над 5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 2,5 kW;
4. Ексимерни „лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. Изходна дължина на вълната не по-голяма от 150 nm и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не по-голяма от 190 nm, и
която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 120 W;
c. Дължина на вълната на изход над 190 nm, но не по-голяма от 360 nm, и
която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 10 J на импулс; или
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2. „Средна изходна мощност“ над 500 W; или
d. Изходна дължина на вълната над 360 nm и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
Важно: За ексимерни „лазери“,
литографско оборудване, вж. 3B001.

специално

проектирани

за

5. „Химически лазери“, както следва:
a. Хидроген-флуоридни (HF) „лазери“;
b. Деутериево-флуоридни (DF) „лазери“;
c. „Трансферни лазери“, както следва:
1. „Лазери“ с йоден оксид (O2-I);
2. „Лазери“ с деутериев флуорид-въглероден диоксид (DF-CO2);
6. „Единични импулсни“ „лазери“ с неодимово стъкло, имащи която и да
е от изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ не по-голямо от 1 μs и изходна енергия над
50 J на импулс; или
b. „Времетраене на импулса“, по-голямо от 1 μs, и изходна енергия над
100 J на импулс;
Бележка: „Единични импулсни“ „лазери“ се отнася до „лазери“, които
генерират единичен изходен импулс или при които интервалът между
импулсите е над една минута.
e. Компоненти, както следва:
1. Огледала, охлаждани или чрез „активно охлаждане“, или посредством
охладителни тръби;
Техническа бележка:
„Активно охлаждане“ е метод на охлаждане за оптични компоненти,
който използва течащи течности под повърхността (номинално нa по-малко от
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1 mm под оптичната повърхност) на оптичната съставна част, за отнемане на
топлина от оптиката.
2. Оптични огледала или предавателни или частично предавателни
оптични или електрооптични компоненти, специално проектирани за
използване с контролирани „лазери“;
f. Оптично оборудване, както следва:
Важно: За оптични елементи с обща апертура, способни да работят с
приложения за „свръхмощни лазери“ („СМЛ“), вж. списъка на
продуктите, свързани с отбраната.
1. Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза),
способно да изобразява поне 50 позиции върху челото на снопа вълни, и която
и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 100 Hz, и фазово
разграничение от поне 5 % от дължината на вълната на снопа; или
b. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 1000 Hz, и фазово
разграничение от поне 20 % от дължината на вълната на снопа;
2. Лазерно диагностично оборудване, способно да измерва ъглови
отклонения при насочването на лъча на системата „СМЛ“, равна на или помалка от 10 μrad;
3. Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система
„СМЛ“ с фазова подредба за съчетаване на кохерентни потоци с точност от
λ/10 при проектната дължина на вълната или 0,1 μm, което от двете се окаже
по-малко;
4. Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със
системи „СМЛ“.
6A203

Фотокамери и компоненти, както следва:
a. Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва, и
специално проектирани компоненти за тях:
1. Кадриращи фотокамери със скорости на записване, по-големи
от 225 000 кадъра в секунда;
2. Скоростни фотокамери със скорости на записване, по-големи
от 0,5 mm на микросекунда;
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Бележка: В 6A203.а компонентите за такива фотокамери
включват техните синхронизиращи електронни възли и роторни
монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери.
6A205

„Лазери“, лазерни усилватели и осцилатори, различни от описаните в
0B001.g.5, 0B001.h.6 и 6A005, както следва:
ВАЖНО: За лазери с пари на мед виж 6A005.b.
a. Аргонови йонни „лазери“, имащи и двете изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm, и
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 40 W;
b. Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни
осцилатори, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 1 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
c. Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и
осцилатори, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 30 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
Бележка: 6A205.с не контролира еднорежимните осцилатори.
d. Импулсни „лазери“ с въглероден двуоксид, имащи всички изброени
характеристики:
nm;

1. Работещи при дължини на вълните между 9000 nm и 11 000
2. Честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
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3. Средна мощност на изход, по-голяма от 500 W, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns;
e. Параводородни фазорегулатори на Раман, проектирани за работа
при дължина на вълната на изход от 16 микрона и честота на
повторение, по-голяма от 250 kHz;
f. „Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените) с дължина
на вълната на изход над 1000 nm, но не повече от 1100 nm, имащи
едната от следните характеристики:
1. Импулсно възбудими лазери с Q прекъсвачи с времетраене на
импулса, равно на или по-голямо от 1 ns, и имащи едната от
изброените по-долу характеристики:
a. С едномодов напречен режим на отдадената енергия със средна
изходна енергия, по-голяма от 40 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със средна
мощност над 50 W; или
2. Включващи удвояване на честота, за да се получи дължина на
вълната на изход между 500 и 550 nm и средна изходна мощност над
40 W.
6A225

Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви
интервали, по-малки от 10 микросекунди.
Бележка: 6A225 включва скоростни интерферометри, като
например СИСВО (Скоростни интерферометърни системи за
всякакъв
отражател)
и
ДЛИ/DLIs
(Доплерови
лазерни
интерферометри).

6A226

Датчици за налягане, както следва:
a. Датчици за измерване на ударни налягания над 10 GPa,
включително датчици, направени от манган, итербий и
поливинилиден буфлуорид (PVBF, PVF2);
b. Кварцови преобразуватели за налягане над 10 GPa.

6B008

Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини
на импулса при излъчване 100 ns, или по-малко и специално проектирани
съставни части за тях.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6B108.
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Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за
измерване чрез радарно напречно сечение, годни за използване при „ракети“ и
подсистеми за тях.
Техническа бележка:
В 6В108 „ракета” означава пълни ракетни системи и пълни
системи от пилотирани и безпилотни въздушни транспортни
средства, имащи обсег на действие над 300 км.

6D003.а „Софтуер“ за „обработка в реално време“ на акустични данни:
a. „Софтуер“, както следва:
1. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за
„обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с
използване на буксируеми групи от хидрофони;
2. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за
пасивно приемане, с използване на буксируеми групи хидрофони;
3. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за
„обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с
използване на кабелни дънни или брегови системи;
4. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за
пасивно приемане, с използване на кабелни дънни или брегови системи;
5. „Софтуер“ или „първичен код“, специално проектиран за всеки от
случаите, изброени по-долу:
a. “Обработка в реално време” на акустични данни от сонарни системи,
описани в 6A001.a.1.e; и
b. Автоматично откриват, класифицират и локализират плувци или
водолази;
ВАЖНО: „Софтуер“ или „първичен код“ за откриване на водолази,
специално проектиран или модифициран за военна употреба, вж.
Списъка на продуктите, свързани с отбраната.
КАТЕГОРИЯ 7
НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
7A117

„Системи/комплекти за насочване“, които могат да се използват в „ракети“,
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способни да постигат точност на системата от 3,33% или по-малко от
дистанцията/обхвата (т.е. „ВКГ/CEP“ от 10 km или по-малко при обхват 300
km).
7B001

Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано
за оборудването в 7А117.
Бележка: 7B001 не контролира оборудване за изпитване,
калибриране или регулиране за Техническо обслужване I и Техническо
обслужване II.
Технически бележки:
1. „Техническо обслужване I“
Отказ на вътрешен навигационен възел се открива на
летателния апарат чрез показанията на контролното и
индикаторното устройство (CDU/БУИ) или от информацията за
състоянието от съответната подсистема. Следвайки указанията
от наръчника на производителя, причината на отказа може да бъде
локализирана на равнище на отказалия бързосменяем блок (LRU/ББ).
Тогава операторът отстранява LRU/ББ и го заменя с резервен.
2. „Техническо обслужване II“
Дефектният LRU/ББ се изпраща на поддържащия сервиз (на
производителя или на оператора, отговарящ за Техническо
обслужване II). В поддържащия сервиз отказалият LRU/ББ се
проверява с различни подходящи средства, за да се удостовери и
локализира дефектният заменяем в сервиза монтажен (SRA/ЗСМ)
модул, на който се дължи повредата. Този SRA/ЗСМ се отстранява и
заменя с оперативна резерва. Дефектният SRA/ЗСМ (а може би и
целият LRU/ББ) след това се изпраща на производителя.
Важно: „Техническо обслужване II“ не включва
отстраняването
на
контролирани
акселерометри
или
жиродатчици от ЗСМ/SRА.

7B003

Оборудване, специално проектирано за „производството“ на оборудването,
описано в 7A117.
Бележка: 7B003 включва:
– Изпитателни станции за настройка на жироскопи;
– Станции за динамично балансиране на жироскопи;
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– Изпитателни станции за мотори за развъртане на жироскопи;
– Станции за изпразване и напълване на жироскопи;
– Центрофужни приспособления за лагери за жироскопи;
– Станции за настройване осите на акселерометри;
– Машини за намотаване на оптични влакна.
7B103

„Производствени съоръжения“ и „оборудване за производство“, както следва:
a. „Производствени съоръжения“, специално проектирани за оборудването,
описано в 7A117;
b. „Оборудване за производство“ и друго оборудване за изпитване,
калибриране и регулиране, различно от описаното в 7B001 до 7B003,
проектирано или модифицирано за оборудването, описано в 7А.

7D101
7E001

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на
оборудването, определено в 7B003 или 7B103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“
на оборудването или „софтуер“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.

7E002

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „производство“ на
оборудването, описано в 7A117, 7B003 и 7B103.

7E101

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на
оборудването, описано в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
КАТЕГОРИЯ 8
МОРСКИ СИСТЕМИ

8A002.o.3 Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни
съдове с водоизместимост 1000 t (тона) или повече, както следва:
b.„Активни системи за намаляване или премахване на шума“ или
магнитни лагери, специално проектирани за системи за силово
предаване;
Техническа бележка:
„Активните системи за намаляване или премахване на шума“
съдържат електронни управляващи системи, способни активно да
намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на
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сигнали

пряко

към

„Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт
или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално проектирани за
намаляване на разпространявания под водата шум;
КАТЕГОРИЯ 9

КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)
9A004

Космически ракети носители и „космически летателни апарати“.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А104.
Бележка: 9А004 не контролира полезните товари.
Важно: Доколко подлежат на контрол продуктите, съдържащи се
в полезния товар на „космическите летателни апарати“, вж.
съответните категории.

9A005

Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите
или компонентите, описани в 9A006.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A105 и 9A119.

9A006

Системи и съставни части, специално проектирани за ракетни двигателни
системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A106 и 9A108.
a. Криогенни охладители, бордови съдове на Дюар, криогенни
топлинни тръби или криогенни системи, специално конструирани за
използване в космически летателни апарати и с възможност да
ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30% на
година;
b. Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен
цикъл, осигуряващи температури 100 К (– 173 °С) или по-ниски
температури за „летателни апарати“, които могат да поддържат
скорости над Mach 3, за ракети носители или за „космически
летателни апарати“;
c. Системи за съхранение и пренасяне на втечнен водород;
d. Турбинни помпи с високо налягане (над 17,5 МРа), компоненти за
помпите или свързаните с тях задвижващи системи за турбини с
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газови генератори с цикъл на изпарение;
e. Горивни камери с високо налягане (над 10,6 МРа) и дюзи (сопла) за
тях;
f. Системи за съхранение на горивото, използващи принципа на
капилярен защитен слой или изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с
гъвкави резервоари);
g. Инжектори на течно гориво с индивидуални калибрирани отвори с
диаметър 0,381 mm или по-малко (площ 1,14 х 10-3 cm2 или по-малко
за некръгли отвори), специално конструирани за ракетни двигатели с
течно гориво;
h. Монолитни (едноблокови) горивни камери въглерод – въглерод или
едноблокови изходни конуси с плътност над 1,4 g/cm3 и с якост на
опън над 48 МРа.
9A007

Ракетни двигателни системи с твърдо гориво с обща импулсна мощност над 1,1
MNs;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.

9A008

Системи и компоненти, както следва, специално проектирани за ракетни
двигателни системи с твърдо гориво:
d. Векторни системи за управление на тягата за подвижни сопла
(дюзи) или впръскване на допълнително гориво, с възможности за
следното:
1. Отклонение по всички оси, над ±5°;
2. Въртене на ъгловите вектори на 20°/s или повече; или
3. Ускорение на ъгловите вектори от 40°/s2 или повече;

9A012

„Безпилотни летателни апарати“ (UAVs/БЛА), свързани системи, оборудване и
компоненти за тях, както следва:
a. „БЛА“, притежаващи едно от следните:
1. Възможност за автономно управление на полета и навигация
(например автопилот с инерционна система за навигация), или
2. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката
видимост, включващо действие на човек оператор (например
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телевизуално отдалечено управление).
b. Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:
1. Оборудване, специално разработено
управление на „БЛА“, описано в 9А012.а;

за

дистанционно

2. Системи за навигация, положение, насочване или управление,
различни от описаните в 7A117, специално проектирани за
предоставяне на възможност за автономно управление на полета или
навигация на „БЛА“, описани в 9А012.a;
3. Оборудване и компоненти, специално разработени за
превръщане на пилотирани „летателни апарати“ в „БЛА“
4. Въздушни бутални и ротационни двигатели с вътрешно горене,
специално проектирани или модифицирани за употреба в „БЛА“ при
височина над 50 000 фута (15 240 метра).
9A104

Ракети-сонди, имащи радиус на действие от и над 300 km.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A004.

9A105

Ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
а. Двигатели за ракетни системи с течно гориво, използваеми в ракети,
различни от описаните в 9A005, интегрирани или проектирани или
изменени с цел да бъдат интегрирани в двигателни системи с течно
гориво, имащи обща импулсна мощност равна на 1,1 MNs или поголяма.

9A106

Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, специално
проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, използваеми в
„ракети“;
Техническа бележка:
Примери за методи за постигане на контрол на вектора на тягата,
посочен в 9А106.c., са, както следва:
1.Гъвкава дюза (сопло);
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2.Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3.Подвижен двигател или дюза (сопло);
4.Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или
насадки); или
5.Уравновесители на тягата.
9A108

Компоненти, различни от описаните в 9A008, специално проектирани за
ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:
а. Корпуси за ракетни двигатели и „изолационни“ компоненти за тях,
използваеми за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004 или
ракети сонди, описани в 9А104;
b. Ракетни дюзи (сопла), използваеми за „ракети“, космически ракети носители,
описани в 9А004 или ракети сонди, описани в 9А104;
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, използваеми в „ракети“;
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане на управлението
на вектора на тягата, описано в 9A108.c, са:
1.Гъвкава дюза (сопло);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори
или насадки), или
5. Уравновесители на тягата.

9A116

Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за
„ракети“, и специално разработени или модифицирани компоненти за тях,
както следва:
a. Космически летателни апарати за многократна употреба;
b. Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични
или аблационни материали;
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c. Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от
олекотени, устойчиви на висока температура материали;
d. Електронно оборудване, специално проектирано за космически
летателни апарати за многократна употреба.
9A119

Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или
безпилотни летателни апарати, с обхват от 300 km, различни от описаните в
9A005 или 9A007.

9B115

Специално конструирано „производствено оборудване“ за системите,
подсистемите и компонентите, описани в 9A005, 9А007, 9А008.d, 9A105.a,
9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.

9B116

Специално конструирани „производствени съоръжения“ за космическите
ракети-носители, описани в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти,
описани в 9A005, 9А007, 9А008.d, 9А104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или
9A119.

9D101

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за “използване” на
изделията, описани в 9B116.

9E001

„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ на
оборудването или „софтуера“, описани в 9А004, 9А005, 9А007, 9А008.d, 9B115,
9B116 или 9D101.

9E002

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „производство“ на
оборудването, описано в 9A004, 9A005, 9A007, 9A008.d, 9B115 или 9B116.
Бележка: Относно „технологии“ за ремонт на контролирани
конструкции, ламинати или материал виж 1E002.f.

9E101

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ или
„производство“ на стоките, описани в 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116
или 9А119.

9E102

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „употреба“ на
космически ракети-носители, описани в 9A004, или стоките, описани в 9A004,
9A005, 9A007, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119,
9B115, 9B116 или 9D101.

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно
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средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без
човешко присъствие на борда.
„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от
или притежаващ търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи
или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира
защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на
тези, за които той е предназначен.
„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 8) включват:
a. Непрекъснати „моновлакна“;
b. Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;
c. „Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;
d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални
от всякакви дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.
„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност,
която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез
средства, различни от:
a. Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или
b. Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.
„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високото ниво на мощност, получено при
„продължителността на импулса“.
„Вътрешна облицовка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между
твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия
от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод
прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени
вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.
„Държави, (не) са страни по Конвенцията за забрана на химическото оръжие“ (кат. 1) са
тези държави, за които Конвенцията за забрана на разработването, производството,
натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (не) е влязла в
сила ( Вж. www.opcw.org).
„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от
66

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди,
преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други
приложения.
„Енергетични материали“ (1) означава вещества или смеси, които при химическа
реакция освобождават енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“,
„пиротехнически материали“ и „метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични
материали.
„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:
a. за плутониеви изотопи и уран 233, теглото на изотопа в грамове;
b. за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в
грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична
дроб;
c. за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове,
умножено по 0,0001;
„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател,
т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва
вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи
или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението
резервоари или клапи.
„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като
изсушени препарати.
„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация
(включително монтаж на място), поддържане (проверка), ремонт, основен ремонт и
преоборудване.
„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или
равно на 0,25 секунди.
„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло,
специфично за една клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно
засяга болни клетки.
„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и
космически сонди.
„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както
пространствено, така и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано
излъчване на лъчиста енергия.
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Важно:
Виж също:
„Химически лазер“;
„Лазер с модулиран Q фактор“;
„Свръхмощен лазер“;
„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.
„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда
номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.
„Лазер с предаване на възбуждането“ (кат. 6) означава „лазер“, в който активният
елемент се възбужда посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом
или молекула с атом или молекула от активния елемент.
„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или
променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори
или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).
Важно: Вж. също „граждански летателни апарати“.
„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) могат да бъдат мед, медни сплави,
неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави,
съдържащи 60 или повече тегловни процента никел и обработени с флуор въглеводородни
полимери.
„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии,
хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или
модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал,
включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.
„Необходими“ (ОБТ 1 – 9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази
част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на
контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива „изискващи се“
„технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.
„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко
от това, което се среща в природата.
„Обектен код“ (ОБС) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща
реализация на един или повече процеси („първичен код“ (първичен език), преобразуван от
програмната система.
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„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се
срещат в природата.
„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази,
като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване
(монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.
„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи
серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи,
проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми,
данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране
на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.
„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни
летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от наймалко 300 km.
„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи
(цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има
средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.
„Софтуер“ (всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или
„микропрограми“ независимо от конкретната реализация и носител.
Важно: „Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди,
съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на
съответната команда в регистъра на командите.
„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с
изотопи 235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.
„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен
на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К (23 ± 2)
°С) и относителна влажност (50 ± 5) %.
„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали
(Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура
(296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.
„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в
джаули, разделена на продължителността на периода на излъчване на серия от
последователни импулси в секунди. За серия от равномерно разпределени във времето
импулси тя е равна на общата „лазерна“ енергия на изход за единичен импулс в джаули,
умножена по импулсната честота на лазера в херцове.
„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия
„токсин“.
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„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация,
необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация
приема формата на „технически данни“ или „техническа помощ“.
Важно 1:
„Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение,
работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на
„технически данни“.
Важно 2:
„Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми,
модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и
инструкции в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти,
оптически дискове.
„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови
форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като
замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти
или семенни материали на „микроорганизми“.
„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална
или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните
принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична
практическа задача или цел.
„Химичен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от
енергия – продукт на химическа реакция.
„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от
два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява
сместа.
„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по
начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на
делене. „Ядрен реактор“ включва всички предмети във или свързани непосредствено с
реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната
зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват
първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
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АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК

Акроним или съкращение

Значение

AVLIS

Лазерно изотопно отделяне с атомни пaри

MLIS

Лазерно молекулярно изотопно отделяне

CRISLA

Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно
активиране

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DLIs/ДЛИ

Доплерови лазерни интерферометри

CEP/ВКГ

Вероятна кръгова грешка

CDU/БУИ

Блок за управление и индикация

LRU/ББ

Бързосменяем блок

SRA/ЗСМ

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

UAVs/БЛА

Безпилотни летателни апарати

SHPL/СМЛ

Свръхмощни лазери

СИСВО

Скоростни
отражател

интерферометърни

системи

за

всякакъв

5064
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2015 г. в размер 3 800 000 лв. за извършване
на допълнителни строително-монтажни работи по преустройството на сграда, намираща
се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев 23,
за нуждите на Софийския районен съд и на
Софийската районна прокуратура.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2015 г. по Политика в областта на правосъдието, по бюджетна програма
„Инвестиции на органите на съдебната власт“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5181

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2015 г. в размер 5 000 000 лв. за преизчис-
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ление на средствата по чл. 23а от Закона за
закрила и развитие на културата през 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна
програма „Сценични изкуства“ по бюджета на
Министерството на културата за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 256 на Ми
нистерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101
и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24,
81 и 84 от 2014 г. и бр. 27, 47 и 53 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3, в колона „Численост на персонала“
се правят следните изменения:
1. На ред с пореден № 9 числото „229“ се
заменя с „203“.
2. На ред с пореден № 13 числото „110“ се
заменя със „102“.
3. На ред с пореден № 20 числото „2290“
се заменя с „1616“.
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Заключителни разпоредби
§ 2. В срок до 14 дни от влизането в сила
на постановлението директорите на Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по радиобиология
и радиационна защита и съответните домове
за медико-социални грижи за деца привеждат
длъжностните разписания на служителите на
ръководените от тях структури в съответствие
с това постановление.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202
ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа, приета с Постановление
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн.,
ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от
1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54
от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. са под формата на билети, карти и
абонаментни карти на хартиен носител за
превоз на пътници, когато издаването им е
задължително съгласно нормативен акт; на
талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона
за движението по пътищата или на билети,
фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на
Закона за хазарта, съдържат трайно вписана
при отпечатването номинална стойност и наймалко два защитни елемента върху хартията
и/или при печата, или“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изискването за трайно вписана при
отпечатването номинална стойност за ценните
книжа по ал. 1, т. 2 не се отнася за бланкови
билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два
екземпляра.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Образци на документи, формуляри,
бланки и други удостоверителни знаци, които
не са ценни книжа по смисъла на наредбата,
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могат да се отпечатват по реда, предвиден за
ценни книжа, по желание на издателя им,
изразено в писмен вид.“
§ 3. В чл. 4 след думата „издател“ запетаята
и текстът до края се заличават.
§ 4. В чл. 7 изречение първо се изменя така:
„ Държ а ват а ч р е з М и н ис т ер с т во т о на
финансите издава и отпечатва: облигации
по държавни заеми; държавни съкровищни бонове; сертификати за собственост на
държавни ценни книжа; държавни таксови
марки, бандероли за тютюневи изделия и
алкохолни напитк и, талони за у частие в
числова лотарийна игра „Бинго“, билети за
превоз на пътници и други ценни книжа.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „томболни билети, фишове и билети за участие в лотарийни
и други хазартни игри“ се заменят с „билети,
фишове, талони и други удостоверителни
знаци за участие в хазартни игри по смисъла
на Закона за хазарта“, а думата „разрешение“
се заменя с „лиценз“;
б) в т. 1 думите „билетите или фишовете“
се заменят с „билетите, фишовете, талоните
и другите удостоверителни знаци за участие
в хазартни игри“;
в) в т. 2 думата „разрешението“ се заменя
с „решението за издаване на лиценза и на
удостоверението за издаден лиценз“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „разрешението за организиране на хазартни игри“ се заменят
с „решенията за издаване на лиценз или за
извършване на промени в него, и удостоверенията за издаден лиценз за организиране
на хазартни игри, както и“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ценни книжа, извън
тези по чл. 10“ се заменят с „билети, карти
и абонаментни карти за превоз на пътници“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лице, което иска да отпечатва билети, карти и абонаментни карти за вътрешни
превози на пътници по автобусни линии, прилага към заявката по ал. 1 копие от договор
с възложителя на превоза, а в случаите по
чл. 29 от Наредба № 2 от 2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси (обн., ДВ, бр. 32 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2003 г., бр. 45
от 2006 г. и бр. 44 от 2011 г.), когато не е
сключен договор – документ, издаден от съответната община, удостоверяващ, че лицето
е превозвач.“
3. Създава се ал. 3:
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„(3) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
изпраща на Министерството на финансите
по служебен път писмено или по електронен
път при използване на квалифициран електронен подпис копие от издадените лицензи
и разрешителни за извършване на превоз
на пътници.“
§ 7. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Лице, което иска да отпечатва талони за паркиране в зоните за платено
паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, подава до
министъра на финансите писмена заявка, в
която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код
от Агенцията по вписванията, седалището и
адреса на управление на заявителя, както и
адрес за кореспонденция.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат
копия на документите, с които се определят
зоните за платено и безплатно паркиране и
се предоставя управлението на тези места.“
§ 8. Създава се чл. 11б:
„Чл. 11б. (1) Лице, което иска да отпечатва
образци на документи, формуляри, бланки
и други удостоверителни знаци, които не са
ценни книжа по смисъла на наредбата, подава
до министъра на финансите писмена заявка,
в която посочва вида на книжата, наименованието, единния идентификационен код от
Агенцията по вписванията, седалището и
адреса на управление на заявителя, както и
адрес за кореспонденция.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилага копие
от лиценза (разрешение, удостоверение за
регистрация) за извършване на съответния
вид дейност, ако такъв се изисква.“
§ 9. В чл. 12 думата „упълномощени“ се
заменя с „оправомощени“.
§ 10. В чл. 14, ал. 1 думата „упълномощени“ се заменя с „оправомощени“, накрая
се добавя „и определят срок на действие на
одобрението съобразно срока на действие
на сключените договори или на лицензиите,
разрешенията или удостоверенията за извършване на съответния вид дейност“ и се
създава изречение второ: „Когато дейността
не подлежи на специален регулаторен режим,
одобрението важи до промяна в статута или
наименованието на заявителя.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст думата „упълномощени“ се заменя с „оправомощени“.
2. В ал. 2 думата „упълномощени“ се заменя
с „оправомощени“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

1. В ал. 1 думите „чл. 3“ се заменят с „чл. 3,
ал. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Копие от писмото по ал. 1 и макет
(проект) на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на
издателя, се представят на Министерството
на финансите.“
§ 13. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. На специализирана хартия с допълнителни защити – собственост на Министерството на финансите, се отпечатват:
държавни съкровищни бонове, облигации по
държавни заеми, сертификати за собственост
на държавни ценни книжа, бандероли за тютюневи изделия и алкохолни напитки, талони
за участие в числова лотарийна игра „Бинго“
и други ценни книжа.“
§ 14. Създава се нов чл. 25:
„Чл. 25. (1) Контролните органи по чл. 30,
ал. 2 извършват проверки на място в печатниците за установяване и проследяване на
съответствието с изискванията по чл. 23 и 24.
(2) Министърът на финансите писмено уведомява печатницата за наличието/липсата на
съответствие с изискванията на чл. 23 и 24.
(3) При установено от контролните органи
по чл. 30, ал. 2 несъответствие с изискванията по чл. 23 и 24 печатницата прекратява
дейностите по отпечатване на ценни книжа
незабавно след получаването на уведомлението по ал. 2.“
§ 15. В чл. 28, ал. 2 думите „срещу представен платежен документ, който удостоверява,
че таксата за финансов контрол е платена“
се заличават.
§ 16. В чл. 29, ал. 1 думата „универсален“
се заменя с „квалифициран“, а след думите
„приходната администрация“ се добавя „и
Държавната комисия по хазарта“.
§ 17. В чл. 30, ал. 2 думата „упълномощени“
се заменя с „оправомощени“.
§ 18. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Процесът по отпечатване започва след
получаване на писмено потвърждение от Министерството на финансите. Предаването на
отпечатаните ценни книжа на издателите им
се извършва в присъствието на контролните
органи.“
§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
изречение второ се изменя така:
„Ценните книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2, отпечатани по реда на наредбата, с изключение
на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри
по смисъла на Закона за хазарта, се унищожават от издателите в присъствието на лица
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от компетентната териториална дирекция
на приходната администрация, за което се
съставя протокол.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ценни книжа, предоставени за разпространение на Националната агенция за
приходите, за които е отпаднало нормативното
основание за използването им, се унищожават
в териториалната структура на приходната
администрация, в която са налични. За унищожаването се съставя протокол.“
§ 20. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „тази наредба“ се заменят
с „чл. 33 и 34“.
2. В ал. 2, изречение първо след думите
„юридическо лице“ се добавя „или едноличен
търговец“, а думите „от 100 до 500“ се заменят
с „от 500 до 1000“.
§ 21. Член 39 се отменя.
§ 22. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 38 се съставят от определени от
министъра на финансите длъжностни лица.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) На к а зат ел н и т е пос та нов лен и я с е
издават от министъра на финансите или от
оправомощени от него длъжностни лица.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 23. Навсякъде в наредбата думите „печатниците по чл. 3“ се заменят с „печатниците
по чл. 3, ал. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Лицата, които считано от 21 юли
2015 г. разполагат с билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция,
талон и др.) извън тези по чл. 2 и отпечатани по реда на наредбата, могат да ги
използват за удостоверителни знаци, като
отчитат извършените продажби при спазване
изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г.,
бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7,
27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.;
Решение № 5079 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 93 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 111 от 2013 г. и бр. 14, 44, 49 и 54
от 2015 г.), или да ги унищожат по реда на
чл. 34 от наредбата.
§ 25. Параграф 1, т. 1 влиза в сила от
21 юли 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5185
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. в общ размер 3430
хил. лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Община Варна за „Реконструкция на зала „Конгресна“ в Дворец
на културата и спорта, гр. Варна“, за допълнителни работи – 3000 хил. лв.;
2. по бюджета на Министерския съвет
за 2015 г. в общ размер 430 хил. лв., разпределени за: довършване изграждането на
новостроящите се храмове „Успение Богородично“ – гр. Ахтопол – 180 хил. лв., „Успение
Богородично“ – с. Владая – 100 хил. лв., и
Басарбовския манастир „Св. Димитър Басарбовски“ – 150 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи и/
или трансфери по централния бюджет за 2015 г.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 да се осигурят
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на правото на вероизповедание, бюджетна
програма „Вероизповедания“ по бюджета на
Министерския съвет за 2015 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на Община Варна с
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кмета на община Варна.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5182
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РЕШЕНИЕ № 561
ОТ 29 ЮЛИ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни мате
риали – трахити, от находище „Брешнела“,
разположено в землището на с. Равадиново,
община Созопол, област Бургас, на „Евро
проект“ – ЕООД, Бургас
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 63
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана
на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – трахити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Брешнела“,
разположено в землището на с. Равадиново,
община Созопол, област Бургас. Добивът се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
244 618 кв. м, която съвпада с площта на находище „Брешнела“ и е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 11 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му от страните
и представянето на банковата гаранция по
т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Европроект“ – ЕООД, Бургас – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0452/29.02.2012 г.,
изда дено от минист ъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете
по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № 12-8/28.12.2011 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас.
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6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от Републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица документация и информация по чл. 13
ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без
изрично писмено съгласие от министъра на
енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – трахити, от находището
по т. 1;
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7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – трахити;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Брешнела“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на енергетиката, а при необходимост и с други
компетентни държавни органи, при условия,
по ред и в срокове, определени с концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
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7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Бургас, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди одобряването на проекта от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от Републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества трахити
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие, до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
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запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от Регионалния исторически
музей – Бургас;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. к ат о изиск ва о т кон цесионера
представянето на отчетите, документите и
информацията по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано;
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7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на всяко едно непарично
задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 9594 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част
от гаранцията по т. 8.1.1 или по т. 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и по
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк ции те се оп редел я т с концесионни я
договор.
9. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от 6
юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
краткосрочната бизнес статистика, която вече
е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г.
относно краткосрочната статистика „на всеки
пет години държавите-членки пребазират показателите, като използват за базови години
годините, които завършват на 0 или 5. Всички
показатели трябва да бъдат пребазирани на
новата базова година до три години след края
на настоящата нова базова година“.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 5850 лв., определен на базата на
19 500 тона/шестмесечие добити трахити и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл-
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нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Созопол част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто от сумата, определена при условията
и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите,
без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Европроект“ – ЕООД,
Бургас, в тримесечен срок от влизането в сила
на това решение.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Брешнела“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред

X

Y

1.

4 629 758.3

9 597 910.7

5130

2.

4 629 850.9

9 598 188.6

3.

4 629 496.2

9 598 403.5

4.

4 629 364.6

9 598 401.2

5.

4 629 357.2

9 598 471.8

6.

4 629 240.1

9 598 710.3

7.

4 628 991.9

9 598 632.7

8.

4 628 996.9

9 598 444.4

9.

4 629 138.0

9 598 346.3

10.

4 629 304.5

9 598 341.5

11.

4 629 317.6

9 598 218.4
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 6 от 2012 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 2.1. „Производствени инвес
тиции в аквакултурата“ по Приоритетна ос
№ 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за програ
мен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 35
от 2012 г.; изм., бр. 44 от 2012 г. и бр. 12 от
2014 г.)
§ 1. В чл. 27, ал. 6 изречение второ се
изменя така: „При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното и европейското законодателство
в областта на обществените поръчки, ИАРА
има право да наложи финансови корекции
на бенефициента съгласно „Методология за
определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането
и изпълнението на обществени поръчки и
на договори по проекти, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, приета с ПМС
№ 134 от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.).“
§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 11:
„(11) В случай че бенефициентът подаде
искане по чл. 38, ал. 1 за удължаване на
срока на изпълнение на дейностите по проекта, той е длъжен да представи на ИАРА
банкова гаранция или договор за поръчителство, чийто срок на валидност покрива
новия срок за изпълнение на дейностите по
проекта, удължен с шест месеца.“
2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 3. В чл. 31, ал. 4 думите „шест месеца“
се заменят с „четири месеца“.
§ 4. В чл. 32 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявка за окончателно плащане се
подава след извършване на инвестицията по
проекта, но не по-късно от 15 работни дни
от изтичане на срока, посочен в договора по
чл. 25, ал. 2. Заявката за окончателно пла-
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щане може да се подаде само ако разходите,
финансирани от ОПРСР, са действително
платени от бенефициентите на техните изпълнители до 31 декември 2015 г. Разходите,
платени от бенефициентите, трябва да бъдат
потвърдени с фактури или счетоводни документи, издадени до 31.12.2015 г.“
§ 5. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При искане на бенефициента за удължаване на срока за изпълнение на инвестицията по проекта ИАРА има право да измени
договора по чл. 25, ал. 2 след проверка и
анализ на изпълнението.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
5153

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от само
осигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.;
доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103
от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4
от 2015 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 6 се изменя така:
„(6) Самоосигуряващите се лица, които
имат задължение за внасяне на вноски на
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за
здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите декларация образец № 7
съгласно приложение № 7 за възникване на
задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Когато
е подадена декларация образец № 7 и осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от
Закона за здравното осигуряване е започнало
преди и продължава след дните, през които
същото лице е подлежало на осигуряване на
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основание чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално
осигуряване, декларация образец № 7 не се
подава. В декларация образец № 7 се вписват:
1. имената по документ за самоличност,
единният граждански номер/личен номер на
чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и
избраният осигурителен доход на основание
чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.“
§ 2. В чл. 3, ал. 9 думите „подава декларация“ се заменят с „подават декларации“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „или по електронен път чрез използване на квалифициран
електронен подпис на подателя“.
2. В т. 4 думите „електронен носител и/
или хартиен носител“ се заменят с „хартиен
носител или електронен носител и хартиен
носител“.
§ 4. В чл. 6а, ал. 1, т. 1 думите „датата на
раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер
в декларация образец № 1“ се заличават.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в
Указания за попълване на декларация образец
№ 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 12:
а) в позиция 06 след думите „Закона за
Министерството на вътрешните работи“ се
поставя запетая и се добавя „Закона за специалните разузнавателни средства“;
б) в позиция 13 думата „производители“
се заменя със „стопани“;
в) в позиция 93 накрая се поставя запетая
и се добавя „приети по реда на отменената
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от
2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г.,
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бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г.; изм.,
бр. 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от
2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм.,
бр. 7 от 2015 г.), и които продължават обучението си при условията, при които са приети“;
г) създава се позиция 97:
„- 97 – за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса
за социално осигуряване.“
2. В т. 12.3, в „Забележки“ т. 1 се изменя
така:
„1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за
вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19,
20, 25, 26, 72, 82, 95 и 97.“
3. В т. 31 изречение последно се изменя така:
„Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71,
72, 82, 83, 90, 92, 93, 94, 95 и 97.“
§ 6. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1,
Указания за попълване на Декларация обр. № 5
„Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“, т. 10, позиция 13 думата
„производители“ се заменя със „стопани“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Декларации образец № 1 и образец
№ 5 за лицата по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица се подават в срок
до 31 декември 2016 г.
(2) След срока по ал. 1 декларациите се
подават само след издадени задължителни
предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
5205
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАПОВЕД № АД-550-05-101
от 21 юли 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание и чл. 2, ал. 1, чл. 9, ал. 2 и чл. 15 от
Закона за „Държавен вестник“ нареждам:
1. Считано от 1 януари 2016 г. определям цена
на отделен брой „Държавен вестник“ – 0,80 лв.
2. Определям следните цени за абонамент за
„Държавен вестник“ за 2016 г.:
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.
3. Определям цени за получаване брой на
„Държавен вестник“ по електронен път в деня на
отпечатването му и пускането му за разпространение без право на препродаване и преотстъпване
на получената информация и без право на разпространението на съдържанието на „Държавен
вестник“, както следва:
за един брой – 80 лв.
абонамент за един месец – 875 лв.
абонамент за три месеца – 1750 лв.
абонамент за шест месеца – 3500 лв.
абонамент за една година – 7000 лв.
4. Считано от 1 януари 2016 г. определям размер на таксите за обнародване в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, както следва:
а) 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;
б) 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;
в) 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).
5. Считано от 1 януари 2016 г. определям размер на таксите за публикуване в електронната
страница на „Държавен вестник“ за всяка една
публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Копие от заповедта да се връчи на главния
редактор и на главния счетоводител на „Държавен
вестник“ – за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4999

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1847
от 3 юли 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 № 106 от 26.02.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.09.2015 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 самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 02659.2193.849.1.8, гр. Банкя, ул.
Александър Стамболийски 30, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 144 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4985

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1848
от 3 юли 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 № 224 от 23.04.2015 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
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1. На 10.09.2015 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 идентификатор
07106.1433.688 в УПИ III, кв. 12а, м. НПЗ „Искър-север“ I част, София, бул. Искърско шосе,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 440 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 44 000 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 8.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1860
от 3 юли 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 № 225 от 23.04.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 14.09.2015 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 помещение – самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4082.6187.1.138,
София, ж. к. Младост 1, бл. 1А, вх. 1, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 82 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8200 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 10.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
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на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4987

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 69
от 16 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация в обхват:
– за кв. 371, к-с „ЦГЧ – I зона“: ПИ 10971.502.106
се урегулира в УПИ XL106 „за музей“; ПИ
10971.502.107 се урегулира в УПИ XLI107 „за
пешеходна зона и обществено обслужване“; ПИ
10971.502.166 се урегулира в УПИ XLII166 „за пешеходна зона“ и УПИ LXXII166 „за озеленяване
и обществено обслужване“; ПИ 10971.502.168 се
урегулира в УПИ XLIII168 „за пешеходна зона“;
ПИ 10971.502.169 се урегулира в УПИ XLIV169
„за детска градина“; ПИ 10971.502.1083 се урегулира в УПИ XLV1083 „за пешеходна зона“; ПИ
10971.502.184 се урегулира в УПИ XLVI184 „за
пешеходна зона и озеленяване“; ПИ 10971.502.279
се урегулира в УПИ XLVІІ279 „за пешеходна зона“;
ПИ 10971.502.262 се урегулира в УПИ XLVІІІ262
„за пешеходна зона“; ПИ 10971.502.185 се урегулира в УПИ XLІХ185 „за пешеходна зона“; ПИ
10971.502.186 се урегулира в УПИ L186 „за административна сграда“; ПИ 10971.502.187 се урегулира
в УПИ LІ187 „за паркинг“; ПИ 10971.502.194 се
урегулира в УПИ LІІ194 „за площад, паметник и
фонтан“; ПИ 10971.502.244 се урегулира в УПИ
LІІІ244 „за пешеходна зона“; ПИ 10971.502.1085 се
урегулира в УПИ LIV1085 „за пешеходна зона“;
ПИ 10971.502.243 се урегулира в УПИ LV243 „за
административна сграда“; ПИ 10971.502.1086 се
урегулира в УПИ LVI1086 „за пешеходна зона,
озеленяване и фонтан“; ПИ 10971.502.1087 се
урегулира в УПИ LVII1087 „за пешеходна зона“;
ПИ 10971.502.195 се урегулира в УПИ LVIII195 „за
пешеходна зона“; ПИ 10971.502.199 се урегулира в
УПИ LІХ199 „за театър“ и УПИ LX199 „за кафеаперитив“; ПИ 10971.502.1090 се урегулира в УПИ
LXI1090 „за пешеходна зона“; ПИ 10971.502.1089 се
урегулира в УПИ LXII1089 „за пешеходна зона“;
ПИ 10971.502.201 се урегулира в УПИ LXIII201
„за художествена галерия“; ПИ 10971.502.1088 се
урегулира в УПИ LXIV1088 „за озеленяване“; ПИ
10971.502.202 се урегулира в УПИ LXV202 „за
озеленяване“ и УПИ LXXІІІ202 „за пешеходна
зона“; ПИ 10971.502.188 и ПИ 10971.502.193 се
урегулират в УПИ LXVI188,193 „за озеленяване“;
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ПИ 10971.502.192 се урегулира в УПИ LХVІІ192
„за паметник на културата“; ПИ 10971.502.196, ПИ
10971.502.197 и ПИ 10971.502.198 се урегулират в
УПИ LXVІІІ196,197,198 „за читалище „Цвят“ и
обществено обслужване“; ПИ 10971.502.189, ПИ
10971.502.190 и ПИ 10971.502.191 се урегулират
в УПИ LXIX189,190,191; ПИ 10971.502.176, ПИ
10971.502.177 и ПИ 10971.502.1066 се урегулират
в УПИ LXX176,177,1066; ПИ 10971.502.1065 се
урегулира в УПИ LХХІ1065 „за озеленяване“;
– за кв. 329, к-с „Зона на услугите“: ПИ
10971.502.87 се урегулира в УПИ XVI87 „за пешеходна зона“; ПИ 10971.502.31 се урегулира в УПИ
XVІІ31 „за пешеходна зона“; ПИ 10971.502.1082
се урегулира в УПИ ХVІІІ1082 „за паркинг“;
ПИ 10971.502.1081 се урегулира в УПИ ХІХ1081
„за пешеходна зона и озеленяване“; част от ПИ
10971.502.29 се урегулира в УПИ ХХ29 „за пешеходна зона“; ПИ 10971.502.100 се урегулира в УПИ
XXІ100 „за пешеходна зона“; ПИ 10971.502.28 се
урегулира в УПИ XXII28 „за административна
сграда“; ПИ 10971.502.27 се урегулира в УПИ
XXIII27 „за младежки дом“.

5077

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ЗАПОВЕД № РД-05-195
от 21 юли 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 2
ППЗНП, чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето във
връзка с чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 7 и 8 ЗМСМА
и Решение № 963 от 25.06.2015 г. на ОбС – гр.
Костинброд, нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Детелина“, с. Драговищица, община Костинброд, в ОДЗ „Детелина“, с.
Драговищица, община Костинброд, с административен адрес: с. Драговищица, община Костинброд,
ул. 22-pa № 1, и откривам една яслена група.
2. Определям новосъздаденото ОДЗ „Детелина“, с. Драговищица, община Костинброд, като
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
3. Да се извършат необходимите промени по
бюджета на ОДЗ „Детелина“, с. Драговищица, община Костинброд, във връзка с необходимостта от
назначаване на непедагогически персонал – 2 бр.,
и медицински специалисти – 2 бр., както и увеличението на броя деца и издръжката им.
4. Предоставям за безвъзмездно управление
за нуждите на ОДЗ „Детелина“, с. Драговищица,
община Костинброд, съответния сграден фонд.
5. Възлагам на директора на ОДЗ „Детелина“, с. Драговищица, община Костинброд, да
извърши всички необходими административни
действия, свързани с преобразуването. Контрола
по изпълнение на заповедта възлагам на Любен
Кънчев – заместник-кмет „Образование, култура,
социални и хуманитарни дейности“ на община
Костинброд.

5156

Кмет:
М. Димитров
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ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1230
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т по заявление с вх. № 94З-420 от 1.04.2015 г. до Община Свищов от
„Белла – 93“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Свищов, ул. Патриарх Евтимий 72,
бл. 2, вх. Г, ап. 2, представлявано от управителя Десислава Иванова Георгиева, във връзка
с Решение № 967 от заседание на Общинския
съвет, проведено на 31.07.2014 г., протокол № 55
с мотивирано предписание за ПУП – ПП на
техническата инфраструктура, Решение № 2 от
протокол № 6 от 17.06.2015 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение
с вх. № 2820 от 17.06.2015 г. от кмета на община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – подробен устройствен план (ПУП) – парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура в части „Електро“ и „В и К“ за
захранване на поземлен имот (ПИ) № 030061,
м. Балабанова чешма, землище на с. Царевец,
община Свищов, с трасета:
– за част „Електро“, преминаващо през ПИ
000215, общинска собственост, ПИ 000677, общинска собственост, ПИ 029138 и ПИ 030064,
собственост на „Белла – 93“ – ЕООД, по КВС
на землището на с. Царевец, община Свищов, с
ЕКАТТЕ 7812, съгласно регистър на засегнатите
имоти;
преминаващо през ПИ 000067, общинска собственост, ПИ 000223, държавна собственост, ПИ
030064, собственост на „Белла – 93“ – ЕООД, и
ПИ 041006, общинска собственост, по КВС на
землището на с. Царевец – община Свищов, с
ЕКАТТЕ 7812, съгласно регистър на засегнатите
имоти;
– за част „В и К“, преминаващо през ПИ
000067, общинска собственост, ПИ 000223, държавна собственост, ПИ 030064, собственост на
„Белла – 93“ – ЕООД, и ПИ 041006, общинска
собственост, по КВС на землището на с. Царевец, община Свищов, с ЕКАТТЕ 7812, съгласно
регистър на засегнатите имоти.
Прокарването на трасетата да се извърши
при условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

5016

Председател:
Св. Георгиева

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 155
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ във връзка с
чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр.
Севлиево, реши:
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Одобрява подробни уст ройствени планове – парцеларен план за трасе на електропровод
20 kV за електроснабдяване на ПИ 65927.116.120,
парцеларен план за трасе на водопровод до ПИ
65927.116.120 и комуникационно-транспортен план
за пътна връзка към ПИ 65927.116.120 в землището
на гр. Севлиево.
Трасето на електропровода е с дължина 397 м
и започва от съществуващ ЖРС в ПИ 65927.116.75,
минава по полски пътища, представляващи ПИ
65927.116.75, ПИ 65927.116.47 и ПИ 65927.116.26
в землището на гр. Севлиево, и достига до ПИ
65927.116.120. Сервитутът на електропровода е
по 2 м от двете страни по оста на трасето.
Трасето на водопровода е с дължина 25 м и започва от съществуващ водопровод, минаващ през
ПИ 65927.119.52 – полски път на Община Севлиево,
пресича ПИ 65927.116.118 – път на Министерството
на транспорта, и ПИ 65927.116.26 – полски път на
Община Севлиево, и достига до ПИ 65927.116.120.
Сервитутът на водопровода е по 0,60 м от двете
страни по оста на трасето.
Председател:
Я. Памукчиев
5159

в землището на Търговище за кадастрални райони №: 73626.96, 73626.160, 73626.161, 73626.162,
73626.163, 73626.164, 73626.165, 73626.167, 73626.168,
73626.169, 73626.170, 73626.171, 73626.172, 73626.173,
73626.175 и 73626.202 в местност Драка; 73626.155,
73626.156 и част от 73626.209 в местност Драка-Б;
73626.180 и част от 73626.201 в местност Кованлък; 73626.157 и 73626.117 в местност Серсема;
73626.153 и 73626.513 в местност Юкя; 73626.516 в
местност Разбойненска кория; 73626.150, 73626.151,
73626.330, 73626.332 и 73626.532 в местност Чокя.
Плановете са изложени в Община Търговище,
ет. ІІ, стая № 44.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител
на област Търговище пред Административния
съд – Търговище, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Св. Бонев
5157

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

РЕШЕНИЕ № 138
от 2 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
водопровод и кабелна линия за електрозахранване
на помпена станция с обхват: ПИ 000347 – води
и водни площи, ПИ 000349 – полски път, ПИ
000348 – води и водни площи, ПИ 000350 – местни
пътища, ПИ 035002 – полски път, ПИ 035001 – полски път, ПИ 000343 – полски път, землище на с.
Горно Камарци, община Горна Малина.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
За председател:
Г. Чолаков
5154

РЕШЕНИЕ № 966
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура за трасе на „Кабел 20 kV
от БКТП – нов в кв. 145 по плана на гр. Средец
до ж.р. стълб № 116 от ВСН (въздушна линия
средно напрежение) „Пънчево“. Трасето на кабела
преминава през имоти, описани в регистър на
засегнатите имоти.
2. Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за имот № 000032, землището
на с. Пънчево, като се отрежда УПИ І-32 в масив
30 за бетонова комплексна закрита разпределителна уредба (БКЗРУ).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател:
Д. Цъцаров
5158

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 276
от 27 юли 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, чл. 32, ал. 1 ЗА и писмо с
вх. № 10.00-564(20) от 20.07.2015 г. за предаване
на окончателни проекти на помощни планове
и планове на новообразувани имоти от „Геодезия – 97“ – ЕООД, Русе, одобрявам плановете
на новообразу ва н и т е и мо т и на земеделск и
земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 139
от 2 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на кабелна линия за електрозахранване с обхват:
ПИ 000459 – пасище, ПИ 000400 – третокласен
път, ПИ 000392 – водосточно съоръжение, и ПИ
000372 – язовир, в землището на с. Белопопци с
ЕКАТТЕ 03705, община Горна Малина
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
За председател:
Г. Чолаков
5155
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1. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,01 на сто, считано от 1 август 2015 г.
5267
40. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 8 и чл. 19, ал. 1, т. 1 от
Закона за пътищата е издадено разрешение за
строеж № РС-73 от 4.08.2015 г. за обект: Северна
скоростна тангента за участъци, както следва:
от км 1+970 до км 2+030 – основно трасе, от км
2+400 до км 2+820 – основно трасе, от км 4+460
до км 4+480 – основно трасе, от км 10+730 до
км 11+030 – основно трасе, в обхвата на действащия подробен устройствен план – парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2374 от
24.09.2012 г. на заместник-минист ъра на регионалното развитие и благоустройството, за
обект: Северна скоростна тангента от км 0+000
до км 2+250, от км 4+560 до км 14+200,50 и
от км 14+820 до км 16+400 (идентичен с км
16+540) – основно трасе, извън урегулираните
територии, Заповед № РД-50-09-251 от 13.09.1989 г.
и Заповед № РД-50-09-196 от 27.06.1989 г. на гл.
архитект на София, в обхвата на приключени
отчуждителни процедури и безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна общинска
собственост, по влязло в сила решение № 168
от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет и
опис към заявление на АПИ с изх. № 04-16-1336
от 30.07.2015 г. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
5279
30. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, обявява конкурс за доцент
по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално
направление 6.1. Растениевъдство със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел. (+359) 884 332 444.
5146
44. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за район „Възраждане“, Столична община, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
5144
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 62, чл. 63, ал. 2, т. 1 и
2, чл. 66, ал. 2 и чл. 72 ЗОПДНПИ обявява, че
е образувал гр.д. № 1451/2014 г. по предявено на
31.07.2014 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание по чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ,
с цена на иска – 1 039 318,60 лв.
– Недвижим имот – дворно място, представляващо урегулиран поземлен имот № XXІІ-159,
с площ 465 кв. м, в кв. 10 по плана на с.о. „Чолакова чешма“, с. Кошарица, община Несебър, при
граници: улица, УПИ № XVI-160, УПИ № XV-159
и УПИ № ІІ-159, придобит с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 75, том XII, рег.
№ 6918, дело № 2085 от 2.09.2004 г. на нотариус
Стоян Ангелов – PC – Несебър, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 208, вписан
в Службата по вписванията – гр. Несебър, с вх.
рег. № 4304, акт № 106, том XVI, дело № 3504.
– Двуетажна еднофамилна жилищна сграда
с тавански жилищен етаж и скатен покрив, със
застроена площ 97,80 кв. м и РЗП 316 кв. м, в
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас,
ул. Странджа 10, построена в УПИ № V-1594, с
площ 700 кв. м, в кв. 118 по плана на гр. Поморие, при граници: улица, УПИ № ІV-1595, УПИ
№ ІІІ-1596, УПИ № ІІ-1598, УПИ № ХІІІ-1591 и
УПИ № VІ-1589, построена въз основа на издадени: разрешение за строеж № 115 от 17.09.2004 г.,
протокол за откриване на строителна площадка
от същата дата, одобрен архитектурен проект и
въведена в експлоатация по предвидения в закона ред, видно от удостоверение за въвеждане
в експлоатация № 17/22.02.2008 г.
– Недвижим имот – УПИ № V – за фурна, с
площ 430 кв. м, в кв. 11 по ЗРП на с. Соколовци,
община Смолян, при граници: от трите страни – улици, УПИ № VII-182, собственост на Ружа
Гайдарова, Георги Гайдаров и Георги Кръстев, и
УПИ № VIII-177, собственост на Димитър Стефанов Станчев, придобит с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 131, том IV, рег.
№ 8453, дело № 677 от 27.11.2006 г. на нотариус
Анастасия Славкова – PC – Смолян, вписана в
регистъра на Нотариалната камара под № 366,
вписан в Службата по вписванията – гр. Смолян,
с вх. рег. № 3827, акт № 78, том XIV, дело № 3074.
– 1/2 идеална част от недвижим имот – лозе, с
площ 6,50 дка, в землището на гр. Поморие, община
Поморие, в местността Крушите, съставляващо
имот № 005252 по плана за земеразделяне на гр.
Поморие, при граници: имот № 005173 – лозе на
Панайот Янков Драгнев, имот № 005253 – лозе
на Магда Стоянова Опичкова-Димова, имот
№ 005254 – лозе на Николай Стоянов Опичков,
имот № 005437 – лозе на Елена Щерионова Пенова, и имот № 003673 – полски път на община
Поморие, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 182, том IV, pег.
№ 1760, дело № 741 от 11.05.2006 г. на нотариус
Христо Ройдев – PC – Поморие, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 289, вписан
в Службата по вписванията – гр. Поморие, с вх.
рег. № 2421, акт № 46, том XI, дело № 2147.
– Недвижим имот – източна сграда с идентификатор № 51500.201.130.3, изградена в степен на
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завършеност „груб строеж“, със застроена площ
52 кв. м, РЗП от 100 кв. м, състояща се от първи
етаж – приземен, втори етаж и трети – тавански
етаж, с предназначение курортна, туристическа
сграда, ведно със съответните идеални части от
правото на строеж върху поземления имот, в който
е изградена, представляващ имот с идентификатор № 51500.201.130 по кадастралната карта на
гр. Несебър, с адрес: „Юрта/Балкана“, целият с
площ 1000 кв. м, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 18, том
XXXII, рег. № 17501, дело № 5901 от 22.12.2006 г.
на нотариус Стоян А нгелов – PC – Несебър,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 208, вписан в Службата по вписванията – гр.
Несебър, с вх. рег. № 10583, акт № 70, том XLI,
дело № 9204.
– Жилищна сграда, построена в поземлен
имот с идентификатор № 51500.510.33 (бивш
УПИ № II – общ. в кв. 4 по плана на местността
Кокалу, гр. Несебър), със застроена площ 147,70
кв. м и с разгърната застроена площ 736,60 кв.
м, състояща се от сутерен, три жилищни етажа
и терасовиден жилищен етаж, изградена въз основа на отстъпено право на строеж с анекс към
договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 23.06.2008 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Несебър, с вх. рег. № 4902,
акт № 53, том ІІ, към договор за отстъпено право
на строеж от 11.11.2002 г.
– Недвижим имот – поземлен имот с идентификатор № 57491.14.377 по кадастралната карта
на гр. Поморие, местност Изравнителя, с площ
1755 кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: лозе, при
граници: имоти с идентификатори № 57491.14. 630,
57491.14.376, 57491.14.375, 57491.14.374 и 57491.14.29,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 137, том I, рег. № 698, дело
№ 133 от 19.03.2010 г. на помощник-нотариус по
заместване Жива Барантиева при нотариус Гергана Недина – PC – Поморие, вписана в регистъра
на Нотариалната камара под № 607, вписан в
Службата по вписванията – гр. Поморие, с вх.
рег. № 330, акт № 200, том I, дело № 203.
– 1/2 идеа лна част от поземлен имот с
идентификатор № 57491.12.226 по кадастралната
карта на гр. Поморие, местност Езерото, с площ
4559 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
нива, стар идентификатор: 012226, при граници:
57491.12.227, 57491.12.374, 57491.12.16, 57491.12.18. За
имота има право на преминаване през поземлен
имот № 57491.12.227 на площ 139 кв. м и ширина
4 м, придобит с нотариален акт за замяна на
недвижим имот № 88, том ІІ, рег. № 2860, дело
№ 271 от 9.12.2010 г. на нотариус Красимир Пет
ков – PC – Поморие, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 556, вписан в Службата
по вписванията – гр. Поморие, с вх. рег. № 2636,
акт № 40, том 10, дело № 1780.
– 5/6 идеални части от недвижим имот в
землището на с. Бояново, община Елхово, област Ямбол, а именно: нива с площ 7,200 дка,
трета категория, в местността Станков бюлюк,
съставляваща имот № 064011 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 064012 – нива на
Стоян Тодоров Стоянов, нива № 064002 – нива на
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Ради Атанасов Радев, имот № 000300 – ведомствен
път на община Елхово, имот № 000139 – трайни
насаждения на земи, придобит с нотариален акт
за замяна на недвижим имот № 4, том V, рег.
№ 3647, дело № 592 от 17.12.2012 г. на нотариус
Жанета Райчева – PC – Елхово, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 452, вписан
в Службата по вписванията – гр. Елхово, с вх.
рег. № 3741, акт № 182, том XIII, дело № 2134.
– Ремарке за лек автомоби л, мар ка „Стема М 4075“, рег. № А 8535 EE, рама
№ WSEM075B47G953240, дата на първоначална
регистрация 23.01.2008 г., дата на придобиване
15.06.2009 г.
– Лек автомоби л, марка „Х юн дай“, мод е л „Те р к а н “, р е г. № А 3 9 3 6 К К , р а м а
№ KMHNM81XP5U154467, двигател ЖГ3879970,
дата на първоначална регистрация 26.08.2004 г.,
дата на придобиване 3.01.2008 г.
– Сумата от 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 5 дружествени дяла с номинална
стойност 1000 лв. всеки от капитала на „Оптима – гарант инвест“ – ЕООД, ЕИК 102907983, със
седалище и адрес на управление гр. Поморие,
община Поморие, ул. Панайот Волов 15.
– Сумата от 1000 лв., представляваща внесена
на каса сума от Валентин Калев Димов по сметка BG56 UBBS 7823 1017 1146 16 в „ОББ“ – АД.
– Сумата от 1000 лв., представляваща внесените на каса суми от трети лица по сметка BG56
UBBS 7823 1017 1146 16 в „ОББ“ – АД.
– Сумата от 51 925 лв., представляваща внесените на каса суми по сметка BG18 UBBS 7823
1017 1146 21 в „ОББ“ – АД.
– Сумата от 31 710 лв., представляваща внесените на каса суми по банкова сметка BG58
UBBS 8002 1000 3212 20 в „ОББ“ – АД.
– Сумата от 19 558,30 лв., представляваща
внесените на каса суми по банкова сметка BG93
IORT 7378 2405 0631 00 в „Инвестбанк“ – АД.
– Сумата от 6845,40 лв., представляваща
внесените на каса суми по банкова сметка BG03
IORT 7378 4405 0631 00 в „Инвестбанк“ – АД.
– Сумата от 5519,94 лв., представляваща изплатена лихва по депозити по банкова сметка
BG03 IORT 7378 4405 0631 00 в „Инвестбанк“ – АД.
– Сумата от 74 400 лв., представляваща пазарната стойност, получена от продажбата на
недвижим имот № 056080, с площ 1087 кв. м, в
местността Хендек тарла по плана на землището
на с. Равда, община Несебър.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 16.11.2015 г. от 11 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
третите лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното по-горе имущество или
върху отделни имуществени права от него, могат
да встъпят в образуваното под горния номер дело,
като предявят съответните искове пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция.
5048
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 151/2015 г. по предявено на
2.06.2015 г. мотивирано искане, вписано на
2.06.2015 г. в СВ при АВ – Разград, от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
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срещу Силви я Георгиева Григорова, Георги
Петров Крумов и Петър Георгиев Петров, тримата с постоянен адрес: Разград, ул. Димитър
Ненов 51А, за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 409 991,53 лв.,
формирана като сбор от следните компоненти:
От Георги Петров Крумов:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61710.505.2366.1.11, с предназначение:
жилище, апартамент, с адрес: Разград, община
Разград, област Разград, ул. Каймакчалан 2А,
ет. 4, апартамент № 11, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-17-19 от 15.01.2009 г. на началника на
СГКК – Разград, попадащ в сграда с идентификатор № 61710.505.2366.1, построена в поземлен имот
с идентификатор № 61710.505.2366, със застроена
площ 87,95 кв. м, брой нива на обекта: 1, състоящ
се от една дневна, столова с кухненски бокс, две
спални, сервизни помещения – баня и тоалетна с
преддверие за пералня, два коридора и един общ
балкон на западната спалня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор № 61710.505.2366.1.12, под обекта: обект с
идентификатор № 61710.505.2366.1.6, и над обекта:
обект с идентификатор № 61710.505.2366.1.16,
ведно с прилежащото му избено помещение
№ 11 с полезна площ 2,72 кв. м, при граници на
избеното помещение: от север – бетонна стена,
от юг – избено помещение № 12, от запад – коридор, и отгоре – магазини от приземен етаж
на сградата, ведно с 2,78 % идеални части на
сградата, равни на 12,01 кв. м, и съответните
идеални части от отстъпеното право на строеж
върху мястото, както и 17,38/626 идеални части
от правото на собственост върху поземлен имот
с идентификатор № 61710.505.2366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Разград,
одобрени със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
626 кв. м, а по документ за собственост 625 кв.
м, намиращ се в Разград, община Разград, област
Разград, с адрес: ул. Каймакчалан 2А, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
с начин на трайно ползване – индивидуално застрояване, а съгласно скица № 2768 от 31.05.2010 г.
на СГКК – Разград – ниско застрояване (до 10
м), стар идентификатор № 2329, кв. 172, парцел 10, при съседи: обекти с идентификатори
№ 61710.505.2330, 61710.505.7003, 61710.505.368,
61710.505.2365, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 64, том 6, рег. № 5631, дело
№ 461 от 2.08.2011 г., вписан в СВ – Разград, с вх.
рег. № 4348, акт № 183, том 12. Пазарна стойност
към настоящия момент – 55 000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в Разград,
ул. Емил Димит ров 1, а именно: ж илищна
сграда – еднофамилна, едноетажна, с идентификатор № 61710.504.37.1, съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на Разград, със застроена площ 80 кв. м и
приземен етаж 80 кв. м, построена в поземлен
имот – общинско дворно място с площ 348 кв. м,
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с идентификатор № 61710.504.37, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на
трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м),
стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 5010037, при съседи: обекти с идентификатори № 61710.504.34, 61710.504.36, 61710.504.41,
61710.504.40, 61710.504.39, 61710.504.38, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 123, том 2, рег. № 5068, дело № 278
от 18.08.2011 г., вписан в СВ – Разград, с вх. рег.
№ 4617, том 12, дело № 2642. Пазарна стойност
към настоящия момент – 54 000 лв.
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц
180“, рег. № РР2917АН, рама № WDB2020181A058253,
двигател № 11192010035569, дата на първа регистрация – 5.01.1994 г., придобит от Георги Петров
Крумов на 25.08.2007 г. Автомобилът подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ. Пазарна
стойност към настоящия момент – 2500 лв.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
приход от продажба на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № РР 9974
АМ, рама № WVWZZZ31ZLE194408, подлежащ
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3500 лв., представляваща
приход от продажба на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „525 ТДС“, рег. № РР 2946 АН, рама
№ WBADF81020BT02873, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 72 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 7000 лв., представляваща
приход от продажба на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „530 Д“, рег. № РР 8222 АН, рама
№ WBANC71030B140260, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 72 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 14 049,46 лв., представляваща облага от незаконно придобито имущество
по банкова сметка с IBAN BG 29 СЕСВ 9790
40С5 3767 00 в левове в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Георги Петров Крумов,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3903 лв., представляваща
внесена сума от трето лице, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 91 061,17 лв., представляваща внесена сума по спестовен влог с IBAN BG
96 PIRB 8091 4603 9296 52 в евро в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Георги Петров Крумов,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ.
От Силвия Георгиева Григорова:
– 1/2 идеална част от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 61710.505.2366.1.12,
с предназначение – жилище, апартамент, с адрес: Разград, община Разград, област Разград,
ул. Каймакчалан 2А, ет. 4, апартамент № 12, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, изменена
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със Заповед № КД-14-17-19 от 15.01.2009 г. на началника на СГКК – Разград, попадащ в сграда с
идентификатор № 61710.505.2366.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 61710.505.2366, със
застроена площ 91,67 кв. м, брой нива на обекта: 1,
състоящ се от една дневна, две спални, кухня, сервизно помещение – баня и тоалетна в едно общо
помещение, перално помещение, коридор и един
балкон – общ за дневната и едната спалня, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
обекти с идентификатори № 61710.505.2366.1.13 и
№ 61710.505.2366.1.11, под обекта: обект с идентификатор № 61710.505.2366.1.7, и над обекта: обект
с идентификатор № 61710.505.2366.1.17, ведно
с прилежащото му избено помещение (склад)
№ 12 с полезна площ 2,64 кв. м, при граници на
избеното помещение: от север – избено помещение № 11, от юг – паркомясто, от изток – избено
помещение № 1, и отгоре – магазин от приземен
етаж на сградата, ведно с 3,07 % идеални части
от общите части на сградата, равни на 13,23 кв.
м и съответните идеални части от отстъпеното
право на строеж върху мястото, както и 19,19/626
идеални части от правото на собственост върху
поземлен имот с идентификатор № 61710.505.2366
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на Разград, одобрени със Заповед № РД-18-37 от
10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ 626 кв. м, а по документ за собственост
625 кв. м, намиращ се в Разград, община Разград,
област Разград, с адрес: ул. Каймакчалан 2А, с
трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – индивидуално застрояване, а съгласно скица № 2768 от
31.05.2010 г. на СГКК – Разград – ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор № 2329, кв. 172,
парцел 10, при съседи: обекти с идентификатори
№ 61710.505.2330, 61710.505.7003, 61710.505.368,
61710.505.2365, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 28, том
5, рег. № 6285, дело № 469 от 2.11.2010 г., вписан
в СВ – Разград, с вх. рег. № 4235, акт № 24, том
14. Пазарната стойност на 1/2 идеална част към
настоящия момент – 30 480 лв.
– Сума в размер 606,31 лв., представляващи
внесени средства по срочен депозит № 17130648
в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Силвия
Георгиева Григорова, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
– Сума в размер 19 558,30 лв., представляващи
внесени средства по срочен депозит № 17871615
в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Силвия
Георгиева Григорова, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
– Сума в размер 140,45 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № 17871615
в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Силвия
Георгиева Григорова, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
– Сума в размер 95 487,53 лв., представляваща
внесена сума по банкова сметка № 800234418496510
в евро в „ОББ“ – ЕАД, с титуляр Силвия Георгиева Григорова, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
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– Су ма в размер 225,31 лв., представл ява ща изп лат ен и л и х ви по ба н кова сме т к а
№ 800234418496510 в евро в „ОББ“ – ЕАД, с титуляр Силвия Георгиева Григорова, подлежаща
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
От Петър Георгиев Петров:
– 1/2 идеална част от самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 61710.505.2366.1.12, с
предназначение – жилище, апартамент, с адрес:
Разград, община Разград, област Разград, ул.
Каймакчалан № 2А, ет. 4, апартамент № 12, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-17-19 от 15.01.2009 г. на началника на СГКК – Разград, попадащ в сграда с
идентификатор № 61710.505.2366.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 61710.505.2366, със
застроена площ 91,67 кв. м, брой нива на обекта: 1,
състоящ се от една дневна, две спални, кухня, сервизно помещение – баня и тоалетна в едно общо
помещение, перално помещение, коридор и един
балкон – общ за дневната и едната спалня, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
обекти с идентификатори № 61710.505.2366.1.13 и
№ 61710.505.2366.1.11, под обекта: обект с идентификатор № 61710.505.2366.1.7 и над обекта: обект
с идентификатор № 61710.505.2366.1.17, ведно
с прилежащото му избено помещение (склад)
№ 12 с полезна площ 2,64 кв. м, при граници на
избеното помещение: от север – избено помещение № 11, от юг – паркомясто, от изток – избено
помещение № 1, и отгоре – магазин от приземен
етаж на сградата, ведно с 3,07 % идеални части
от общите части на сградата, равни на 13,23 кв.
м, и съответните идеални части от отстъпеното
право на строеж върху мястото, както и 19,19/626
идеални части от правото на собственост върху
поземлен имот с идентификатор № 61710.505.2366
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на Разград, одобрени със Заповед № РД-18-37 от
10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ 626 кв. м, а по документ за собственост
625 кв. м, намиращ се в Разград, община Разград,
област Разград, с адрес: ул. Каймакчалан 2А, с
трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – индивидуално застрояване, а съгласно скица № 2768 от
31.05.2010 г. на СГКК – Разград – ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор № 2329, кв. 172,
парцел 10, при съседи: обекти с идентификатори
№ 61710.505.2330, 61710.505.7003, 61710.505.368,
61710.505.2365, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 28, том
5, рег. № 6285, дело № 469 от 2.11.2010 г., вписан
в СВ – Разград, с вх. рег. № 4235, акт № 24, том
14. Пазарната стойност на 1/2 идеална част към
настоящия момент – 30 480 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.11.2015 г. от 9,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
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Русенският окръжен съд в закрито заседание с
определение от 15.07.2015 г. обявява, че в съда на
21.10.2014 г. по мотивирано искане с вх. № 10810
от 20.10.2014 г. от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез председателя Пламен Георгиев Димитров срещу Ивелин
Иванов Петков, Валентина Александрова Петкова
и „Кеви – М“ – ЕООД, с ЕИК 117651600, е образувано гр. д. № 980/2014 г., относно отнемане в
полза на държавата на имущество на стойност
622 661,40 лв. на основание чл. 74, ал. 1 и 2
ЗОПДНПИ. Иска се отнемане в полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков и Валентина
Александрова Петкова
– Недвижим имот в Русе, ул. И.С.Аксаков 6,
а именно: масивна двуетажна жилищна сграда
с идентификатор № 63427.2.308.1, със застроена
площ 286 кв. м, състояща се от: първи етаж – шест
стаи, три вестибюла, една кухня, един коридор,
две перални, два клозета и стълбище; втори етаж:
четири стаи, два вестибюла, една кухня, един
клозет, едно стълбище и дърварница, с тераса
и таван, заедно с дворно място, върху което е
построена сградата, с площ 477 кв. м по новия
кадастрален план на града, одобрен със заповед
№ 434 от 2.07.1985 г. на ИК на ГНС, образуващо
имот № 308 в квартал 131, а по стария план – парцел V-857 в кв. 165, с площ 409 кв. м, придобит
с нотариален акт № 153, том I, рег. № 1002, дело
№ 104 от 6.04.2005 г. на нотариус Петя Трендафилова – РС – Русе, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 220, вписан в Службата
по вписванията – гр. Русе, с вх. рег. № 4607, акт
№ 89, том XII, дело № 2804. Пазарна стойност
към настоящия момент – 204 000 лв.
– Недвижим имот в Русе, ул. Мехомия 13, а
именно: дворно място с площ 231 кв. м по скица
№ КР1/1952 от 23.05.2006 г., издадена от Община
Русе, а по стар нотариален акт с площ 253 кв. м,
представляващо имот № 4668, за който е образуван
УПИ XI, кв. 420 по кадастралния план на гр. Русе,
одобрен със заповед № 434 от 2.07.1985 г. на ИК
на ГНС – гр. Русе, заедно с построените в него
жилищна сграда с идентификатор № 63427.2.4668.1,
с разгъната застроена площ 127,16 кв. м, състояща
се от две спални, дневна, кухня-трапезария, баня,
тоалетна и зимна градина; гараж № 1 с полезна
площ 21,09 кв. м, построен в югозападната част
на дворното място, и гараж № 2 с полезна площ
32,00 кв. м, построен в югоизточната част на
дворното място, при граници за целия имот: ул.
Мехомия, ул. Прилеп, имоти № Х-4667 и 4665 в
същия квартал, придобит с нотариален акт № 78,
том II, рег. № 2580, дело № 229 от 29.05.2006 г. на
нотариус Петя Трендафилова – РС – Русе, вписана
в регистъра на Нотариалната камара под № 220,
вписан в Службата по вписванията – гр. Русе, с вх.
рег. № 6704, акт № 97, том XVIII, дело № 4458. Пазарна оценка към настоящия момент – 110 000 лв.
– Недвижим имот в с. Николово, община
Русе, ул. Опълченска 52, а именно: дворно място
с площ 514 кв. м, представляващо УПИ № ІІ-1384
в квартал 62 по регулационния план на с. Николово, одобрен със заповед № 1379 от 22.04.2003 г.
по скица, а по нотариален акт с площ 490 кв. м,
представляващо самостоятелен парцел № VIII-636
по плана на селото, заедно с двуетажна масивна
вилна сграда с площ 59,66 кв. м, състояща се
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от: на първия етаж – гараж, склад и сервизни
помещения; на втория етаж – дневна, спалня и
кухненски бокс, както и всички подобрения и
трайни насаждения, при граници на дворното
място: ул. Опълченска, УПИ № I-1385, бара и
имот № 1383, придобит с нотариален акт № 9,
том III, рег. № 3687, дело № 336 от 17.07.2006 г.
на нотариус Петя Трендафилова – РС – Русе,
вписана в регистъра на Нотариалната камара под
№ 220, вписан в Службата по вписванията – гр.
Русе, с вх. рег. № 9428, акт № 172, том XXVI,
дело № 6501. Пазарна стойност към настоящия
момент – 20 000 лв.
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел 206,
с рег. № Р 7494 АН, рама № VF32AWJZI40251516,
двигател № PSAWJZ100X4B6018968. Първоначална регистрация: 9.04.1999 г., придобит с договор
от 20.04.2011 г., собственост на Ивелин Иванов
Петков и Валентина Александрова Петкова, и
подлежи на отнемане на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ. Пазарна
стойност към настоящия момент: 900 лв.
– Лек автомобил, марка „Сит роен“, мод е л „ Б е р л и н г о“, р е г. № Р 1 59 5 ВВ, р а м а
№ V F7GJ9HXC93402528, двигател № 3131856.
Първоначална регистрация: 8.05.2007 г., придобит
с договор от 9.08.2012 г., собственост на Ивелин Иванов Петков и Валентина Александрова
Петкова, и подлежи на отнемане на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ.
Пазарна стойност към настоящия момент: 4200 лв.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков
– Сумата от 3500 лв., представляваща левовата равностойност на дружествените дялове в
капитала на „Кеви – М“ – ЕООД, ЕИК 117651600,
със седалище и адрес на управление гр. Русе,
община Русе, ул. Мехомия 13, представлявано
от Ивелин Иванов Петков.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 72 ЗОПДНПИ
от Ивелин Иванов Петков и Валентина Александрова Петкова
– Сумата от 8000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждено имущество – лек
автомобил, марка „Рено“, модел „Еспейс“, рег.
№ Р 8883 РС, рама № VF8JE0EL518102374, двигател № G8T1716C047213, дата на първа регистрация
4.05.1998 г., собственост на проверяваното лице
от 7.12.2004 г. до 4.09.2008 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 4 ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков и
Валентина Александрова Петкова
– Сумата от 13 305 лв. за захранване на
банкови сметки от Ивелин Иванов Петков и
Валентина Александрова Петкова.
– Сумата от 71 864,40 лв. за захранване на
банкови сметки от трети лица.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков
– Сумата в размер на 110 421,24 лв., представляваща равностойността от погасените кредити.
– Сумата в размер на 51 615,44 лв. от изцяло
погасените кредити, подлежаща на отнемане на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
Делото е насрочено за 16.12.2015 г. в 14 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат да
предявят претенциите си върху имуществото, е
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
5081
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
914. – „Пенсионноосигурителен институт“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2014 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

Актив
А. Нетекущи активи
I. Нетекущи материални активи
1. Земи (терени)

0

0

2. Сгради

0

0

3. Машини и оборудване

9

2

4. Автомобили

8

11

5. Други нетекущи материални активи

0

0

6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи материални активи

1

1

18

14

4

23

Общо за група I:
II. Нетекущи нематериални активи
1. Права върху собственост, в т. ч.:

4

23

2. Програмни продукти

– лицензии

0

0

3. Други нетекущи нематериални активи

0

0

Общо за група II:

4

23

III. Нетекущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства

0

0

1.1. Дялово участие

0

0

1.2. Ценни книжа

0

0

1.3. Други нетекущи финансови активи

0

0

2. Финансови активи на специализирани резерви

0

0

Общо за група III:

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

0

0

V. Други нетекущи активи, в т.ч.:

1

1

1. Отсрочени данъчни активи

1

1

2. Разходи за бъдещи периоди

0

0

Общо за група V:

1

1

23

38

0

0

1. Вземания от свързани предприятия

101

71

2. Вземания от клиенти и доставчици

0

0

3. Съдебни и присъдени вземания

0

0

4. Данъци за възстановяване

0

0

Общо за раздел „А“:
Б. Текущи активи
І. Материални запаси
II. Текущи вземания

5. Авансово платен данък

0

0

6. Други текущи вземания

34

66

БРОЙ 60
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С Т Р. 1 4 3
Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

135

137

Общо за група II:
III. Текущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства

0

0

1.1. Финансови активи в свързани предприятия

0

0

1.2. Ценни книжа

0

0

0

0

2. Финансови активи на специализирани резерви

1.3. Други текущи финансови активи

113

110

Общо за група ІII:

113

110

IV. Парични средства
1. Парични средства в брой
2. Парични средства по разплащателни сметки
3. Парични средства по банкови депозити, в т.ч.:
– със срок до падежа до 1 година
4. Блокирани парични средства
5. Парични еквиваленти

1

0

757

311

2500

3200

2500

3200

0

0

0

0

3258

3511

36

65

Общо за раздел „Б“:

3542

3823

Сума на актива (А + Б)

3565

3861

18

0

5740

5000

2. Невнесен капитал

0

0

3. Изкупени собствени акции

0

0

5740

5000

1. Премии от емисия

0

0

2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

0

0

3. Целеви резерви, в т.ч.:

0

67

3.1. общи резерви

0

50

3.2. други резерви

0

17

0

67

-1579

-798

Общо за група IV:
V. Разходи за бъдещи периоди

В. Условни активи
Пасив
А. Собствен капитал
I. Основен капитал
1. Регистриран капитал

Общо за група I:
IІ. Резерви

Общо за група IІ:
ІІІ. Финансов резултат
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:
1.1. неразпределена печалба
1.2. непокрита загуба
1.3. еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

0

150

-1579

-948

0

0

2. Текуща печалба (загуба)

-1354

-848

Общо за група ІІІ:

-2933

-1646

Общо за раздел „А“:

2807

3421

Б. Специализирани резерви
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Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

1. Пенсионен резерв
1.1. УПФ
1.2. ДПФ

0

0

0

0

0

0

692

395

2.1. УПФ

595

352

2.2. ППФ

97

43

692

395

1. Задължения към свързани предприятия

4

12

2. Други нетекущи задължения

0

0

Общо за група I:

4

12

1. Отсрочени данъчни пасиви

0

0

2. Приходи за бъдещи периоди

0

0

Общо за група II:

0

0

Общо за раздел „В“:

4

12

1. Задължения към управляваните ПФ

0

0

1.1. Пенсионен резерв към УПФ

0

0

1.2. Пенсионен резерв към ДПФ

0

0

1.3. Други

0

0

2. Задължения към свързани предприятия

0

0

3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:

0

0

0

0

4. Задължения към доставчици и клиенти

6

5

5. Задължения по търговски заеми

0

0

6. Задължения към персонала

27

22

7. Задължения към осигурителни предприятия

22

3

8. Данъчни задължения

7

2

9. Провизии

0

0

10. Други текущи задължения

0

1

62

33

0

0

62

33

3565

3861

18

0

2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

Общо за раздел „Б“:
В. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения

II. Други нетекущи пасиви, в т.ч.:

Г. Текущи пасиви
I. Текущи задължения

– към банки

Общо за група I:
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „Г“:
Сума на пасива (А+Б+В+Г)
Д. Условни пасиви

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2014 г.
Текущ период
Наименование на паричните потоци
а

постъп плащаления
ния
1

2

(хил. лв.)
Предходен период

нетен
поток
3

постъп плащаления
ния
4

5

нетен
поток
6

А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Парични потоци от/към ПФ

1141

0

1141

679

0

679

1141

0

1141

654

0

654

1.2. Пенсионен резерв за УПФ

0

0

0

0

0

0

1.3. Пенсионен резерв за ДПФ

0

0

0

0

0

0

1.4. Резерв за гарантиране на минималната
доходност за УПФ

0

0

0

0

0

0

1.5. Резерв за гарантиране на минималната
доходност за ППФ

0

0

0

0

0

0

1.6. Други

0

0

0

25

0

25

2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

0

0

0

0

0

0

3. Парични потоци, свързани с трудови възнаг
раждения

3

865

-862

0

672

-672

4. Парични потоци, свързани с комисиони на
осигурителни посредници

4

1002

-998

2

537

-535

5. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони,
дивиденти и други подобни

165

0

165

253

0

253

6. Парични потоци от сделки с чуждестранна
валута

0

0

0

0

0

0

7. Платени и възстановени данъци върху печалбата

0

0

0

0

0

0

8. Плащания при разпределения на печалби

0

0

0

0

0

0

15

458

-443

0

469

-469

0

0

0

0

0

0

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

1328

2325

-997

934

1678

-744

1. Парични потоци, свързани с дълготрайни
материални и нематериални активи

0

0

0

0

0

0

2. Парични потоци, свързани с дългосрочни
финансови активи

0

0

0

0

110

-110

3. Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи

0

0

0

0

0

0

4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони,
дивиденти и други

4

0

4

0

0

0

5. Парични потоци от операции с чуждестранна
валута

0

0

0

0

0

0

6. Други парични потоци от инвестиционна
дейност, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

110

-110

0

0

0

0

0

0

1.1. Такси

9. Други парични потоци от основна дейност, в т.ч.
– от недвижими имоти

– от инвестиционни имоти
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
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Текущ период
Наименование на паричните потоци

постъп плащаления
ния

а

1

Предходен период

нетен
поток

2

постъп плащаления
ния

3

4

5

нетен
поток
6

2. Парични потоци от допълнителни вноски и
връщането им на собствениците

740

0

740

0

0

0

3. Парични потоци, свързани с получени заеми

0

0

0

0

0

0

4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други

0

0

0

0

0

0

5. Плащания на задължения по лизингови договори

0

0

0

0

0

0

6. Парични потоци от операции с чуждестранна
валута

0

0

0

0

0

0

7. Други парични потоци от финансова дейност

0

0

0

0

0

0

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

740

0

740

0

0

0

Г. Изменение на паричните средства през периода
(А+Б+В)

2072

2325

-253

934

1788

-854

Д. Парични средства в началото на периода

3511

4365

Е. Парични средства в края на периода

3258

3511

ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви към 31.12.2014 г.
Резерви

Показатели

Осно
вен
капитал

а

1

Специализирани
резерви

Финансов
резултат

целеви
резерв
Общо
резерви
резерв
за гасобстпреот посрантивен
пенсимии
ледващи
ране на
капионен
от
оценки на
мини
пезагутал
резерв
емисия активи и общи други чалба
малната
ба
пасиви
доходност
2

3

4

5

6

7

8

9

А. Собствен капитал
Са лдо в нача лото на
отчетния период

5000

0

0

50

17

150

-1796

3421

1. Изменения за сметка
на собствениците, в т.ч.

740

0

0

0

0

0

0

740

740

0

0

0

0

0

0

740

а. увеличение

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Финансов резултат за
текущия период

б. намаление

0

0

0

0

0

0

-1354

-1354

3. Разпределения на печалба, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Покриване на загуба

– за дивиденти

0

0

0

-50

-17

-150

217

0

5. Последващи оценки
на дълготрайни материални активи, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

а. увеличения

0

0

0

0

0

0

0

0

б. намаления

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Последващи оценки
на финансови активи и
инструменти, в т.ч.

10
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а

1

С Т Р. 1 4 7
Специализирани
резерви

Финансов
резултат

Целеви
резерв
Общо
резерв
резерви
за гасобстпреот посрантивен
пенсимии
ледващи
ране на
капионен
от
оценки на
мини
пезагутал
резерв
емисия активи и общи други чалба
малната
ба
пасиви
доходност
2

3

4

5

6

7

8

9

а. увеличения

0

0

0

0

0

0

0

0

б. намаления

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Промени в счетоводната политика, грешки
и др.

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Други изменения в
собствения капитал, в
т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

0

– изкупени собствени
акции

0

0

0

0

0

0

0

0

Салдо към края на отчетния период

5740

0

0

0

0

0

-2933

2807

9. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация

0

0

0

0

0

0

0

0

Преизчислен собствен
капитал към края на
отчетния период

5740

0

0

0

0

0

-2933

2807

10

Б. Специализирани резерви
Са лдо в нача лото на
отчетния период

0

395

10. Изменение на специализираните резерви,
в т.ч.:

0

297

а. увеличения

0

297

б. намаления

0

0

0

692

10. Салдо на специализирани резерви към края
на отчетния период

ОТЧЕТ
за доходите
за периода от 1.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Сума (хил. лв.)
Наименование на разходите
А

Сума (хил. лв.)

текуща предходна Наименование на приходите текуща предходна
година
година
година
година
1

2

А

А. Разходи за дейността

А. Приходи от дейността

І. Разходи по икономически
елементи

І. Приходи от такси и удръжки

1. Разходи за материали
2. Разходи за външни услуги,
в т.ч.
– за реклама
– за банка попечител

1

2

37

28

1. От УПФ

968

592

1440

780

2. От ППФ

150

86

6

0

3. От ДПФ

9

4

16

6

4. От ДПФПС

0

0

С Т Р.
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Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите
А
– за осигурителни посред
ници

Сума (хил. лв.)
Наименование
на
приходите
текуща предходна
текуща предходна
година
година
година
година
1

2

А

1080

445

23

24

708

640

1. Приходи от лихви

151

111

2. Приходи от дялово участие,
в т.ч.

13

25

– обезценка на активи

0

0

– провизии

0

0

2372

1608

3. Разходи за амортизации
4. Разходи за възнаграждения
5. Разходи за осигуровки
6. Други разходи, в т.ч.

Общо за група І:

Общо за група І:

2

1127

682

135

218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

32

0

0

187

250

ІІ. Приходи от управление на
собствени средства

– дивиденти
3. При ходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.
– от преоценка
4. При ходи от операции с
чуждестранна валута
5. Други приходи, в т.ч.

ІІ. Суми с корективен характер

1

– от инвестиционни имоти

1. Балансова стойност на продадени активи

0

0

Общо за група ІІ:

2. Разходи за придобиване и
ликвидация на дълготрайни
активи по стопански начин

0

0

ІІI. Приходи от инвестиране
на специализирани резерви

3. Други суми с корективен
характер

0

0

1. Приходи от лихви

4

1

Общо за група ІІ:

0

0

2. Приходи от дялово участие,
в т.ч.

0

0

0

0

9

6

9

6

– дивиденти
ІІІ. Разходи за управление на
собствени средства

3. При ходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.

1. Разходи за лихви

0

0

2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.

0

0

4. При ходи от операции с
чуждестранна валута

0

0

0

0

5. Други приходи от финансови
операции, в т.ч.

0

0

– комисиони на инвестиционни посредници

0

0

– от инвестиционни имоти

0

0

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

0

0

4. Други разходи, в т.ч.

4

4

0

0

4

4

13

7

– от преоценка

– за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ:

– от преоценка

Общо за група ІІІ:
І V. Освободени резерви за
гарантиране на минималната
доходност

ІV. Разходи за инвестиране на
специализираните резерви
1. Разходи за лихви

0

0

1. На УПФ

0

0

2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.

8

0

2. На ППФ

0

0

8

0

0

0

– от преоценка
– комисиони на инвестиционни посредници

БРОЙ 60
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Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите

Сума (хил. лв.)
Наименование
на
приходите
текуща предходна
текуща предходна
година
година
година
година

А

1

2

А

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

0

0

4. Други разходи, в т.ч.

0

0

0

0

8

0

1. Пенсионен резерв за УПФ

0

0

2. Пенсионен резерв за ДПФ

0

0

3. Резерв за гарантиране минималната доходност за УПФ

243

155

4. Резерв за гарантиране минималната доходност за ППФ

54

20

297

175

2681

1787

В. Печалба от дейността

0

0

VI. Данъчен разход/приход

0

0

Г. Печалба (В - VI)

0

0

2681

1787

– за инвестиционни имоти
Общо за група ІV:

Общо за група ІV:

1

2
0

0

Б. Общо приходи от дейността
(І+ІІ+III+IV)

1327

939

В. Загуба от дейността

1354

848

Г. Загуба (В + VI)

1354

848

Всичко (Б + Г)

2681

1787

V. Заделени специализирани
резерви

Общо за група V:
Б. Общо разходи за дейността
(І+ІІ+ІІІ+IV+V)

Всичко (Б + VI + Г)

Съставител:
Ръководител:
К. Стоилкова
Л. Векова
914а. – Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
СПРАВКА
за стойността на нетните активи към 31.12.2014 г.
№ по
ред

Показатели

Стойност
(хил. лв.)

1.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

4335

1.1.

Индивидуални партиди

4330

1.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

2.

Увеличение на стойността на нетните активи от:

5989

2.1.

Постъпления от осигурителни вноски

1606

2.2.

Прехвърлени средства от други професионални пенсионни фондове

3959

2.3.

Преведени лихви от НАП

5

0

2.3.1.

от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно

0

2.3.2.

по ревизионни актове за начет

0

2.4.

Прехвърлени средства от резерва на ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

2.5.

Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

2.6.

Други увеличения

3.

Намаление на стойността на нетните активи от:

3.1.

Пенсии

0

3.2.

Средства за еднократно изплащане на осигурени лица

0

0
424
0
648

С Т Р.
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Стойност
(хил. лв.)

Показатели

3.3.

Средства за изплащане на наследници на осигурени лица

3.4.

Средства за изплащане на наследници на пенсионери

16

3.5.

Средства на осигурени лица, преминали в други професионални фондове

3.6.

Прехвърлени средства в УПФ

3.7.

Средства за превеждане на НОИ

3.8.

Прехвърлени средства в държавния бюджет

0

3.9.

Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

0

3.10.

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:

3.10.1.

Удръжки от осигурителните вноски

80

3.10.2.

Инвестиционна такса

70

3.10.3.

Други такси

0

3.11.

Други намаления

0

4.

Резерв за гарантиране на минималната доходност във фонда, в т.ч.:

0

4.1.

Заделен

0

4.2.

Освободен

0

5.

Стойност на нетните активи в края на периода (р.1 + р.2 – р.3), в т.ч.:

9676

5.1.

Индивидуални партиди

9671

5.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

0
424
0
58

150

5

БАЛАНС
към 31.12.2014 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

а

1

Сума (хил. лв.)

предходна година

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

2

а

1

2

Актив

Пасив

А. Инвестиции

А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

5

5

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р. България

5916

3676

Б. Нетекущи задължения

1. Дялови ценни книжа

1842

1258

1. Нетекущи задължения към
осигурените лица

9671

4330

а. Акции и права

1225

620

2. Нетек у щи задъл жени я
към пенсионери

0

0

Общо за раздел Б

9671

4330

б. Акции и дялове на КИС

617

638

2. Дългови ценни книжа

4074

2418

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

4074

2418

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІI. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

633

0

1. Дялови ценни книжа

633

0
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Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

а

1

а. Акции

предходна година

текуща
година

предходна
година

2

а

1

2

0

0

633

0

2. Дългови ценни книжа

0

0

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави членк и, цент ра лните им банк и,
държави, посочени в наредба
на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ

0

0

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

б. Акции и дялове на КИС

3. Хеджиращи инструменти

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

0

0

ІІІ. Банкови депозити

1515

469

1. Банкови депозити в Р. България

1515

469

2. Банкови депозити извън
Р. България

0

0

1. Текущи задължения към
осигурени лица

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

0

0

2. Текущи задължения към
пенсионери

0

0

1. Инвестиционни имоти в
Р. България

0

0

3. Текущи задължения към
ПОД

14

9

2. Инвестиционни имоти извън
Р. България

0

0

4. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч:

0

0

0

0

В. Текущи задължения

Общо за раздел А

8064

4145

– Задължения към контрагенти от Р. България, свързани с хеджиращи инструменти

Б. Парични средства по разплащателни сметки

1624

198

– Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Задължения по репо сделки

0

0

0

0

14

9

9690

4344

0

0

В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:

1

0

5. Други текущи задължения

– Вземания от контрагенти
от Р. Българи я, свързани с
хеджиращи инструменти

0

0

Общо за раздел В

– Вземания от чуждестранни
контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Вземания по репо сделки

0

0

2. Вземания от ПОД, в т.ч.:

0

0

3. Други краткосрочни вземания

1

1

Общо за раздел В
Сума на актива: (А+Б+В)
Г. Условни активи

2

1

9690

4344

0

0

Сума на пасива: (А+Б+В)
В. Условни пасиви

С Т Р.
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ОТЧЕТ
за доходите за периода от 1.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Сума (хил. лв.)

Наименование
на разходите

текуща
година

предходна
година

1

2

а

0

2420

767

2. Приходи от лихви

2415

766

3. Приходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.:

– комисиони на инвестиционни посредници

5

1

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

0

0

4. Разходи по инвестиционни
имоти

0

5. Други разходи

– преоценка

Всичко за група І:
Положителен резултат от инвестиране на средствата

предходна
година

1

2

І. Приходи от инвестиции
0

2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.:

текуща
година

а

І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви

Сума (хил. лв.)

Наименование
на приходите

35

16

159

93

2564

879

2564

879

4. Приходи от операции с
чуждестранна валута

0

0

0

5. При ход и о т и н ве с т и
ционни имоти

0

0

0

0

6. Други приходи

86

0

2420

767

Всичко за група І:

2844

988

221

Отрицателен резултат от
инвестиране на средствата

0

0

II. Приход от ПОД за покриване на разликата до
минималната доходност

0

0

2844

988

0

0

2844

988

424

1. Приходи от дивиденти

– преоценка

III. Общо приходи (I+II)
ІI. Доход
Всичко: (І+ІI)

424

221

IV. Отрицателен резултат

2844

988

Всичко: (III + IV)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2014 г.
Текущ период

Предходен период

Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна
дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери

1606

15

1591

1078

0

1078

0

0

0

0

0

0

3. Парични потоци от/към други пенсионни
фондове

3959

424

3535

1004

207

797

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

0

145

-145

1

81

-80

4.1. Такси

0

145

-145

0

81

-81

4.2. Резерв за гарантиране на минималната
доходност

0

0

0

0

0

0

4.3. Пенсионен резерв

0

0

0

0

0

0

4.4. Други

0

0

0

1

0

1

5. Парични потоци от дивиденти

0

0

0

0

0

0

6. Парични потоци от лихви

132

13

119

75

11

64

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

630

4246

-3616

467

2207

-1740

БРОЙ 60
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Текущ период

Предходен период

Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

а

1

2

3

4

5

6

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна
валута

0

0

0

0

0

0

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни
имоти

0

0

0

0

0

0

10. Други парични потоци

0

58

-58

3

24

-21

Б. Изменение на паричните средства през
периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

1426

98

198

100

1624

198

Съставител:
Ръководител:
К. Стоилкова
Л. Векова
914б. – Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
СПРАВКА
за стойността на нетните активи към 31.12.2014 г.
№ по
ред

Показатели

Стойност
(хил. лв.)

1.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

35338

1.1.

Индивидуални партиди

35223

1.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

2.

Увеличение на стойността на нетните активи от:

2.1.

Постъпления от осигурителни вноски

2.2.

Прехвърлени средства от други универсални пенсионни фондове

2.3.

Преведени лихви от НАП

115
27893
9679
15327
0

2.3.1.

от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно

0

2.3.2.

по ревизионни актове за начет

0

2.4.

Прехвърлени средства от ППФ

0

2.5.

Прехвърлени средства от резерва на ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

0

2.6.

Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

2.7.

Други увеличения

3.

Намаление на стойността на нетните активи от:

3.1.

Пенсии

0

3.2.

Средства за еднократно изплащане на осигурени лица

0

3.3.

Средства за изплащане на наследници на осигурени лица

3.4.

Средства за изплащане на наследници на пенсионери

3.5.

Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове

3.6.

Прехвърлени средства към пенсионния резерв

3.7.

Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

3.8.

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:

2887
0
3595

32
0
2595
0
0
968

3.8.1. Удръжки от осигурителните вноски

484

3.8.2. Инвестиционна такса

484

3.8.3. Други такси

0
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Стойност
(хил. лв.)

Показатели

3.9.

Други намаления

0

4.

Резерв за гарантиране на минималната доходност във фонда, в т.ч.:

7

4.1.

Заделен

7

4.2.

Освободен

0

5.

Стойност на нетните активи в края на периода (р.1 + р.2 - р.3), в т.ч.:

59636

5.1.

Индивидуални партиди

59514

5.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

122

БАЛАНС
към 31.12.2014 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии
а

Сума (хил. лв.)

текуща предходна
година
година
1

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

2

Актив

Пасив

А. Инвестиции

А. Резерв за гарантиране
на минималната доходност

122

115

І. Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност, издадени в Р. България

40744

28754

Б. Нетекущи задължения

1. Дялови ценни книжа

11264

8695

1. Нетекущи задължения
към осигурените лица

59514

35223

6679

3452

2. Нетекущи задължения
към пенсионери

0

0

Общо за раздел Б

59514

35223

а. Акции и права
б. Акции и дялове на КИС

4585

5243

2. Дългови ценни книжа

29480

20059

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

29480

20059

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІI. Чу ж дест ранни финансови
активи, отчитани по справедлива
стойност

2682

0

1. Дялови ценни книжа

2682

0

а. Акции

0

0

2682

0

2. Дългови ценни книжа

0

0

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави членки,
централните им банки, държави,
посочени в наредба на КФН, от
ЕЦБ и/или ЕИБ

0

0

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

б. Акции и дялове на КИС

3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Банкови депозити

0

0

10577

3977

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

Сума (хил. лв.)

текуща предходна
година
година

а

1

1. Банкови депозити в Р.България

2

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

10577

3977

2. Банкови депозити извън
Р. България

0

0

1. Текущи задължения към
осигурени лица

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

0

0

2. Текущи задължения към
пенсионери

0

0

1. Инвестиционни имоти в
Р. България

0

0

3. Текущи задължения към
ПОД

84

61

2. Инвестиционни имоти извън
Р. България

0

0

4. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч:

1

1

32731

– Задължения към контрагенти от Р.Българи я,
свързани с хеджиращи инструменти

0

0

2661

– Задължения към чуждес т ра н н и кон т ра г ен т и,
свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Задължения по репо
сделки

0

0

0

0

85

62

59721

35400

0

0

Общо за раздел А

54003

Б. Парични средства по разплащателни сметки

5709

В. Текущи вземания

В. Текущи задължения

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:

4

0

5. Дру ги тек у щи за дължения

– Вземания от контрагенти от
Р. България, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

Общо за раздел В

– Вземания от чуждестранни
контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Вземания по репо сделки

0

0

2. Вземания от ПОД, в т.ч.:

0

0

3. Други краткосрочни вземания

5

8

Общо за раздел В

9

8

59721

35400

0

0

Сума на актива: (А+Б+В)
Г. Условни активи

Сума на пасива: (А+Б+В)
В. Условни пасиви

ОТЧЕТ
за доходите за периода от 1.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Наименование на разходите
а

Сума (хил. лв.)
Сума (хил. лв.)
текуща предходна Наименование на приходите текуща предходна
година
година
година
година
1

2

а

І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви

0

14825

5144

2. Приходи от лихви

14805

5138

3. Приходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.:

– комисиони на инвестиционни посредници

10

6

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

1

0

– преоценка

2

І. Приходи от инвестиции
0

2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.:

1

1. Приходи от дивиденти

– преоценка
4. Приходи от операции с
чуждестранна валута

212

113

1209

791

15843

5808

15843

5808

0

0
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Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите

Сума (хил. лв.)
Наименование
на
приходите
текуща предходна
текуща предходна
година
година
година
година

а

1

2

а

1

4. Разходи по инвестиционни
имоти

0

0

5. Приходи от инвестиционни
имоти

5. Други разходи

0

0

6. Други приходи

14826

5144

Всичко за група І:

2887

1568

Всичко за група І:
Положителен резултат от инвестиране на средствата

0

0

449

0

17713

6712

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

0

0

II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

0

0

17713

6712

0

0

17713

6712

III. Общо приходи (I+II)
ІI. Доход
Всичко: (І+ІI)

2

2887

1568

IV. Отрицателен резултат

17713

6712

Всичко: (III+IV)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2014 г.
Текущ период
Наименование на паричните потоци
а

постъп плащаления
ния
1

2

Предходен период

нетен
поток
3

постъп плаща- нетен
ления
ния
поток
4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна
дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

9679

32

9647

6463

26

6437

0

0

0

0

0

0

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

15327

2595

12732

9551

1411

8140

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

0

946

-946

0

557

-557

4.1. Такси

0

946

-946

0

557

-557

4.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

0

0

0

0

0

0

4.3. Пенсионен резерв

0

0

0

0

0

0

4.4. Други

0

0

0

0

0

0

5. Парични потоци от дивиденти

0

0

0

0

0

0

6. Парични потоци от лихви

1027

71

956

647

96

551

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

4574

23915

-19341

4019

17465

-13446

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

0

0

0

0

0

0

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни
имоти

0

0

0

0

0

0

10. Други парични потоци

0

0

0

0

0

0

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

Б. Изменение на паричните средства през периода

3048

1125

В. Парични средства в началото на периода

2661

1536

Г. Парични средства в края на периода

5709

2661

Съставител:
К. Стоилкова

Ръководител:
Л. Векова

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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914в. – Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2014 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии
а

текуща предходна
година
година
1

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

2

а

Актив

Пасив

А. Инвестиции

А. Нетекущи задължения

текуща предходна
година
година
1

2

І. Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност, издадени в
Р. България

385

196

1. Нетекущи задължения
към осигурените лица

644

256

1. Дялови ценни книжа

227

128

2. Нетекущи задължения
към пенсионери

0

0

а. Акции и права

165

85

644

256

62

43

2. Дългови ценни книжа

158

68

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

158

68

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІI. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива
стойност

61

0

1. Дялови ценни книжа

61

0

б. Акции и дялове на КИС

а. Акции

0

0

61

0

2. Дългови ценни книжа

0

0

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави членки,
централните им банки, държави,
посочени в наредба на КФН, от
ЕЦБ и/или ЕИБ

0

0

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

б. Акции и дялове на КИС

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІІІ. Банкови депозити

93

18

1. Банкови депозити в Р. България

Общо за раздел А

93

18

2. Банкови депозити извън
Р. България

Б. Текущи задължения

0

0

1. Краткосрочни задължения към осигурени лица

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

0

0

2. Краткосрочни задължения към пенсионери

0

0

1. Инвестиционни имоти в
Р. България

0

0

3. Краткосрочни задължения към ПОД

2

1

2. Инвестиционни имоти извън
Р. България

0

0

4. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч:

0

0
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Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

Сума (хил. лв.)

текуща предходна
година
година

а

1

Общо за раздел А

2

539

а

214

Б. Парични средства
1. Парични средства на каса

Раздели, групи, статии

текуща предходна
година
година
1

2

– За д ъ л жен и я к ъм контрагенти от Р. България,
свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Задължения към чужде
странни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

0

0

– Задължения по репо сделки

0

0

2. Парични средства по разплащателни сметки

107

43

5. Други текущи задължения

0

0

Общо за раздел Б

107

43

Общо за раздел Б

2

1

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:

0

0

– Вземания от контрагенти от
Р. България, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Вземания от чуждестранни
контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Вземания по репо сделки

0

0

2. Вземания от ПОД, в т.ч.:

0

0

– от пенсионен резерв

0

0

3. Други краткосрочни вземания

0

0
646

257

0

0

В. Текущи вземания

Общо за раздел В
Сума на актива: (А+Б+В)

0

0

646

257

0

0

Г. Условни активи

Сума на пасива: (А+Б)
В. Условни пасиви

ОТЧЕТ
за доходите за периода от 1.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите
а

Сума (хил. лв.)
Наименование
на
приходите
текуща предходна
текуща предходна
година
година
година
година
1

2

а

І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви

1

2

І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

5

2

91

2. Приходи от лихви

7

4

311

91

3. При ходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.:

319

108

– комисиони на инвестиционни посредници

0

0

319

108

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

0

0

4. При ходи от операции с
чуждестранна валута

0

0

4. Разходи по инвестиционни
имоти

0

0

5. Приходи от инвестиционни
имоти

0

0

0

0

6. Други приходи

13

0

311

91

Всичко за група І:

344

114

2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.:
– от преоценка

5. Други разходи
Всичко за група І:

0

0

311

– от преоценка
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Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите

Сума (хил. лв.)
Наименование
на
приходите
текуща предходна
текуща предходна
година
година
година
година

а

1

2

а

ІI. Доход

33

23

1. За осигурени лица

30

21

3

2

344

114

2. За ПОД
Всичко: (І+ІІ)

1

ІI. Отрицателен резултат
Всичко: (І+ІІ)

2
0

0

344

114

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2014 г.
Текущ период
Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

а

1

2

Предходен период

нетен постъп плаща- нетен
поток ления
ния
поток
3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна
дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

189

60

129

53

7

46

0

0

0

0

0

0

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

235

0

235

45

0

45

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

3

11

-8

0

4

-4

4.1. Такси

2

10

-8

0

4

-4

4.3. Пенсионен резерв

0

0

0

0

0

0

4.4. Други

1

1

0

0

0

0

5. Парични потоци от дивиденти

0

0

0

1

0

1

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

6. Парични потоци от лихви

5

1

4

3

0

3

42

337

-295

39

91

-52

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

0

0

0

0

0

0

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни
имоти

0

0

0

0

0

0

10. Други парични потоци

0

1

-1

0

1

-1

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

Б. Изменение на паричните средства през периода

64

В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

38

43

5

107

43

СПРАВКА
за стойността на нетните активи към 31.12.2014 г.
№ по
ред

Показатели

Стойност
(хил. лв.)

1.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

256

1.1.

Индивидуални партиди

256

1.2.

Неперсонифицирана партида

2.

Увеличение на стойността на нетните активи от:

457

2.1.

Постъпления от осигурителни вноски

189

2.2.

Прехвърлени средства от други доброволни пенсионни фондове

235

2.3.

Положителен доход от инвестиране на средствата от пенсионния фонд

2.4.

Други увеличения

0

33
0
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3.

Намаление на стойността на нетните активи от:

3.1.

Пенсии

69
0

3.2.

Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили
право на пенсия

5

3.3.

Изтеглени средства от осигурени лица

3.4.

Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които не са получили
наследствена пенсия

1

3.5.

Средства за изплащане на наследници на пенсионери, които не са получили наследствена пенсия

0

3.6.

Средства на осигурени лица, прехвърлени в други доброволни фондове

3.7.

Средства за превеждане на държавния бюджет

0

3.8.

Прехвърлени средства към пенсионния резерв

0

3.9.

Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

0

3.10.

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:

9

44

10

3.10.1. Удръжки от осигурителните вноски

5

3.10.2. Инвестиционна такса

3

3.10.3. Встъпителна такса

1

3.10.4. Други такси

0

3.11.

Други намаления

0

4.

Стойност на нетните активи в края на периода (р.1 + р.2 - р.3), в т.ч.:

644

4.1.

Индивидуални партиди

644

4.2.

Неперсонифицирана партида

Гл. счетоводител:
К. Стоилкова
4749

0
Ръководител:
Л. Векова

СЪОБЩЕНИE 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.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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