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ЗАКОН

за изменение и допълнение на 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 и
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., бр. 12, 14, 60,
61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105
от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. Член 19 се изменя така:
„Отговорност на трето лице
Чл. 19. (1) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски
пълномощник на задължено юридическо лице
по чл. 14, т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви
пред органа по приходите или публичния
изпълнител и вследствие от това не могат
да бъдат събрани задължения за данъци и/
или задъл ж ителни осиг у рителни вноск и,
отговаря за непогасеното задължение.
(2) Управител, член на орган на управление, търговски представител, търговски
пълномощник на за дъл жено юри дическо
лице по чл. 14, т. 1 и 2 носи отговорност
за непогасените задължения на задължено
юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, когато
недобросъвестно извърши едно от следните
действия, в резултат на което имуществото
на задълженото лице е намаляло и по тази
причина не са погасени задължения за данъци
и/или задължителни осигурителни вноски:

1. извърши плащания в натура или в пари
от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество,
включително предприятието, на задълженото
лице безвъзмездно или по цени, значително
по-ниски от пазарните;
2. извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на
чужд дълг и то бъде осребрено в полза на
третото лице.
(3) Отговорност по ал. 2 носят мажоритарни съдружници или акционери, когато
действията са извършени по тяхно решение,
с изключение на негласувалите и гласувалите против.
(4) Отговорността за непогасените задължения по ал. 2 и 3 е до размера на извършените плащания, съответно до размера на
намалението на имуществото.
(5) Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество
към деня на възникване на задълженията,
които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции така, че да
престанат да бъдат мажоритарни съдружници
или акционери, отговарят за непогасените
з а д ъ л жен и я з а да н ъц и и з а д ъ л ж и т е л н и
осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала. Недобросъвестност е
налице, когато съдружникът или акционерът
е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло
или неплатежоспособно и разпореждането е
извършено преди обявяването на несъстоятелност или отхвърлянето на искането за
обявяване в несъстоятелност.
(6) Отговорността по ал. 5 носят и лицата,
съдружници или акционери, които притежават миноритарни дялове от капитала, когато
едновременно или последователно за период
не по-дълъг от три месеца, недобросъвестно
прехвърлят дружествени дялове или акции,
чиято обща сума представлява мажоритарен
дял от капитала. Изречение първо не се прилага за дружества, чиито акции са предмет
на публично предлагане.
(7) Лицата, които са действали в скрито
съучастие, дължат солидарно с неплатежоспособното юридическо лице неплатените
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски така, както биха възникнали
за неплатежоспособното юридическо лице.
(8) Собствениците на капитала, включително съдружниците или акционерите, които
са получили скрито разпределение на печалбата, отговарят за неплатените задължения
за данъци и задължителни осиг у рителни
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вноски на юридическото лице за периода,
в който са притежавали това качество, до
размера на полученото, освен ако скритото
разпределение е декларирано.
(9) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2 и 3, когато действието е извършено след деклариране и/или
установяване на задълженията до една година
от декларирането и/или издаването на акта
за установяване на задължението.
(10) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2, 3 и 5, когато
действието е извършено, след като е образувано производство по реда на този кодекс
за контрол по спазване на данъчното и/или
осигурителното законодателство до 6 месеца
от приключване на производството. Когато
се извършва проверка, срокът тече от получаване на искане или протокол съгласно
чл. 110, ал. 5.
(11) За прокурист се смята и всяко лице,
което е упълномощено да изпълнява правомощия на управителя. За търговски пълномощник се см ята и всяко лице, което
изпълнява условията на чл. 26 от Търговския закон, с изключение на изискването
да получава възнаграждение, както и всяко
лице, действало при условията на чл. 301 от
Търговския закон.“
§ 2. В чл. 20 думите „отговарят членовете
на органите на управление или управителите
им“ се заменят със „се носи отговорност“.
§ 3. В чл. 72 се създава ал. 3:
„(3) Данъчна и осигурителна информация
са и данните, получени по реда на взаимната
помощ и административното сътрудничество,
включително обмена на информация, с други
държави при условията на глава шестнадесета, раздели ІІІа, IV, V и раздел VI, глава
двадесет и седма „а“ и глава двадесет и
седма „б“. Разкриването на информацията
по изречение първо се извършва само при
условията и по реда, предвидени в международен договор, по който Република България
е страна, или в глава шестнадесета, раздели
ІІІа, IV, V и раздел VI, глава двадесет и
седма „а“ или глава двадесет и седма „б“.“
§ 4. В чл. 73, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. предоставянето на данни при осъществяването на взаимна помощ и административно сътрудничество, включително обмен
на информация, при условията и по реда на
глава шестнадесета, раздели ІІІа, IV, V и
раздел VI, глава двадесет и седма „а“, глава
двадесет и седма „б“, както и по силата на
регламенти на Европейския съюз;“.
2. Създава се т. 6:
„6. предоставянето на данъчна и осигурителна информация на задълженото лице относно декларирани от и за него данни и данните,
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съдържащи се в данъчно-осигурителната му
сметка, посредством телефонна услуга, след
идентифициране на лицето, извършено по
ред, определен от изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите.“
§ 5. В чл. 74, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. писмено искане на генералния директор на Европейската служба за борба с
измамите или определено от него лице, както
и на директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“
на Министерството на вътрешните работи
във връзка с провеждано административно
разследване;“.
§ 6. В чл. 87 ал. 11 се изменя така:
„(11) За целите на комплексното админ ис т рат и вно обс л у ж ва не ком пе т ен т н и т е
органи изискват и получават служебно по
електронен път от Националната агенция
за приходите информация за наличие или
липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения. Редът за изискване
и предоставяне на информацията се определя
от изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите.“
§ 7. В чл. 114, ал. 1 в изречение второ
след думите „чл. 143м, ал. 1“ се добавя „или
чл. 269щ, ал. 3“, а след думата „държава“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 8. В чл. 121а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Когато е предоставено обезпечение по реда на
чл. 176в от Закона за данък върху добавената
стойност, размерът на обезпечението е не
по-малко от 10 на сто от пазарната стойност
на стоката.“
2. В ал. 3 след думата „сто“ се добавя
„съответно 10 на сто“.
§ 9. В чл. 127а, ал. 3 накрая се добавя
„по смисъла на приложимото митническо
законодателство“.
§ 10. В чл. 142, ал. 5 се създава изречение
трето: „Когато са изплатени доходи на повече
от пет лица, декларацията се подава само по
електронен път във формат и по ред, одобрени
със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.“
§ 11. В чл. 142б, ал. 4 в изречение първо
след думите „съществуваща сметка“ се добавя
„и не е била длъжна да я събира по реда на
този кодекс или на друг закон“.
§ 12. В чл. 142в, ал. 5 в изречение първо
накрая се добавя „с която има договореност“.
§ 13. В чл. 142е, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 ду мата „адреса“ се замен я с
„последния адрес“.
2. В т. 2, буква „б“ думата „актуален“ се
заменя с „последен“.
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§ 14. В чл. 142ж, ал. 4 след думите „търсенето в досието“ се добавя „по ал. 3“.
§ 15. В чл. 142и, а л. 1, т. 3, бу к ва „б“
думата „актуален“ се заменя с „последен“.
§ 16. В чл. 142л, ал. 7 в изречение второ
думите „Съединените американски щати“ се
заменят с „всяка участваща юрисдикция, за
която има индикация, че титулярят на сметката може да е местно лице за данъчни цели
в резултат на промяната в обстоятелствата,
както и на участващата юрисдикция, посочена в първоначалната декларация“.
§ 17. В чл. 142н се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 се създават букви „г“ и „д“:
„г) когато не полу чи дек ларацията по
буква „в“, подбуква „бб“, предоставящата
информаци я финансова инст и т у ци я п рилага процедурите за комплексна проверка
по чл. 142е, ал. 1, т. 2, за да определи дали
контролиращите лица са лица, за които се
предоставя информация;
д) когато финансовата инст и т у ц и я не
открие индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2 в
своите записи, тя не предприема последващи действия, докато не настъпи промяна в
обстоятелствата, която да доведе до появата
на индикация, свързана с контролиращите
лица.“
2. В ал. 5 думите „реда на този член“ се
заменят с „реда, предвиден в ал. 6 – 8, в срок
до по-късната от следните две дати:
1. последния ден на съответната календарна година, или
2. деветдесет календарни дни след съобщението или откриването на промяната в
обстоятелствата.“
3. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) За определяне дали образуванието е
лице, за което се предоставя информация,
предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация или
документи, подкрепящи достоверността на
първоначалната декларация или документи,
както и да запази тяхно копие. Когато предоставящата информация финансова институция не успее да получи декларация или да
потвърди достоверността на първоначалната
дек ларация или документи, титулярят на
сметката се счита за лице, за което се предоставя информация на всяка юрисдикция,
за която има индикация, че то е местно лице
за данъчни цели, както и на юрисдикцията,
посочена в първоначалната декларация.
(7) За определяне дали образуванието е
финансова институция, активно нефинансово образувание или пасивно нефинансово
образувание, предоставящата информация
финансова инстит у ци я т рябва да пол у чи
допълнителни документи или декларация,
за да определи статута на титуляря на сметката. Когато предоставящата информация
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финансова институция не успее да получи
допълнителни документи или декларация,
титулярят на сметката се счита за пасивно
нефинансово образувание.
(8) За определяне дали някое от контролиращите лица на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова
институция трябва да получи декларация или
документи, подкрепящи достоверността на
първоначалната декларация или документи,
както и да запази тяхно копие. Когато предоставящата информация финансова институция
не успее да получи декларация или да потвърди
достоверността на първоначалната декларация
или документи, тя следва да използва процедурата по чл. 142е, ал. 1, т. 2, за да определи
дали контролиращите лица са лица, за които
се предоставя информация.“
§ 18. В чл. 142п се създава ал. 7:
„(7) Когато е налице промяна в обстоятелствата по отношение на нова сметка на образувание, вследствие на която предоставящата
информация финансова институция знае или
има причина да знае, че декларацията или
друга документация, свързана със сметката,
е невярна или ненадеждна, предоставящата
информация финансова институция определя отново статута на сметката по реда на
чл. 142н, ал. 5 – 8.“
§ 19. В чл. 142р, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В изречение второ след думите „чл. 142е,
ал. 1, т. 2“ се поставя точка и текстът до
края се заличава.
2. Създава се изречение трето: „Когато
п р едо с т а вя щат а и нф орма ц и я фи на нс ова
институция знае или има причина да знае,
че физическото лице е лице, за което се
предоставя информация, тя прилага процедурите за комплексна проверка по чл. 142е
или чл. 142л.“
§ 20. В чл. 142с ал. 2 се отменя.
§ 21. В чл. 142т се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При откриване на нова сметка на
физическо лице или на образувание предоставящата информация финансова институция
може да използва декларация от това лице,
получена по реда на чл. 142л и 142п, освен
ако знае или има причина да знае, че декларацията е невярна или ненадеждна. При
промяна в обстоятелствата предоставящата
информация финансова институция изисква
нова декларация от лицето, която се отнася
за всяка от сметките.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 22. В чл. 142у, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и на прилагане на законодателството
в областта на тези данъци“.

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

§ 23. В чл. 142щ след думата „контролира“
се добавя „правилата, по които се извършва
комплексната проверка, резултатите от проверката, предоставянето на информацията и“.
§ 24. В чл. 143, ал. 4 думите „чл. 52 от
Закона за банките“ се заменят с „чл. 62 от
Закона за кредитните институции, застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1
от Кодекса за застраховането“.
§ 25. В чл. 143а, ал. 1 думите „необходима
за установяване на задължения за данъци,
посочени в чл. 143б“ се заменят със „за която може да се предвиди, че е от значение
за установяване на задължения за данъци,
посочени в чл. 143б, както и за прилагането на законодателството в областта на тези
данъци“.
§ 26. В чл. 143г, ал. 4 думите „информация
от значение за установяването на задължения
за данъци по чл. 143б“ се заменят с „информация по чл. 143а, ал. 1“.
§ 27. В чл. 143д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „информация, която
е от значение за установяване на данъци
по чл. 143б“ се заменят с „информация по
чл. 143а, ал. 1“.
2. В ал. 2 след думите „по електронен
път“ се добавя „чрез мрежата CCN“.
§ 28. В чл. 143е, ал. 1 думите „информация, която е от значение за установяването
на задължения за данъци по чл. 143б“ се
заменят с „информация по чл. 143а, ал. 1“.
§ 29. В чл. 143ж се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „в тримесечен срок от
получаване на искането местният запитан
орган уведомява запитващия орган“ се заменят с „местният запитан орган уведомява
запитващия орган незабавно, но не по-късно
от три месеца от получаването на искането“.
2. В ал. 5 думите „в срок един месец от
датата на получаване на искането той уведомява запитващия орган“ се заменят с „той
уведомява запитващия орган незабавно, но
не по-късно от един месец след получаването
на искането“.
§ 30. В чл. 143з се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. Създават се ал. 10 – 16:
„(10) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите обменя с
компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и с Европейската
комисия информация за издадени, изменени
или подновени предварителни трансгранични
данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.
(11) Информацията по ал. 10 се обменя
в срок до три месеца след изтичането на
шестмесечието, през което предварителните
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трансгранични данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване
са издадени, изменени или подновени, като
се използва стандартен формуляр. Информацията може да се обменя на всеки официален
или работен език на Европейския съюз, като
се съобразяват приетите от Европейската
комисия езикови правила.
(12) Информацията по ал. 10 не се обменя в случаите, в които предварителното
трансгранично данъчно становище се отнася
единствено за данъчните задължения на едно
или повече физически лица.
(13) Информаци ята по а л. 10 съдържа
следните данни:
1. идентификационни данни на лицето,
за което е издадено предварително транс
гранично данъчно становище или предварително споразу мение за ценообразу ване
и – при възможност, на групата, към която
то принадлежи;
2. обобщение на съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за
ценообразуване, включително общо описание
на съответната стопанска дейност или сделката/поредицата от сделки, което не води
до разкриването на търговска, промишлена
или служебна тайна, на търговски процес
или на информация, чието разкриване би
противоречало на обществения ред;
3. датите на издаване, изменение или подновяване на предварителното трансгранично
данъчно становище или предварителното
споразумение за ценообразуване;
4. началната и крайната дата, от която
или до която се прилага предварителното
трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване,
ако е определена;
5. вида на предварителното трансгранично
данъчно становище или предварителното
споразумение за ценообразуване;
6. стойност на сделката/поредицата от
сделки, ако е посочена в предварителното
трансгранично данъчно становище или в
предварителното споразумение за ценообразуване;
7. описание на критериите, използвани за
определяне на трансферното ценообразуване
или на трансферната цена – по отношение
на предварителни споразумения за ценообразуване;
8. посочване на метода, използван за определяне на трансферното ценообразуване или
на трансферната цена – по отношение на предварителни споразумения за ценообразуване;
9. посочване на други държави членки, ако
има такива, които има вероятност да бъдат
засегнати от предварителното трансгранично
данъчно становище или от предварителното
споразумение за ценообразуване;
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10. идентификационни данни на лицата от
други държави членки, които може да бъдат
засегнати от предварителното трансгранично
данъчно становище или от предварителното
споразумение за ценообразуване, като се
посочат и държавите членки, с които засегнатите лица са свързани;
11. посочване дали предоставената информация се основава на предварителното
трансгранично данъчно становище или на
предварителното споразумение за ценообразуване, или на искането по чл. 143с, ал. 4.
(14) С искането за издаване на предварително трансгранично данъчно становище
лицето предоставя данните по ал. 13, т. 1,
6, 9 и 10, както и всяка друга информация
и документи, необходими за издаване на
данъчното становище.
(15) Данните по ал. 13, т. 1, 2, 7 и 10 не
се предоставят на Европейската комисия.
(16) Пълните текстове на предварителните
трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване,
както и допълнителна информация, свързана
с тях, могат да бъдат обменяни по реда на
чл. 143д и 143е.“
§ 31. В чл. 143и, а л. 1 в текста преди
т. 1 ду мите „информаци я от значение за
установяването на задължения за данъци
по чл. 143б“ се заменят с „информация по
чл. 143а, ал. 1“.
§ 32. В чл. 143о, ал. 1 думите „относно
установяването на задължения за данъци
по чл. 143б в резултат на получената информация“ се заменят със „за резултатите от
използването на получената информация“.
§ 33. В чл. 143п се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и на
прилагане на законодателството в областта
на тези данъци“.
2. В ал. 6 накрая се добавя „и на защитения централен регистър на държавите членки
за предварителни трансгранични данъчни
становища и предварителни споразумения
за ценообразуване“.
§ 34. В чл. 143р, ал. 4 думите „за установяване на данъци“ се заличават.
§ 35. В чл. 143с се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „получена от трета държава информация може да бъде необходима
за установяването или събирането на данъци
по чл. 143б“ се заменят с „от трета държава
бъде получена информация, за която може
да се предвиди, че е от значение за установяване на задължения за данъци, посочени
в чл. 143б, както и за прилагането на законодателството в областта на тези данъци“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Двустранните или многостранните
предварителни споразумения за ценообразуване с трети държави се изключват от обхвата
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на автоматичния обмен на информация по
чл. 143з, ал. 10, когато международен договор,
въз основа на който е договорено предварителното споразумение за ценообразуване, не
позволява разкриването му на трета страна. В
този случай по реда на автоматичния обмен
се обменя само информацията по чл. 143з,
ал. 13, която се съдържа в искането за издаване
на двустранното или многостранното предварително споразумение за ценообразуване.
(5) Споразуменията по ал. 4 се обменят
по реда на чл. 143и, в слу чай че меж дународният договор, въз основа на който е
договорено предварителното споразумение
за ценообразуване, позволява разкриването
му и компетентният орган на третата държава е дал разрешение за разкриване на
информацията.“
§ 36. В глава шестнадесета наименованието на раздел VI се изменя така: „Особени
правила за автоматичния обмен на отчети
по държави“.
§ 37. Член 143т се изменя така:
„Предмет
Чл. 143т. (1) Този раздел урежда реда за
осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на отчети
по д ържа ви, с ъд ържа щ и и нформа ц и я за
разпределението на приходите, печалбите,
активите и данъците на предприятия, които
са част от многонационална група предприятия (МГП).
(2) Автоматичният обмен на информация
по този раздел е системното предоставяне
на предварително определена информация
на държава – членка на Европейския съюз
или на други юрисдикции, с които Република България има влязло в сила специално
международно споразумение, без отправено
искане, на определен интервал от време.“
§ 38. Член 143у се изменя така:
„Компетентен орган и обхват на автоматичния обмен на отчети по държави
Чл. 143у. (1) Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите обменя
подадените от предоставящо информация
предприятие отчети по държави с компетентните органи на държавите – членки на
Европейския съюз, или на други юрисдикции,
с които Република България има влязло в
сила специално международно споразумение.
(2) Отчетите по държави се предоставят
на държава членка или на друга юрисдикция,
на която съставно предприятие на МГП е
местно лице за данъчни цели или има място
на стопанска дейност.
(3) Автоматичният обмен на отчети по
държави по ал. 1 се осъществява по отношение на МГП, които съгласно консолидираните им финансови отчети имат общи
приходи, надвишаващи 1 466 872 500 лв. за
данъчната година, предхождаща отчетната
данъчна година.
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(4) Предоставянето на информацията се
извършва в 15-месечен срок, считано от края
на данъчната година на МГП, за която се
отнася отчетът по държави.
(5) Автоматичният обмен на отчети по
държави се осъществява веднъж годишно по
електронен път чрез мрежата CCN или по друг
одобрен начин. Информацията се предоставя
на всеки официален или работен език на Европейския съюз, като се съобразяват приетите
от Европейската комисия езикови правила.“
§ 39. Член 143ф се изменя така:
„Отчет по държави
Чл. 143ф. (1) Отчетът по държави се предоставя ежегодно на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите от
предоставящо информация предприятие в
12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за МГП.
(2) Отчетът по държави трябва да съдържа
следната информация за МГП:
1. обобщена информация относно размера
на приходите, печалбата (загубата) преди
облагане с данък, платения подоходен/корпоративен данък, начислени я подоходен/
корпоративен данък, регистрирания капитал,
натрупаната печалба, броя на наетите лица и
материалните активи, различни от парични
средства или парични еквиваленти – за всяка
държава членка или друга юрисдикция, в
която МГП извършва дейност;
2. данни за всяко съставно предприятие
на МГП, като се посочва държавата – членка
на Европейския съюз, или друга юрисдикция, на която то е местно лице за данъчни
цели, държавата/юрисдик ци ята, съгласно
чието законодателство е създадено, когато
тя е различна от държавата/юрисдикцията,
на която то е местно лице за данъчни цели,
както и характерът на основната стопанска
дейност или дейности.
(3) Отчетът по държави се подава по електронен път по ред и във формат, утвърдени
със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите, която
се публикува на интернет страницата на
Националната агенция за приходите.“
§ 40. Член 143х се изменя така:
„Предоставящо информация предприятие
Ч л. 143х. (1) О т че т ът по д ърж а ви по
чл. 143ф се предоставя на изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите от крайно предпри ятие майка на
МГП, което е местно лице за данъчни цели
на Република България.
(2) Крайно предприятие майка на МГП,
което е местно лице за данъчни цели на Република България, е съставно предприятие,
което отговаря на следните критерии:
1. съгласно счетоводното законодателство
има задължение да съставя консолидиран
финансов отчет;
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2. няма друго съставно предприятие на
тази МГП, което пряко или косвено упражнява контрол в това съставно предприятие.
(3) Когато крайното предприятие майка на
МГП не е местно лице за данъчни цели на
Република България и е изпълнено едно или
повече от условията по чл. 143ц, ал. 1, МГП
може да подаде отчет по държави чрез заместващо предприятие майка, което е местно
лице за данъчни цели на Република България.
(4) Когато МГП не подава чрез заместващо предприятие майка по ал. 3, отчетът по
държави се подава от съставно предприятие
по чл. 143ц, ал. 1.
(5) Крайното предприятие майка на МГП,
което е местно лице за данъчни цели на
Република България, предоставя отчет по
държави по ал. 1, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания є
финансов отчет надвишава 100 000 000 лв.
за данъчната година, предхождаща отчетната
данъчна година.
(6) Когато крайното предприятие майка
на МГП не е местно лице за данъчни цели
на Република България, отчет по държави се
предоставя на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите от предприятие по ал. 3 или 4, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания
финансов отчет надвишава 1 466 872 500 лв.
за данъчната година, предхождаща отчетната
данъчна година.“
§ 41. Член 143ц се изменя така:
„Подаване на отчет по държави от съставно предприятие на МГП
Чл. 143ц. (1) Отчетът по държави се подава от съставно предприятие, което е местно
лице за данъчни цели на Република България
и е различно от крайно предприятие майка,
когато е налице едно от следните условия:
1. крайното предприятие майка на МГП
не е задължено да подава отчет по държави
в юрисдикцията, на която е местно лице за
данъчни цели;
2. юрисдикцията, на която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели,
има влязъл в сила международен договор,
по който Република България е страна, но
в срока за подаване на отчета по държави
по чл. 143ф, ал. 1 за съответната отчетна данъчна година няма влязло в сила специално
международно споразумение;
3. налице е системно неизпълнение от
страна на юрисдикцията, на която крайното
предприятие майка е местно лице за данъчни
цели, за което изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите е уведомил съставното предприятие, което е местно
лице за данъчни цели на Република България.
(2) Съставно предприятие по ал. 1 изиск
ва от крайното предприятие майка да му
предостави цялата информация, необходима

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

за подаване на отчета по държави със съдържанието по чл. 143ф, ал. 2. В случай че
съставното предприятие не е получило цялата
необходима информация за подаване на отчет
за МГП, то подава отчет по държави въз
основа на информацията, с която разполага,
като у ведом ява изпълнителни я дирек тор
на Националната агенция за приходите, че
крайното предприятие майка е отказало да
предостави необходимата информация.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява
държавите членки за отказа на крайното
предприятие майка да предостави информацията по ал. 2.
(4) Съставно предпри ятие по а л. 1 не
подава отчет по държави, независимо че
са изпълнени едно или повече от условията по ал. 1, ако МГП предоставя отчета за
съответната отчетна данъчна година чрез
заместващо предприятие майка по чл. 143х,
ал. 3 или чрез заместващо предприятие майка
в държавата членка, на която то е местно
лице за данъчни цели.
(5) Съставно предпри ятие по а л. 1 не
подава отчет по държави, когато отчетът е
подаден чрез заместващо предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на
юрисдикция извън Европейския съюз и са
изпълнени следните условия:
1. юрисдикцията, на която заместващото
предприятие майка е местно лице за данъчни
цели, изисква подаване на отчети по държави,
съдържащи информацията по чл. 143ф, ал. 2;
2. юрисдикцията, на която заместващото
предприятие майка е местно лице за данъчни
цели, има влязло в сила специално международно споразумение, по което Република
България е страна в срока за подаване на
отчет по държави за съответната отчетна
данъчна година;
3. юрисдикцията, на която заместващото предпри ятие майка е местно лице за
данъчни цели, не е уведомила изпълнителния директор на Националната агенция за
п ри ходи те за системно неизп ъ лнение о т
страна на юрисдикцията или заместващото
предприятие майка;
4. юрисдикцията, на която заместващото
предприятие майка е местно лице за данъчни цели, е била уведомена не по-късно от
последния ден на отчетната данъчна година
на МГП от съставно предприятие, което е
нейно местно лице за данъчни цели, че последното е заместващо предприятие майка;
5. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите е полу чил
уведомление в съответствие с чл. 143ш, ал. 2.“
§ 42. Член 143ч се изменя така:
„Подаване на отчет при множество съставни предприятия
Чл. 143ч. (1) Когато една МГП има няколко
съставни предприятия, които са местни лица
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за данъчни цели на Република България и/
или на друга държава членка и е налице
едно от условията по чл. 143ц, ал. 1, МГП
може да определи едно от тези съставни
предприятия да подаде отчета по държави.
(2) Когато определеното съставно предприятие е местно лице за данъчни цели на
Република България, то уведомява изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите, че с подаването на отчета е
изпълнено и съответното задъл жение на
вси ч к и с ъ с та вн и обра зу ва н и я, кои т о са
местни лица за данъчни цели на Република
България или на друга държава членка.
(3) Съставно предприятие, което е местно
лице за данъчни цели на Република България, не предоставя отчет по държави на
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите, когато отчетът е подаден в друга държава членка от съставно
предприятие, определено от МГП.
(4) Съставно предприятие, което е местно
лице за данъчни цели на Република България,
не може да бъде определено за предоставящо
информация предприятие за МГП по ал. 1,
когато не може да получи цялата необходима
информация за подаване на отчет по държави.
(5) Независимо от ал. 4, когато съставно
предприятие е определено да подаде отчет
по държави, но крайното предприятие майка е отказало да предостави необходимата
информация, се прилага чл. 143ц, ал. 2 и 3.“
§ 43. Член 143ш се изменя така:
„Задължение за уведомяване
Чл. 143ш. (1) Съставно предприятие на
МГП, което е местно лице за данъчни цели
на Република България, уведомява изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите дали е крайно предприятие
майка, заместващо предприятие майка или
съставно предприятие по чл. 143ц, ал. 1 не
по-късно от последни я ден на отчетната
данъчна година на МГП.
(2) Съставно предприятие, което е местно
лице за данъчни цели на Република България, но не е крайно предприятие майка,
заместващо предприятие майка или съставно
предприятие по чл. 143ц, ал. 1, уведомява
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите за предоставящото информация предприятие и държавата членка,
включително Република България, съответно
юрисдикцията, на която то е местно лице
за данъчни цели, не по-късно от последния
ден на отчетната данъчна година на МГП.
(3) В случаите по чл. 143ч, ал. 1 уведомлението по ал. 1 се подава от съставното
предприятие, което е местно лице за данъчни
цели на Република България и е определено от
МГП да подаде отчета по държави. Останалите
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съставни предприятия на тази МГП, които са
местни лица за данъчни цели на Република
България, подават уведомление по ал. 2.
(4) Уведомление по ал. 2 подават и съставни предприятия, които не подават отчет
в случаите по чл. 143ц, ал. 4 и 5.“
§ 44. Член 143щ се изменя така:
„Използване на информацията от отчетите
по държави
Чл. 143щ. (1) Информацията по чл. 143у,
ал. 1 се използва за оценка на риска, свързан с трансферни цени или с намаляването
на данъчната основа и прехвърлянето на
печалби, включително оценка на риска от
неспазва не на п ри лож и м и т е п ра ви ла за
определяне на пазарните цени между предприятията в МГП, както и за икономически
и статистически анализ.
(2) Органите по приходите не могат да
определят пазарни цени въз основа на информацията, получена по реда на този раздел.
Ограничението по изречение първо не възпрепятства органите по приходите да изискат в
хода на данъчно-осигурителен контрол допълнителна информация относно условията, при
които са определени пазарните цени между
предприятията в МГП, и в резултат на това
да установяват или изменят задължения за
данъци на съставно предприятие.
(3) По отношение на разкриването на
информация се прилага съответно чл. 143п,
ал. 1 – 4.
(4) Годишната оценка на ефективността на
автоматичния обмен на отчетите по държави
по чл. 143у и информация за постигнатите
практически резултати се предоставят на
Европейската комисия във формата и при
условията, посочени в чл. 143п, ал. 7.“
§ 45. В чл. 155, ал. 2 се създава изречение
второ: „Когато давностният срок е изтекъл
в хода на ревизионното производство и е
уважено възражение за изтекла давност, решаващият орган се произнася по основанието
и размера на задължението, като изрично
посочва, че ревизионният акт не подлежи
на принудително изпълнение.“
§ 46. В чл. 160, ал. 4 се създава изречение
второ: „Когато давностният срок е изтекъл в
хода на ревизионното производство и е уважено възражение за изтекла давност, съдът
се произнася по основанието и размера на
задължението, като изрично посочва, че ревизионният акт не подлежи на принудително
изпълнение“.
§ 47. В чл. 178, ал. 6 се създава изречение
второ: „Когато плащането е извършено с
платежна карта чрез терминално устройство
ПОС, включително виртуално, по реда на
чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на
плащанията в брой, се смята, че плащането е получено в деня на авторизацията на
нареждането за плащане.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

§ 48. В чл. 217, ал. 2 изречение второ се
отменя.
§ 49. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение трето накрая се добавя
„чрез изпращане на електронно съобщение
на посочения от него електронен адрес“.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 1 и 2“.
§ 50. В чл. 269м, ал. 6 в изречение първо
думите „При уведомяване от запитващия орган на другата държава членка за започнала
процедура за сключване на споразумение с
длъжника, което ще доведе до промяна в
размера на вземането“ се заменят с „Когато
между компетентни органи на Република
България и друга държава членка е започнала
процедура за постигане на взаимно споразумение, което може да доведе до изменение
или погасяване на вземането, предмет на
взаимната помощ“.
§ 51. В глава двадесет и седма „а“ след
чл. 269с се създава раздел V с наименование
„Други разпоредби“.
§ 52. В глава двадесет и седма „а“, раздел V се създава чл. 269ш:
„Международни договори за взаимна помощ
Чл. 269ш. (1) Правилата на тази глава не
засягат прилагането на международни договори за предоставяне на взаимна помощ с
по-широк обхват при събиране на публични вземания, включително за връчване на
документи.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява
сво евр емен но Евр опейск ат а ком иси я за
международни договори по ал. 1, които имат
общ характер и не се отнасят за конкретен
случай.
(3) Когато по силата на международен
договор се осъществява взаимна помощ с
други държави членки, която има по-широк
обхват от взаимната помощ, предоставяна
по реда на тази глава, местният запитващ,
съответно местният запитан орган може да
използва мрежата за електронна комуникация и стандартните формуляри по чл. 269в.“
§ 53. В дял четвърти се създава глава
двадесет и седма „б“ с чл. 269щ:
„ Г л а в а
д в а д е с е т
с е д м а
„ б “

и

ВЗАИМНА ПОМОЩ ПРИ СЪБИРАНЕ НА
ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО СИЛАТА НА
МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
Взаимна помощ
Чл. 269щ. (1) Изпълнителният директор
на Националната агенция за приходите осъществява взаимна помощ при обезпечаване
и събиране на публични вземания, както
и връчване на документи съгласно влезли
в сила международни договори, по които
Република България е страна.
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(2) При осъществяване на взаимна помощ
по ал. 1 действията по обезпечаване и събиране на вземания на друга държава, както и
по връчване на документи се извършват при
условията и по реда на този кодекс.
(3) Взаимна помощ при обезпечаване и
събиране на публични вземания и връчване
на документи, предоставяна на Република
България от друга държава съгласно влезли
в сила международни договори, се осъществява при условията и по реда, предвидени в
съответния международен договор.“
§ 54. Член 278а се изменя така:
„Неизпълнение на задължение за предоставяне на отчети по държави
Чл. 278а. (1) Предоставящо информация
предприятие по чл. 143х или чл. 143ц, което
не предостави отчет по държави в предвидения в чл. 143ф, ал. 1 срок, се наказва с
имуществена санкция в размер от 100 000 до
200 000 лв., а при повторно нарушение – от
200 000 до 300 000 лв.
(2) Предоставящо информация предприятие по чл. 143х или чл. 143ц, което не посочи или посочи неверни или непълни данни
или обстоятелства в отчета по държави по
чл. 143ф, се наказва с имуществена санкция
в размер от 50 000 до 150 000 лв., а при повторно нарушение – от 100 000 до 250 000 лв.
Това наказание се налага и в случаите, когато непълните или неверни данни се дължат
на отказ по чл. 143ц, ал. 2 или по чл. 143ч,
ал. 5 на крайното предприятие майка да
предостави информация.
(3) Съставно предприятие, което не изпълни задължението си за уведомяване по
чл. 143ц, ал. 2 или чл. 143ч, ал. 5, се наказва
с имуществена санкция в размер 10 000 лв.,
а при повторно нарушение – 15 000 лв.
(4) Съставно предприятие, което не изпълни задължението си за уведомяване по
чл. 143ш, се наказва с имуществена санкция
в размер от 50 000 до 150 000 лв., а при повторно нарушение – от 100 000 до 200 000 лв.“
§ 55. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 13, 14, 15, 16 и 17 се отменят.
2. Създават се т. 30 – 46:
„30. „Мажоритарен съдружник или акционер“ е лице, което упражнява контрол
по смисъла на т. 4. Когато няма акционер
или съдружник, който упражнява контрол,
за мажоритарен съдружник или акционер
се смята всеки съдружник или акционер,
притежаващ 15 или повече процента от дяловете или акциите.
31. „Предварително т рансгранично данъчно становище“ по смисъла на дял втори,
глава шестнадесета, раздел V е становище,
споразу мен ие и л и а к т с подобен ефек т,
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включително ако е издадено, изменено или
подновено в рамките на ревизия или проверка, което отговаря на следните условия:
а) издадено е, изменено е или е подновено
от приходната администрация или от друг
държавен или общински орган за конкретно
лице или група лица, независимо от това,
дали действително се използва;
б) отнася се до тълкуването или прилагането на разпоредба, свързана с установяването
на данъците по чл. 143б или прилагането на
законодателството в областта на тези данъци;
в) отнася се до т рансгранична сделка
или до това, дали дейността, извършвана от
дадено лице в друга юрисдикция, води до
възникване на място на стопанска дейност;
г) издадено е преди момента на извършване на сделката/поредицата от сделки или
дейността в друга юрисдикция, която може да
доведе до възникване на място на стопанска
дейност, или преди подаването на данъчна
декларация за периода, в който е извършена
сделката/поредицата от сделки или дейността.
Трансграничната сделка може да включва
инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или
нематериални активи и други подобни, като
не е необходимо в извършването им пряко да
участва лицето, за което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище.
32 . „Пр ед в ари т е л но с по ра з у мен ие з а
ценообразуване“ по смисъла на дял втори,
глава шестнадесета, раздел V е споразумение,
уведомление или друг акт с подобен ефект,
включително ако е издадено, изменено или
подновено в рамките на ревизия или проверка, което отговаря на следните условия:
а) издадено е, изменено е или е подновено за конкретно лице или за група лица
о т п ри ход ната а д м и н ис т ра ц и я и л и д ру г
държавен или общински орган едностранно или съвместно със съответните органи
на други държави членки, включително на
техни териториални или административни
подразделения, независимо от това, дали
действително се използва;
б) установява подходящ набор от критерии за определяне на трансферните цени
по трансгранична сделка между свързани
п ред п ри я т и я п ред и изп ъ л нен иет о є и л и
определя причисляването на печалби към
място на стопанска дейност.
Предприятията са свързани предприятия,
когат о ед но п ред п ри я т ие у час т ва п ря ко
или косвено в управлението, контрола или
капитала на друго предприятие или едни
и същи лица участват пряко или косвено
в управлението, контрола или капитала на
предприятията.
33. „Трансгранична сделка“:
а) по смисъла на т. 31 е сделка или поредица от сделки, при които:
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аа) не всички страни по сделката или
поредицата от сделки са местни лица за
данъчни цели на Република България;
бб) страна по сделката или поредицата
от сделки е местно лице за данъчни цели
на повече от една юрисдикция;
вв) една от страните по сделката/поредицата от сделки извършва дейност в друга
юрисдикция чрез място на стопанска дейност
и сделката/поредицата от сделки представлява част или цялата дейност на мястото на
стопанска дейност; трансграничната сделка
или поредицата от сделки вк лючва също
договорености, постигнати от дадено лице
по отношение на стопанска дейност в друга
юрисдикция, която това лице извършва чрез
място на стопанска дейност, или
гг) е налице трансграничен ефект;
б) по смисъла на т. 32 е сделка или поредица от сделки, в които участват свързани
предприятия, от които не всички са местни
лица за данъчни цели на една юрисдикция,
или сделка или поредица от сделки, които
имат трансграничен ефект.
34. „Група“ по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е съвкупност от
предприятия, свързани посредством собственост или контрол, която има задължение да
изготвя консолидирани финансови отчети за
целите на финансовата отчетност съгласно
приложимите счетоводни правила, или би
била длъжна да изготвя такива, ако дялове
от капитала на някое от предприятията се
търгуват на фондова борса.
35. „Многонационална група от предприятия“ („МГП“) по смисъла на дял втори,
глава шестнадесета, раздел VI е група, която:
а) включва две или повече предприятия,
които са местни лица за данъчни цели на
различни държави членки или други юрисдикции, или
б) включва предприятие, което е местно лице за данъчни цели на една държава
членка или друга юрисдикция, но подлежи
на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на
стопанска дейност в друга държава членка
или юрисдикция.
36. „Предприятие“ по смисъла на т. 32 – 35
е всяка форма на осъществяване на стопанска дейност от лице, посочено в т. 22, букви
„б“ – „г“.
37. „Съставно предприятие“ по смисъла на
дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е:
а) всяка отделна стопанска единица на
МГП, която е включена в консолидираните
финансови отчети на МГП за целите на
финансовото отчитане или която би била
включена, ако дялове от капитала на съответната стопанска единица на МГП се
търгуват на фондова борса;
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б) всяка стопанска единица на МГП, която
е изключена от консолидираните финансови
отчети на МГП само на основание размер
или същественост, или
в) всяко място на стопанска дейност на
всяка отделна стопанска единица на МГП по
букви „а“ или „б“, ако стопанската единица
изготвя отделен финансов отчет за това място
на стопанска дейност за финансови, данъчни, счетоводни и регулаторни цели или във
връзка с вътрешния управленски контрол.
38. „Предоставящо информация предприятие“ по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е крайното предприятие
майка, заместващото предприятие майка
или всяко съставно предприятие, което има
задължение да подава отчет по държави от
името на МГП.
39. „Крайно предприятие майка“ по смис ъ ла на д я л вт ори, гла ва шес т на десета,
раздел VI е съставно предприятие на МГП,
което отговаря на следните критерии:
а) пряко или косвено притежава достатъчен дял в едно или повече други съставни
предприятия на МГП, поради което е длъжно
да изготвя консолидирани финансови отчети
съгласно приложимите счетоводни правила
в юрисдикцията, на която то е местно лице
за данъчни цели, или което би било длъжно
да изготвя такива, ако неговите дялове от
капитала се търгуват на фондова борса в
юрисдикцията, на която то е местно лице
за данъчни цели;
б) н я ма д ру г о с ъ с т а вно п р ед п ри я т ие
на тази МГП, което притежава пряко или
косвено достат ъчен д ял в това съставно
предприятие.
40. „Заместващо предприятие майка“ по
смисъла на дял втори, глава шестнадесета,
раздел VI е съставно предприятие на МГП,
което е посочено от групата да замести крайното предприятие майка при подаването на
отчета по държави в държавата членка или
юрисдикцията, на която съставното предприятие е местно лице за данъчни цели, от
името на МГП, когато са налице едно или
повече от условията, посочени в чл. 143ц,
ал. 1.
41. „Данъчна година“ по смисъла на дял
втори, глава шестнадесета, раздел VI е период, за който крайното предприятие майка
от МГП изготвя своите финансови отчети.
42. „Отчетна данъчна година“ по смисъла
на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е
данъчната година по т. 41, за която финансовите и оперативните резултати са отразени в
отчета по държави, съдържащ информацията,
предвидена в чл. 143ф, ал. 2.
43. „Международен договор“ по смисъла
на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI
е Многостранната конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни
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въпроси или друг международен договор, по
който Република България е страна, и който
предвижда обмен на данъчна информация,
включително автоматичен обмен на информация.
4 4. „С пец иа л но меж д у народ но споразумение“ по смисъла на дял втори, глава
шестнадесета, раздел V I е споразу мение,
предвиждащо автоматичен обмен на отчети
по държави и сключено между Република
България и юрисдикция извън Европейския
съюз, която е страна по международен договор по т. 43.
45. „Консолидиран финансов отчет“ по
смисъла на дял втори, глава шестнадесета,
раздел VI е финансов отчет на МГП, в който
активите, пасивите, приходите, разходите и
паричните потоци на крайното предприятие майка и на съставните предприятия са
представени все едно че са един стопански
субект.
46. „Системно неизпълнение“ по смисъла
на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е
налице по отношение на юрисдикция, когато
юрисдикция, с която Република България има
влязло в сила специално международно споразумение, не предоставя редовно отчетите по
държави за МГП със съставни предприятия
в Република България, с които разполага,
или поради друга причина без основание не
предоставя отчетите по държави.“
§ 56. В § 1а от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6, буква „б“ се създава ново изречение трето: „Едно образувание се управлява
от друго образувание, когато управляващото
образувание извършва, пряко или чрез друго
лице, някоя от дейностите или операциите
по буква „а“ за сметка на управляваното
образувание.“, а досегашните изречения трето и четвърто стават съответно изречения
четвърто и пето.
2. В т. 43, буква „г“ след думите „Съединените американски щати“ се поставя тире
и се добавя „за целите на FATCA споразумението“.
3. В т. 48, буква „а“ думите „дивиденти:
лихви“ се заменят с „дивиденти, лихви“.
§ 57. В § 2б от допълнителните разпоредби думите „както и“ се заличават, а накрая
се добавя „на Директива (ЕС) 2015/2376 на
Съвета от 8 декември 2015 г. за изменение
на Ди рек т ива 2011/16/ ЕС по о т ношение
на задължителния автоматичен обмен на
информация в областта на данъчното облагане (ОВ, L 332/1 от 18 декември 2015 г.) и
на Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от
25 май 2016 г. за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на задължителния
автоматичен обмен на информация в област
та на данъчното облагане (ОВ, L 146/8 от 3
юни 2016 г.).“
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§ 58. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 108 от 2007 г.) се правят следните
изменения:
1. Параграф 19 се отменя.
2. Приложението към § 19, ал. 1, т. 2 се
отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 59. (1) Автоматичният обмен на информация по чл. 143з, ал. 10 се осъществява по
отношение на предварителни трансгранични данъчни становища или предварителни
споразумения за ценообразуване:
1. издадени, изменени или подновени след
31 декември 2016 г.;
2. изда дени, изменени и ли подновени
между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2016 г.,
независимо дали са в сила към деня на изпращане на информацията;
3. изда дени, изменени и ли подновени
между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2013 г.,
ако са били в сила на 1 януари 2014 г.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 не се
обменя по отношение на становища и споразумения, издадени, изменени или подновени
преди 1 април 2016 г. за конкретно лице
или група лица, с обща сума на годишните
нетни приходи от продажби за групата, ненадвишаващи 40 000 000 евро или левовата
им равностойност през данъчната година,
предхождаща датата на издаване, изменение или подновяване на становищата или
споразуменията.
(3) Алинея 2 не се прилага по отношение
на лица, извършващи по занятие финансова
или инвестиционна дейност.
(4) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се
обменя до 31 декември 2017 г.
(5) До наличието на правно основание за
издаване на предварителни споразумения за
ценообразуване изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите обменя
информация по чл. 143з, ал. 10 за такива
споразумения, като само получава информация за споразумения, издадени, изменени
или подновени в друга държава членка, а
чл. 143с, ал. 4 и 5 не се прилагат.
§ 60. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон
определя реда за предоставяне на данъчна
и осигу рителна информация посредством
телефонна услуга по чл. 73, ал. 2, т. 6 и реда
за изискване и предоставяне на информация
по чл. 87, ал. 11.
§ 61. (1) До с ъ зда ва не т о на за щ и т ен
централен регистър на държавите членки
за предварителни трансгранични данъчни
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становища и предварителни споразумения за
ценообразуване, обезпечен от Европейската
комисия, обменът на информация по чл. 143з,
ал. 10 се осъществява по електронен път
посредством мрежата CCN и приложимите
практически договорености.
(2) Когато до създаването на регистъра
по ал. 1 е получена информация за предварителни трансгранични данъчни становища
и предварителни споразумения за ценообразу ване от компетентен орган на дру га
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите потвърж дава получаването є незабавно, но не по-късно от 7
работни дни от датата на получаването. Потвърждението се извършва при възможност
по електронен път.
§ 62. (1) Първият отчет по държави по
чл. 143ф се подава от крайното предприятие
майка или от заместващо предприятие майка за данъчната година на МГП, започваща
на 1 януари 2016 г. или до края на 2016 г., в
срока, посочен в чл. 143ф, ал. 1.
(2) Когат о п редос та вящо и нформа ц и я
предприятие е съставно предприятие, различно от крайното предприятие майка или
от заместващо предприятие майка, първият
отчет по държави се подава за отчетната данъчна година, започваща на 1 януари 2017 г.
или до края на 2016 г.
(3) За отчетната данъчна година, започваща на 1 януари 2016 г. или до края на 2016 г.,
уведомленията по чл. 143ш се подават в срок
до 31 декември 2017 г.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя
първия отчет по държави по ал. 1 на държавите членки или друга юрисдикция съгласно
чл. 143у, ал. 2 в срок 18 месеца, считано от
края на отчетната данъчна година, започваща
на 1 януари 2016 г. или до края на 2016 г.
(5) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на Националната агенци я за приходите издава
з а пов ед т а по ч л. 143 ф, а л. 3 в с р ок до
31 октомври 2017 г.
§ 63. До 1 ян уари 2018 г. изпълни телният директор на Националната агенция
за приходите предоставя на Европейската
комисия статистически данни за обема на
автоматичния обмен на информация и, при
възможност, информация за административните и други разходи и ползи, свързани с
извършения обмен, както и за настъпилите
промени за приходната администрация или
за други лица.
§ 64. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
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94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22,
61, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74, 75, 97 и 98
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В част пета глава петнадесета „Приспадане и възстановяване на данък, платен
в друга държава – членка на Европейския
съюз“ с чл. 78 и 79 се отменя.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 49 и 50 се отменят.
§ 65. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62
и 94 от 2015 г. и бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от
2016 г.) в чл. 62, ал. 11 думите „информация
относно доходите от спестявания при условията и по реда на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, както и“ се заличават.
§ 66. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103
от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.) в чл. 150, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. пред минист ъра на финансите или
оправомощено от него лице – в слу чаите
на чл. 143, ал. 4 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;“.
2. В т. 8 след думите „прилагането на“ се
добавя „чл. 142б, ал. 1 и“.
§ 67. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.;
изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г.
и бр. 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 4“;
б) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални
устройства ПОС плащания по администрирани от Националната агенция за приходите
публични вземания постъпват по отделно
открита за целта сметка на агенци ята в
Българската народна банка.
(4) Обслужването на картовите плащания
по ал. 3 се извършва от оператора на платежна
система с окончателност на сетълмента по
ал. 2 въз основа на сключен договор между
него и Националната агенция за приходите.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 4“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4 и 5“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 1 и 3“ се заменят с „по ал. 1,
3 и 5“;
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е) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
цифрата „5“ се заменя със „7“.
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. Договорът по чл. 4, ал. 4 между
Националната агенция за приходите и лицензирания от Българската народна банка
оператор на платежна система с окончателност на сет ълмента се ск лючва, след
като Българската народна банка уведоми
На ц иона лната а г ен ц и я за п ри ход и т е, че
са изпълнени изискванията на Закона за
платежните услуги и платежните системи.“
§ 68. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се чл. 229а:
„Проверка на технически спецификации
Чл. 229а. (1) При упражняване на правомощията по чл. 229, ал. 1, т. 5 и 14 относно
проверката на техническите спецификации
Агенцията по обществени поръчки се подпомага от външни експерти, специалисти в
съответната област.
(2) Външните експерти се включват в списък, поддържан от Агенцията по обществени
поръчки, който се публикува на Портала за
обществени поръчки.
(3) Условията и редът за определяне на
външните експерти по ал. 1, както и тяхното заплащане се определят с наредба на
Министерския съвет.“
2. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 28 думите „1 юли 2017 г.“ се заменят
с „18 октомври 2018 г.“;
б) в § 29:
аа) в т. 1 думите „член 39, който влиза в
сила от 1 юли 2017 г.“ се заменят с „член 39,
който влиза в сила от 18 октомври 2018 г.“;
бб) в т. 2, буква „а“ думите „1 юли 2017 г.“
се заменят с „18 октомври 2018 г.“;
вв) в т. 3 думите „1 юли 2017 г.“ се заменят
с „18 октомври 2018 г.“.
§ 69. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15,
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.,
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97
от 2016 г. и бр. 9 и 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В глава втора, раздел ІІ се създава
чл. 12а:
„Чл. 12а. „Нагреваемо тютюнево изделие“
е вид бездимно тютюнево изделие, при чиято
употреба не протича процес на горене на
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съдържащия се в него тютюн, а употребата
се извършва чрез нагряването му, в резултат
на което се отделя аерозол.“
2. В чл. 29:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Данъчната основа за облагане с акциз
за нагреваемо тютюнево изделие е количеството тютюн, съдържащ се в продукта,
измерено в килограми.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 38:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) А к ц изната с та вк а за на г реваем и
тютюневи изделия е в размер на 152 лв. за
килограм.“
4. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) А к ц изната с та вк а за ц и гари т е е,
както следва:
1. на специфичния акциз:
а) 101 лв. на 1000 къса – от 1 януари 2017 г.;
б) 109 лв. на 10 0 0 к ъса – от 1 ян уари
2018 г.;
2. на пропорционалния акциз:
а) 27 на сто от прода ж ната цена – от
1 януари 2017 г.;
б) 25 на сто от прода ж ната цена – от
1 януари 2018 г.“
5. Създава се чл. 103в:
„Чл. 103в. Всички лица, независимо дали
са данъчно задължени по този закон, които
приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища
и митнически складове, са длъжни да използват средства за измерване и контрол по
чл. 103а на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в съответния
обект, както и в местата за съхранение на
енергийните продукти в обекта.“
§ 70. (1) Изискването на чл. 48, ал. 2, т. 21
от Закона за акцизите и данъчните складове
не се прилага за лицата по чл. 47, ал. 1 от
същия закон, които подадат искане за издаване на лиценз за управление на данъчен
склад до влизането в сила на наредбата по
чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.
(2) Изискването на чл. 57, ал. 3, т. 9 от
Закона за акцизите и данъчните складове
не се прилага за лицата по чл. 56, ал. 1,
т. 1 от същия закон, които подадат искане
за регист раци я на специа лизиран ма лък
обект за дестилиране до влизането в сила
на наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за
виното и спиртните напитки.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за започ
налите до влизането в сила на този закон
производства по чл. 48 и 57 от Закона за
акцизите и данъчните складове.
(4) А г ен ц и я „М и т н и ц и “ в ъ з о бнов я в а
служебно производствата по чл. 48 и 57 от
Закона за акцизите и данъчните складове,
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по които до влизането в сила на този закон
има отказ за непредставяне на документ, че
дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни
напитки са закупени от лице, регистрирано
по Закона за виното и спиртните напитки.
§ 71. (1) Лицата, които до влизането в
сила на този закон извършват дейностите по
чл. 142а, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, се регистрират в едномесечен
срок от влизането в сила на наредбата по
чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.
(2) Министърът на икономиката издава
наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за
виното и спиртните напитки в едномесечен
срок от прик лючване на процеду рата по
нотификация по Директива (ЕС) 2015/1535
на Европейския парламент и на Съвета от
9 септември 2015 г., установяваща процедура
за предоставянето на информация в сферата
на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество
(ОВ, L 241/1 от 17 септември 2015 г.).
§ 72. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.,
бр. 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и
77 от 2011 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 30 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Меж д у ведомс т вената ком иси я по
чл. 31 изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация
за наличие или липса на задължения по
ч л. 87, а л. 11 от Дан ъчно-осиг у ри телни я
процесуален кодекс за съответния търговец.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 73. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32,
42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г.,
бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107
от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от
2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 21в се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 3 се отменя.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Комисията по чл. 21д, ал. 1 изисква
по служебен път от Националната агенция
за приходите информация за наличие или
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
за съответното юридическо лице или едноличен търговец.“
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§ 74. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и
111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65, 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19,
35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53,
77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и
109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г.,
бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и
51 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) в чл. 167 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дирекцията за национален строителен контрол изисква по служебен път от
Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения
по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс за съответния търговец.“
3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 75. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56
от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г. и бр. 58
от 2017 г.) в чл. 37о се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните
изисква по служебен път от Националната
агенция за приходите информация за наличие
или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
за съответния кандидат.“
§ 76. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30
от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и
120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103
от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и
55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41,
74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98
от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83
и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и
58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 32а се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В ал. 3 след думите „Министерството
на здравеопазването“ се добавя „изисква по
служебен път от Националната агенция за
приходите информация за наличие или липса
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на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за съответното лице, кандидатстващо за лицензия и“.
§ 77. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от
1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г.,
бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102
от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г.,
бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г.,
бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г.,
бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50
от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31
и 101 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 37 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Минис т ерск и я т с ъвет изиск ва по
сл у жебен п ът о т На ц иона л ната а г ен ц и я
за приходите информация за наличие или
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
за съответния кандидат.“
§ 78. 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.; изм., бр. 60
от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)
в чл. 9 ал. 21 се изменя така:
„(21) Обстоятелствата по ал. 19, т. 1, 2, 5 и
6 се удостоверяват с документ от съответния
компетентен орган по ал. 19, т. 3 с получена
по служебен път информация за наличие
или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
а по ал. 19, т. 4 и 7 – с декларация.“
§ 79. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17, 27 от 2013 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и
107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98
и 103 от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 111:
а) в ал. 1 т. 3 се отменя;
б) създава се ал. 4:
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„(4) Съветът за електронни медии изисква
по служебен път от Националната агенция
за приходите информация за наличие или
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
за съответния кандидат.“
2. В чл. 116б, т. 1 накрая се добавя „с изключение на информацията по ал. 4, която
се изисква по служебен път“.
3. В чл. 116е, ал. 3 накрая се добавя „с
изключение на информацията по ал. 4, която
се изисква по служебен път“.
4. В чл. 125а, ал. 2 накрая се добавя „с
изключение на информацията по ал. 4, която
се изисква по служебен път“.
§ 80. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г.,
бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г.,
бр. 44 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г., бр. 48 от 2016 г.) в чл. 15 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Д и р ек т ор ът на Гла вна д и р ек ц и я
„Национална полиция“ изисква по служебен
път от Националната агенция за приходите
информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния кандидат – търговец и неограничено отговорни
съдружници в командитно или събирателно
дружество, или юридическо лице.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 81. В Закона за камарата на строителите
(обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35
и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от
2012 г., бр. 83 от 2013 г., бр. 13 от 2017 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) в ал. 2 т. 10 се изменя така:
„10. информация за обстоятелствата по
чл. 16, ал. 3, т. 11;“
б) създава се ал. 4:
„(4) Ком иси я та по ч л. 26 изиск ва по
сл у жебен п ът о т На ц иона л ната а г ен ц и я
за приходите информация за наличие или
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
за съответния кандидат.“
2. В чл. 20:
а) в ал. 2 думите „и удостоверение за
наличието или липсата на публични задължения за изтеклата година“ се заличават;
б) създава се ал. 3:
„(3) В срока по ал. 2 комисията по чл. 26
изисква по служебен път от Националната
агенция за приходите информация за наличие
или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
за съответния строител.“
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§ 82. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83
от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от
2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г.,
бр. 16, 23 и 96 от 2011 г. и бр. 59 от 2016 г.)
в чл. 11а ал. 2 се изменя така:
„(2) При пренасяне на парични средства в
размер на 30 000 лв. или повече или тяхната
равностойност в друга валута през границата
на страната за трета страна митническите
органи изискват по служебен път от Националната агенция за приходите информация
за наличие или липса на задължения по
ч л. 87, а л. 11 от Дан ъчно-осиг у ри телни я
процесуален кодекс за съответното лице.“
§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 64, който влиза в сила от
1 януари 2022 г.;
2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила
от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила
от 30 юни 2017 г.;
4. параграф 69, който влиза в сила от
1 януари 2018 г.;
5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила
от 26 април 2017 г.;
6. параграфи 6 и 72 – 82, които влизат в
сила от 1 януари 2018 г.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон подзаконовите нормативни актове,
които съдържат задължение за представяне
на удостоверение за наличие или липса на
задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 юли 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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за изменение и допълнение на Закона за
Българската банка за развитие (обн., ДВ,
бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 107 от 2014 г.
и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 4 думите „министъра на
финансите и“ се заличават.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 и 3 думата „финансите“
се заменя с „икономиката“.
§ 3. В чл. 10, ал. 3 след думата „съвет“ се
добавя „чрез министъра на икономиката“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5707

УКАЗ № 165
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 Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 44-то
Народно събрание на 26 юли 2017 г.
Издаден в София на 2 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния 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 Конституц ионния 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., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79
от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г. и
бр. 13 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8а:
„8а. извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно производство;“.
2. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Наказателното производство се прек ратява на основание а л. 1, т. 8а, ако в
случаите по чл. 25, т. 5 в едномесечен срок
от спирането не е направено предложение
за възобновяване на административнонаказателното производство или предложението
не е уважено.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създават т. 4 и 5:
„4. съдът отправи преюдициално запитване
до Съда на Европейския съюз;
5. за същото деяние, което е престъпление,
е приключило административнонаказателно
производство.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наказателното производство може
да бъде спряно, когато се чака отговор на
изпратена молба за международна правна
помощ.“
§ 3. В чл. 29, ал. 1, т. 1 буква „г“ се отменя.
§ 4. В чл. 39, ал. 3 думите „и типа на затворническо заведение“ се заличават.
§ 5. В чл. 48, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 4“
се заменят с „чл. 24, ал. 5“.
§ 6. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1 – 8 и
10“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 1 – 8а и 10“.
2. В ал. 2 думите „чл. 24, ал. 4“ се заменят
с „чл. 24, ал. 5“.
§ 7. В чл. 50 думите „ако прокурорът намери, че са налице основанията по чл. 49“ се
заменят с „като прокурорът уведомява пост
радалия за правото му в едномесечен срок
да подаде тъжба по реда на чл. 81“.
§ 8. В чл. 61, ал. 3, изречение първо думите
„срока за представянето є“ се заменят с „в
тридневен срок от предявяване на акта за
определянето є“.
§ 9. В чл. 63, ал. 2 се създава т. 4:
„4. обвинението е повдигнато при условията
на чл. 269, ал. 3.“
§ 10. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „предложението или
молбата“ се добавя „еднолично“.
2. В ал. 5, изречение второ думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 3“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В съдебното производство правомощията по ал. 3 и 5 се осъществяват от съда,
който разглежда делото.“
§ 11. В чл. 73а ал. 2 се изменя така:
„(2) Съдът може да наложи обезпечителната мярка и върху парите и ценните книжа,
п редс та вени кат о гара н ц и я. На ложената
обезпечителна мярка не възпрепятства отнемането в полза на държавата на основание
чл. 66, ал. 2.“
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§ 12. В чл. 75, ал. 1 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „да получи писмен
превод на постановлението за прекратяване
или спиране на наказателното производство,
ако не владее български език“.
§ 13. В чл. 77, ал. 3 думите „съдебното
следствие“ се заменят с „разпоредителното
заседание“.
§ 14. В чл. 81, ал. 3 след думата „или“ се
добавя „в едномесечен срок“.
§ 15. В чл. 85, ал. 3 думите „съдебното
следствие“ се заменят с „разпоредителното
заседание“.
§ 16. В чл. 111, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение първо: „По
искане за връщане прокурорът се произнася
в тридневен срок.“
2. Досегашните изречения първо и второ
стават съответно изречения второ и трето.
§ 17. В чл. 120 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Когато глобата по ал. 3 и 4 е наложена от орган на досъдебното производство,
постановлението се обжалва пред съответния
първоинстанционен съд в тридневен срок
от съобщението за налагането є. Съдът се
произнася незабавно в закрито заседание с
определение, което е окончателно.
(6) Определението на съда, с което той
отказва да отмени глобата по ал. 3 и 4, подлежи на обжалване по реда на глава двадесет
и втора.“
§ 18. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „ревизионните актове, с които са установени данъчни
задължения и задължения за задължителни
осигурителни вноски и приложените към тях
ревизионни доклади, както и докладите по
чл. 19 от Закона за държавната финансова
инспекция от извършени финансови инспекции и одитните доклади по чл. 56 от Закона
за Сметната палата и приложените към тях
документи“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обвинението и присъдата не могат да
се основават само на данните от ревизионните актове, докладите по чл. 19 от Закона за
държавната финансова инспекция, одитните
доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата, докладите относно разследванията на
Европейската служба за борба с измамите и
приложените към тях документи.“
§ 19. В чл. 133 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато глобата е наложена от орган на
досъдебното производство, постановлението
се обжалва пред съответния първоинстанционен съд в тридневен срок от съобщението за
налагането є. Съдът се произнася незабавно
в закрито заседание с определение, което е
окончателно.
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(4) Определението на съда, с което той
отказва да отмени глоба по ал. 2, подлежи
на обжалване по реда на глава двадесет и
втора.“
§ 20. В чл. 139 се създава ал. 10:
„(10) Разпит на свидетел със специфични
нужди от защита се провежда при вземане
на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция
или телефонна конференция, в съответствие
с разпоредбите на този кодекс.“
§ 21. В чл. 140 ал. 5 се изменя така:
„(5) Разпит на малолетен и непълнолетен
свидетел в страната може да се извърши при
вземане на мерки за избягване на контакт с
обвиняемия, включително в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция.“
§ 22. В чл. 144 се създава ал. 3:
„(3) Експертиза може да се назначи и за
установяване на специфични нужди от защита на свидетел във връзка с участието му в
наказателното производство.“
§ 23. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова ал. 6 и ал. 7:
„(6) Когато глобата по ал. 5 е наложена
от орган на досъдебното производство, постановлението се обжалва пред съответния
първоинстанционен съд в тридневен срок
от съобщението за налагането є. Съдът се
произнася незабавно в закрито заседание с
определение, което е окончателно.
(7) Определението на съда, с което той
отказва да отмени глоба по ал. 5, подлежи на
обжалване по реда на глава двадесет и втора.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „което се намира извън страната“ и
запетаите пред и след тях се заличават.
§ 24. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, изречение първо думите „по
отношение на“ се заменят със „за престъпления, осъществени от“, след думата „предварително“ се добавя „по отношение на всички
участници, включително и лица и свидетели
по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за специалните
разузнавателни средства“, а изречение трето
се заличава.
2. В ал. 6, изречение първо думите „по
отношение на“ се заменят със „за престъпления, осъществени от“, след думата „дава“
се добавя „предварително по отношение на
всички участници, включително и лица и
свидетели по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за
специа лните разузнавателни средства“, а
изречение второ се заличава.
§ 25. В чл. 182 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато глобата е наложена от орган на
досъдебното производство, постановлението
се обжалва пред съответния първоинстанци-
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онен съд в тридневен срок от съобщението за
налагането є. Съдът се произнася незабавно
в закрито заседание с определение, което е
окончателно.
(4) Определението на съда, с което той
отказва да отмени глоба по ал. 1 и 2, подлежи на обжалване по реда на глава двадесет
и втора.“
§ 26. В чл. 188, ал. 2 накрая се добавя „или
от органа на досъдебното производство“.
§ 27. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите на чл. 43, т. 2 или когато
са отведени всички прокурори от съответната прокуратура, главният прокурор или
оправомощен от него заместник определя
досъдебното производство да се извърши в
района на друга, еднаква по степен прокуратура.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 28. В чл. 214 се създава ал. 3:
„(3) В акта за образуване на досъдебно
производство по ал. 1 и 2 не се посочват
имената на лицето, за което има данни, че е
извършило престъплението.“
§ 29. Създава се чл. 217а:
„Запазване на стойността на процесуалните
действия
Чл. 217а. Извършените действия по разследването и другите процесуални действия
преди разделянето или обединяването на
дела запазват процесуалната си стойност по
отделеното, съответно по обединеното дело.“
§ 30. В чл. 227, ал. 5 думите „назначава
защитник“ се заменят с „назначава резервен
защитник, независимо от упълномощаването
на защитник“.
§ 31. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При фактическа и правна сложност на
делото прокурорът може да удължи срока по
ал. 1 до 4 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител
на съответната прокуратура или оправомощен
от него прокурор може да го удължава по
искане на наблюдаващия прокурор. Срокът
на всяко удължаване не може да бъде повече
от два месеца.“
2. В ал. 4 думите „по ал. 1 и 2“ се заменят
с „по ал. 1 – 3“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 32. В чл. 235 думите „чл. 63, ал. 8“ се
заменят с „чл. 63, ал. 9“.
§ 33. В чл. 242 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „действия по разследването“ се поставя запетая и се добавя
„както и други процесуални действия“.
2. Създава се ал. 5:
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„(5) Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът по ал. 4
може да бъде уд ъ л жен с един месец о т
административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него
прокурор по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор.“
§ 34. В чл. 243 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато п рек ратява наказателното
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1
поради това, че деянието съставлява административно нарушение, прокурорът изпраща
материалите заедно с веществените доказателства по компетентност на съответния
административнонаказващ орган.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „седем дни“ се заменят с „един месец“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.
§ 35. В чл. 246, ал. 4 думите „чл. 63, ал. 8“
се заменят с „чл. 63, ал. 9“.
§ 36. Наименованието на глава деветнадесета се изменя така: „Предаване на съд и
подготвителни действия за разглеждане на
делото в съдебно заседание“.
§ 37. В глава деветнадесета наименованието „Раздел І Предаване на съд“ се заличава.
§ 38. В чл. 247 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 тирето и думите „с разпореждане на председателя на съда“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 39. Създават се чл. 247а – 247в:
„Определяне на съдия-докладчик и проверка на
подсъдността на делото
Чл. 247а. (1) След образуване на делото се
определя съдия-докладчик.
(2) Когато съдията-докладчик намери, че
делото е подсъдно на съда:
1. насрочва образуваното по обвинителен
акт дело в разпоредително заседание в двумесечен срок от постъпването му, а когато
представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи
председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде
насрочено в определен от него по-дълъг срок,
но не повече от три месеца;
2. осъществява правомощията по чл. 250 –
252, когато делото е образувано по тъжба на
пострадалия.
(3) Съдията-докладчик прекратява съдебното производство, когато намери, че делото
не е подсъдно на съда.
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Съобщения за насрочване на разпоредителното
заседание
Чл. 247б. (1) По разпореждане на съдиятадокладчик препис от обвинителния акт се
връчва на подсъдимия. С връчването на обвинителния акт на подсъдимия се съобщава за
насрочването на разпоредителното заседание
и за въпросите по чл. 248, ал.1, за правото му
да се яви със защитник и за възможността
да му бъде назначен защитник в случаите по
чл. 94, ал. 1, както и че делото може да бъде
разгледано и решено в негово отсъствие при
условията на чл. 269.
(2) За разпоредителното заседание и за
въпросите по чл. 248, ал. 1 се уведомяват
прокурорът и защитникът, както и пострадалият или неговите наследници и ощетеното
юридическо лице, на които се съобщава за
правото да упълномощят повереник.
(3) В 7-дневен срок от връчването на съобщението прокурорът и лицата по ал. 1 и 2
могат да дадат отговор по въпросите, които
се обсъждат в разпоредителното заседание,
и да направят своите искания.
(4) В 7-дневен срок от връчването на съобщението пострадалият или неговите наследници
могат да направят искания за конституиране
като частен обвинител и граждански ищец,
а ощетеното юридическо лице – като граждански ищец.
(5) Съдията-докладчик осигурява възможност на лицата, които могат да участват в
разпоредителното заседание да се запознаят
с материалите по делото и да направят необходимите извлечения.
Участници в разпоредителното заседание
Чл. 247в. (1) Разпоредителното заседание
се отлага, когато не се яви:
1. прокурорът;
2. подсъдимият, ако явяването му е задължително, освен в случаите по чл. 269, ал. 3;
3. защитникът – в случаите по чл. 94, ал. 1.
(2) Неявяването на пострадалия или неговите наследници и ощетеното юридическо
лице без уважителна причина не е пречка за
провеждане на разпоредителното заседание.
(3) Разпоредителното заседание не се отлага,
ако пострадалият или неговите наследници,
както и ощетеното юридическо лице не са
намерени на посочен от тях адрес за призоваване в страната.“
§ 40. Член 248 се изменя така:
„Въпроси, които се обсъждат в разпоредителното заседание
Чл. 248. (1) В разпоредителното заседание
се обсъждат следните въпроси:
1. подсъдно ли е делото на съда;
2. има ли основание за прекратяване или
спиране на наказателното производство;
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3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на
процесуални правила, довело до ограничаване
на процесуалните права на обвиняемия, на
пострадалия или на неговите наследници;
4. налице ли са основания за разглеждане
на делото по реда на особените правила;
5. разглеждането на делото при закрити
врати, привличането на резервен съдия или
съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и
извършването на съдебни следствени действия
по делегация;
6. взетите мерки за процесуална принуда;
7. искания за събиране на нови доказателства;
8. насрочването на съдебното заседание и
лицата, които следва да се призоват за него.
(2) Съдът се произнася по направените
искания за конституиране на страни в производството.
(3) В съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не
могат да се правят възражения за допуснатите
нарушения на процесуалните правила по ал. 1,
т. 3, които не са били поставени на обсъждане
в разпоредителното заседание, включително
по почин на съдията-докладчик, или които
са приети за несъществени.
(4) В разпоредителното заседание не се
обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката
на док а зат елс т вата и док а зат елс т вен и т е
средства.
(5) След изслушване на прокурора и лицата
по чл. 247б, ал. 1 и 2 съдът се произнася с
определение, с което:
1. прекратява съдебното производство;
2. прекратява наказателното производство;
3. спира наказателното производство;
4. насрочва делото и уведомява явилите
се лица, когато не са налице основания за
разглеждането му по реда на глава двадесет и
седма, глава двадесет и осма и глава двадесет
и девета или когато е констатирал очевидни
фактически грешки в обвинителния акт.
(6) Определението се обявява в разпоредителното заседание.“
§ 41. Създава се чл. 248а:
„Отстраняване на очевидни фактически грешки
в обвинителния акт
Чл. 248а. (1) Когато съдът установи очевидни фактически грешки в обвинителния акт,
определя 7-дневен срок, в който прокурорът
следва да ги отстрани.
(2) Съдията-докладчик еднолично, в закрито заседание отменя определението за
насрочване на делото и прекратява съдебното производство, ако прокурорът не внесе
обвинителен акт в срока по ал. 1 или не е
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отстранил очевидните фактически грешки.
Разпореждането не подлежи на обжалване и
протестиране.
(3) Препис от разпореждането на съдията-докладчик се изпраща на страните и се
уведомяват призованите лица.“
§ 42. Член 249 се изменя така:
„Прекратяване на съдебното производство
от съда
Чл. 249. (1) Съдът прекратява съдебното
производство в случаите на чл. 248, ал. 1,
т. 1 и 3.
(2) Когато прекратява съдебното производство на основание чл. 248, ал. 1, т. 3, съдът
връща делото на прокурора, като с определение посочва допуснатите нарушения. В тези
случаи прокурорът отстранява допуснатите
процесуални нарушения по реда на чл. 242,
като започва да тече нов срок от получаване
на делото.
(3) Определението по чл. 248, ал. 1, т. 3 и
6, както и отказът на съда по чл. 248, ал. 2
да допусне частен обвинител подлежат на
обжалване и протестиране по реда на глава
двадесет и втора.
(4) Допуснато на досъдебното производство
нарушение на процесуалните правила е съществено и отстранимо, когато са нарушени
правата на:
1. обвиняемия – да научи за какво престъпление е привлечен в това качество; да
дава или да откаже да дава обяснения по
обвинението; да участва в производството; да
има защитник и да получи писмен или устен
превод на разбираем за него език по чл. 55,
ал. 3, когато не владее български език;
2. пострадалия или на неговите наследници – да бъде уведомен за образуването на
досъдебното производство; да бъде уведомен
за правата си и да участва в производството;
да получи писмен превод на постановлението
за прекратяване или спиране на наказателното
производство, ако не владее български език.
(5) Съдът изпраща делото на горната инстанция след изтичането на срока по чл. 248а,
ал. 1.“
§ 43. Член 250 се изменя така:
„Прекратяване на наказателното производство от съда
Чл. 250. (1) Съдът прекратява наказателното
производство:
1. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 4,
6, 7, 8, 8а, 9 и 10, а когато производството е
образувано по тъжба на пострадалия – и в
случаите по чл. 24, ал. 5;
2. когато деянието, описано в обвинителния
акт или в тъжбата, съставлява административно нарушение.
(2) Когато прекратява наказателното производство, съдът се произнася по въпроса за
веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

принуда, както и мярката за обезпечаване на
гражданския иск, ако основанието за нейното
налагане е отпаднало. В случаите по ал. 1, т. 3
съдът изпраща делото заедно с веществените
доказателства по компетентност на съответния
административнонаказващ орган.
(3) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за
престъпление, което се преследва по тъжба на
пострадалия, се връчва на частния тъжител
и на обвиняемия.
(4) Разпореждането подлежи на обжалване
и протестиране по реда на глава двадесет и
първа.“
§ 44. Член 251 се изменя така:
„Спиране на наказателното производство
от съда
Чл. 251. (1) Съдът спира наказателното
производство в случаите по чл. 25, ал. 1,
т. 1 – 3 и ал. 2 и чл. 26.
(2) Съдът се произнася относно мерките
за процесуална принуда.
(3) Съдът отменя и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за
нейното налагане е отпаднало.
(4) Препис от определението за спиране на
наказателното производство за престъпление,
което се преследва по тъжба на пострадалия, се
връчва на частния тъжител и на подсъдимия.
(5) Определението подлежи на обжалване
и протестиране по реда на глава двадесет и
втора.“
§ 45. Член 252 се изменя така:
„Подготовка на съдебното заседание
Чл. 252. (1) Когато са налице основания
за разглеждане на делото по реда на глава
двадесет и девета, а по искане на страните – и
по реда на глава двадесет и седма и глава
двадесет и осма, съдът разглежда делото незабавно след провеждане на разпоредителното
заседание.
(2) Когато не са налице основания за разглеждане на дело, образувано по обвинителен
акт, по реда на глава двадесет и седма, глава
двадесет и осма и глава двадесет и девета или
когато е констатирал очевидни фактически
грешки в обвинителния акт, съдебното заседание се насрочва в едномесечен срок от
разпоредителното заседание.
(3) За насрочване на съдебното заседание се
уведомяват неявилите се в разпоредителното
заседание лица.
(4) Съди ята-док ла дчик насрочва в едномесечен срок образуваното по тъжба на
пострадалия производство, когато са налице
основания за разглеждането є в съдебно заседание. Препис от определението и от тъж
бата се връчват на подсъдимия, като му се
съобщава за датата на съдебното заседание,
както и че делото може да бъде разгледано
и решено в негово отсъствие при условията
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на чл. 269. В седемдневен срок от връчването
на книжата подсъдимият може да даде отговор, в който да изложи възраженията си и да
направи нови искания.“
§ 46. В глава деветнадесета раздел ІІ с
чл. 254, 255, 256 и 257 се отменя.
§ 47. В чл. 260 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „Запасни“ се заменя
с „Резервни“.
2. В ал. 1 думата „запасен“ се заменя с
„резервен“.
3. В ал. 2 думата „Запасният“ се заменя с
„Резервният“.
4. В ал. 3 думата „запасният“ се заменя с
„резервният“.
§ 48. В чл. 266, ал. 4 се създава изречение
второ: „Определението на съда, с което той
отказва да отмени глоба по ал. 2, може да
се обжалва и протестира по реда на глава
двадесет и втора.“
§ 49. В чл. 269, ал. 3, т. 3 думите „чл. 254,
ал. 4“ се заменят с „чл. 247б, ал. 1“.
§ 50. В чл. 270 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съдът се произнася с определение в
открито заседание.“
§ 51. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 24, ал. 4“ се заменят
с „чл. 24, ал. 5“.
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 11 се създава изречение второ:
„Определението на съда, с което той отказва
да отмени глобата, може да се обжалва и
протестира по реда на глава двадесет и втора.“
§ 52. В чл. 272, ал. 4 думите „чл. 254 и 255“
се заменят с „чл. 247б“.
§ 53. В чл. 276, ал. 1 след думите „с прочитане на“ се добавя „заключителната част на“.
§ 54. В чл. 280, ал. 6 след думите „Малолетен свидетел“ се добавя „или свидетел със
специфични нужди от защита“ и се създава
изречение второ: „Разпитът се провежда при
вземане на мерки за избягване на контакт с
подсъдимия, включително в специално оборудвани помещения.“
§ 55. В чл. 281, ал. 1, т. 6 след думите
„свидетелят е малолетен“ се добавя „или със
специфични нужди от защита“.
§ 56. В чл. 288 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор,
когато на съдебното следствие се установи, че
престъплението подлежи на разглеждане от
по-горен съд, от специализирания наказателен
съд или от военен съд.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 57. В чл. 289, ал. 1 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
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§ 58. В чл. 301 се създава ал. 4:
„(4) При решаване на въпроса по ал. 1, т. 2
съдът се произнася и дали извършеното деяние съставлява административно нарушение.“
§ 59. В чл. 305 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 301, ал. 4 съдът
признава подсъдимия за невинен и му налага
административно наказание, когато извършеното деяние се наказва по административен
ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато съставлява
административно нарушение, предвидено в
закон или указ.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 60. В чл. 308, ал. 2 думата „тридесет“ се
заменя с „шестдесет“.
§ 61. В чл. 310 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „състава на съда“
се поставя запетая и се добавя „и срока за
изготвяне на мотивите по чл. 308“.
2. В ал. 3 думите „в срока“ се заменят с
„в сроковете“.
§ 62. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) С жалбата и протеста не могат да се
правят възражения за допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези,
свързани с допускане, събиране, проверка и
оценка на доказателствата и доказателствените средства.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 63. В чл. 323 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и 2“ се заменят с
„и 3“.
2. В ал. 2 думите „тази глава“ се заменят
с „глава двадесет и втора“.
§ 64. В чл. 329, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите на
чл. 269, ал. 3“.
§ 65. В чл. 333, ал. 1 съюзът „и“ след думите „по постановената присъда“ се заменя
със запетая, а след думите „по съществото
на обвинението“ се добавя „и по мярката за
неотклонение“.
§ 66. В чл. 334, т. 4 думите „чл. 24, ал. 1,
т. 2 – 8 и 10 и ал. 4, както и когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл. 369, ал. 4“ се заменят с „чл. 24,
ал. 1, т. 2 – 8а и 10 и ал. 5“.
§ 67. В чл. 335 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въззивният съд отменя присъдата и
изпраща делото на прокурора, когато се ус-
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танови, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на частния
тъжител, е от общ характер.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Въззивният съд не може да отмени
присъдата по ал. 1 или да отмени оправдателната присъда по ал. 2, ако няма съответен
протест от прокурора, съответна жалба от
частния тъжител или частния обвинител.“
§ 68. В чл. 336 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. да оправдае подсъдимия и да му наложи
административно наказание, когато извършеното деяние се наказва по административен
ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато съставлява
административно нарушение, предвидено в
закон или указ.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) След постановяване на присъдата съдът
се произнася и по мярката за неотклонение,
като прилага чл. 309, ал. 2 – 4.“
§ 69. В чл. 340, ал. 1 след думите „обявено
за решаване“ се поставя запетая и се добавя
„а в случаите по чл. 308, ал. 2 – не по-късно
от шестдесет дни“.
§ 70. В чл. 346, т. 2 след думите „като
въззивна инстанция“ се добавя „по дела от
общ характер“.
§ 71. В чл. 348, ал. 3, т. 1 думите „обвиняемия или на другите страни“ се заменят
със „страните“.
§ 72. В чл. 351 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) С касационната жалба и протест не
могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в
досъдебното производство.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в
т. 1 думите „и 2“ се заменят с „и 3“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след
думите „подлежи на обжалване“ се добавя „в
седемдневен срок от съобщението“.
§ 73. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. отмени присъдата или решението, да
оправдае подсъдимия и да му наложи административно наказание, когато извършеното
деяние се наказва по административен ред
в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато деянието
съставл ява а дминист рат ивно нару шение,
предвидено в закон или указ;“
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
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2. В ал. 4, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „а по дела, които
представляват фактическа и правна сложност – не по-късно от шестдесет дни“.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Касационният съд изпраща незабавно
препис от решението на прокурора, участвал
в съдебното заседание, когато с решението е
определено наказание лишаване от свобода,
което не е отложено по реда на чл. 66 от
Наказателния кодекс, или друго по-тежко
наказание.
(7) Получилият препис от касационното
решение прокурор може да разпореди привеждането на осъдения в съответния или в
най-близкия затвор, за което уведомява прокурора от първоинстанционната прокуратура,
който предприема действията по изпълнение
на присъдата след получаването є от съда.“
§ 74. В чл. 356 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Прокурорът може да разпореди провеждането на бързо производство за престъп
ление, за което се предвижда наказание до
три години лишаване от свобода или друго
по-леко наказание, с изключение на такива,
от които е настъпила смърт или тежка телесна повреда.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „за което разследващият орган незабавно уведомява прокурора“.
3. В ал. 5 думите „като при предявяване на
разследването не се призовава пострадалият“
се заменят с „а в случаите по ал. 2 – в срок
до четиринадесет дни“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В случаите по ал. 2 при фактическа и
правна сложност на делото прокурорът може
да продължи срока за разследване с още четиринадесет дни.
(7) При предявяване на разследването не
се призовава пострадалият.“
§ 75. В чл. 357, ал. 1 в текста преди т. 1
след думите „приключване на разследването“
се добавя „по чл. 356, ал. 1, а в случаите по
чл. 356, ал. 2 – в седемдневен срок“.
§ 76. В чл. 358 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по чл. 249,
ал. 4, т. 1“;
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „като не провежда разпоредително
заседание по чл. 248“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 3 делото не
може да бъде върнато повторно на същото
основание.“
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3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 77. В чл. 359 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „представлява“ се
добавя „фактическа и“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор,
когато е допуснато отстранимо съществено
нарушение на процесуалните правила, довело
до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 78. В чл. 360 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С жалбата и протеста не могат да се
правят искания, основани на съществени
нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези,
свързани с допускане, събиране, проверка и
оценка на доказателствата и доказателствените средства.“
§ 79. Глава двадесет и пета с чл. 362 – 367
се отменя.
§ 80. Наименованието на глава двадесет
и шеста се изменя така: „Ускоряване на наказателното производство“.
§ 81. Член 368 се изменя така:
„Ускоряване на досъдебното производство
Чл. 368. (1) Ако в досъдебното производство
от привличането на определено лице като
обвиняем за тежко престъпление са изтек
ли повече от две години и повече от шест
месеца в останалите случаи, обвиняемият,
пострадалият и ощетеното юридическо лице
могат да направят искане за ускоряване на
разследването. В тези срокове не се включва
времето, през което делото е било в съда или
е било спряно на основание чл. 25.
(2) Искането по ал. 1 се прави чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати
делото в съда.
(3) Съдът се произнася еднолично в закрито
заседание в 15-дневен срок.“
§ 82. Създава се чл. 368а:
„Ускоряване на съдебното производство
Чл. 368а. (1) Ако от образуването на производството пред първата инстанция са изтекли
повече от две години или повече от една година във въззивното производство, страните
могат да направят искане за ускоряване.
В този срок не се включва времето, през което
делото е било спряно на основание чл. 25.
(2) Искането се подава чрез съда, който
разглежда делото. В него се посочват неизвършените действия, които забавят съдебното
производство.
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(3) Искането се счита за оттеглено, ако в
едномесечен срок от постъпването му съдът,
който разглежда делото, извърши съответните
действия.
(4) По дела на районен съд искането се
разглежда от окръжния съд, а по дела, разглеждани от окръжния съд като първа и въззивна
инстанция – от апелативния съд. По дела на
апелативния съд искането се разглежда от
Върховния касационен съд.
(5) След изтичането на срока по ал. 3
съдията-докладчик изпраща делото заедно
с искането на компетентния съд, който го
разглежда в състав от трима съдии в закрито
заседание. Съдът се произнася в 7-дневен срок
с определение, което не подлежи на обжалване и протест.“
§ 83. Член 369 се изменя така:
„Произнасяне на съда. Мерки за ускоряване на
наказателното производство
Чл. 369. (1) Съдът се произнася, като преценява фактическата и правната сложност на
делото, има ли забавяния при провеждане на
дейността по събиране, проверка и оценка на
доказателствата и доказателствените средства
и причините за това.
(2) Когато констатира неоправдано забавяне, съдът определя подходящ срок за
извършване на действията. Определението е
окончателно.
(3) Нови искания за ускоряване могат да
се правят след изтичането на срока по ал. 2.“
§ 84. В чл. 381, ал. 5, т. 3 думите „и типът
затворническо заведение“ се заличават.
§ 85. В чл. 383 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдът определя общо наказание на
основание чл. 25 и 27 от Наказателния кодекс и се произнася по прилагането на чл. 53
от Наказателния кодекс по реда на чл. 306,
ал. 1, т. 1.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 86. В глава двадесет и девета се създава
чл. 384а:
„Произнасяне по споразумението, постигнато
с някой от подсъдимите или за някое от пре
стъпленията
Чл. 384а. (1) Когато след образуване на
съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие, е постигнато
споразумение с някой от подсъдимите или
за някое от престъпленията, съдът отлага
разглеждането на делото.
(2) По постигнатото споразумение в 7-дневен срок от получаване на делото се произнася
друг съдебен състав.
(3) Съдебният състав по ал. 1 продължава
разглеждането на делото след произнасянето
по споразумението.“
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§ 87. В чл. 411а, ал. 1 се създава т. 4:
„4. член 201 – 205, 212, 212а, 219, 220, 224,
225б, 226, 250, 251, 253 – 253б, 254а, 254б,
256, 282 – 283а, 285, 287 – 289, 294, 295, 299,
301 – 307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от:
а) народни представители;
б) членове на Министерския съвет и заместник-министри;
в) председатели на държавни агенции и
държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции, и техните
заместници;
г) управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната
здравноосигурителна каса, изпълнителния
директор и директорите на териториалните
дирекции на Националната агенция за приходите;
д) директора на Агенция „Митници“, началници на митници, митнически бюра и
пунктове;
е) членовете на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество и Нацио
налното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства;
ж) областни управители и заместник областни управители;
з) съдии, прокурори и следователи;
и) членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората
към Висшия съдебен съвет;
к) кметовете и заместник-кметовете на
общини, кметовете и заместник-кметовете на
райони и председателите на общински съвети.“
§ 88. В чл. 411д ал. 2 се изменя така:
„(2) След образуване на делото председателят на съда определя съдия-докладчик,
който насрочва делото за разглеждане в разпоредително заседание в едномесечен срок
от постъпването му.“
§ 89. В чл. 416 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно
на каза н ие, се изп ра ща на п рок у рора за
изпълнение. Проку рорът уведом ява съда,
постановил решението, с което присъдата
е влязла в сила, за предприетите действия
по привеждане в изпълнение на наложеното
наказание.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Решението, с което присъдата по ал. 2
е влязла в сила, се публикува на интернет
страницата на съответния съд след получаване
на уведомление от прокурора за предприети
действия по привеждане в изпълнение на
наложеното наказание.“
§ 90. В чл. 419 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „чл. 243, ал. 5“ се заменят
с „чл. 243, ал. 6“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 91. В чл. 423, ал. 1 думите „чл. 254, ал. 4“
се заменят с „чл. 247б, ал. 1“.
§ 92. В чл. 425, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. от мени п рисъдата и ли решението,
да признае подсъдимия за невинен и да му
наложи административно наказание, когато
деянието се наказва по административен
ред в предвидените от особената част на
Наказателния кодекс случаи или съставлява
административно нарушение, предвидено в
закон или указ;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 93. В чл. 427, ал. 1 думите „районният
прокурор“ се заменят с „прокурор в районна
прокуратура“.
§ 94. В чл. 432, ал. 1 след думата „съдът“
се добавя „по местонахождение на лечебното
заведение, в което е настанено лицето“ и се
поставя запетая.
§ 95. В чл. 437, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „който
задължително дава становище по молбата“.
§ 96. В чл. 440, ал. 2, изречение второ думите „частен протест, който не е в интерес“
се заменят с „частен протест или жалба, които
не са в интерес“.
§ 97. В чл. 450, ал. 3 изречение второ се
изменя така: „Определението на съда подлежи
на обжалване от осъдения и от началника на
затвора, както и на протест на прокурора по
реда на глава двадесет и втора.“, и се създава
изречение трето: „Определението се изпълнява
незабавно след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест или
жалба, които не са в интерес на осъдения.“
§ 98. В чл. 457, ал. 3 думите „и типът затворническо заведение“ се заличават.
§ 99. В чл. 474, ал. 3, изречение трето след
думите „изпълнява от“ се добавя „съдия от“
и след думите „видеоконференция – от“ се
добавя „съдия от“.
§ 100. В глава тридесет и шеста след чл. 479
се създава наименование „Раздел V Решение
по субсидиарна компетентност. Паралелни
наказателни производства“.
§ 101. В глава тридесет и шеста се създават
чл. 481 – 484:
„Информация при паралелни наказателни
производства
Чл. 481. При паралелни наказателни производства в Република България и други
държави – членк и на Европейск и я съюз,
компетентните органи си предоставят взаимно
информация относно:
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1. фактите и обстоятелствата, които са
предмет на наказателното производство;
2. данни за самоличността на извършителя
и за пострадалите от престъплението лица;
3. извършените процесуални действия;
4. наложени мерки за процесуална принуда;
5. наименование, адрес, телефон, факс и
електронен адрес на компетентния орган;
6. друга информация.
Обмен на информация
Чл. 482. (1) Обменът на информация може
да се осъществи чрез:
1. звената за контакт на Европейската
съдебна мрежа;
2. Евроджъст (Eurojust);
3. поща, електронна поща или факс;
4. всеки друг надлежно защитен начин, при
който може да се установи автентичността є.
(2) Информацията се предоставя от българския компетентен орган на компетентния
орган на другата държава – членка на Европейския съюз, в посочения срок, заедно
с превод на официалния език на държавата
членка, която е отправила искането, или на
друг официален език на институциите на
Европейския съюз, който тя е приела чрез
декларация, депозирана при Генералния секретариат на Съвета.
(3) Информация, изпратена до компетентен
орган в Република България, се придружава
с превод на български език.
Консултации
Чл. 483. (1) Решение за провеждане на наказателно производство в Република България
или в друга държава – членка на Европейския
съюз, се взема след преки консултации и
писмено съгласие между съответните компетентни органи.
(2) Компетентни да предоставят информация и да участват при вземане на решение
по ал. 1 са наблюдаващият прокурор – за
досъдебното производство, и съдът, който
разглежда делото.
Последици от постигането на съгласие
Чл. 484. (1) При постигнато съгласие за
провеждане на наказателното производство
в друга държава – членка на Европейския
съюз, образуваното в Република България се
прекратява на основание чл. 24, ал. 1, т. 6.
(2) При съгласие за провеждане на наказателното производство в Република България
компетентният български орган уведомява
органа на другата държава членка за ре
зултата.“
§ 102. Създава се глава тридесет и седма
с чл. 485 – 490:
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П РЕЮД И Ц И А Л Н И ЗА П И Т ВА Н И Я ПО
НАК АЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ
Компетентност на националния съд
Чл. 485. Когато тълкуването на разпоредба
от правото на Европейския съюз в областта
на полицейското и съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси или произнасянето по валидността и тълкуването на
актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз по
такива въпроси е от значение за правилното
решаване на делото, съдът, пред който делото
е висящо, отправя преюдициално запитване
до Съда на Европейския съюз.
Отправяне на запитване
Чл. 486. (1) Запитването се отправя от съда
служебно или по искане на някоя от страните.
(2) Съдът, чиято присъда или решение подлежи на обжалване, може да не уважи искане
за преюдициално запитване, освен ако сам не
намери основанията по ал. 4. Определението
не подлежи на обжалване и протестиране.
(3) Съдът, чиято присъда или решение не
подлежи на обжалване, отправя запитване,
освен когато отговорът на въпроса произтича
ясно и недвусмислено от предишно решение
на Съда на Европейския съюз или значението и смисълът на разпоредбата или акта са
толкова ясни, че не будят никакво съмнение.
(4) Съдът винаги отправя запитване, когато
има съмнение за валидността на акт по чл. 485.
(5) При отправяне на преюдициално запитване съдът изпраща копие от него до звеното,
осъществяващо процесуалното представителство на Република България пред Съда на
Европейския съюз.
Съдържание на запитването
Чл. 487. (1) Преюдициалното запитване
съдържа:
1. релевантните факти и обстоятелства по
делото и предмета на спора;
2. приложимото национално право и съдебна практика;
3. разпоредбата или акта, чието тълкуване
се иска;
4. причините, поради които съдът приема,
че преюдициалното заключение е от значение
за правилното решаване на делото;
5. кратко изложение на релевантните становища на страните;
6. конкретните преюдициални въпроси;
7. изложение на фактите и обстоятелствата, които обосновават необходимост от разглеждане на преюдициалното запитване по
реда на спешното производство, ако такава
необходимост съществува;
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8. електронна поща или факс за осъществяване на директен контакт.
(2) Съдът може да запази в тайна самоличността на един или няколко участници или
страни в производството.
(3) Преюдициалното запитване се изпраща
заедно със заверени преписи от относимите
документи по делото.
Спиране и възобновяване на производството
пред националния съд
Чл. 488. (1) С отправяне на запитването
съдът спира производството по делото. Определението за спиране не подлежи на обжалване
и протестиране.
(2) Производството по делото се възобновява незабавно след получаването на съдебния
акт по преюдициалното производство.
(3) Съдът може да възобнови производството по делото и преди получаването на съдебния
акт по преюдициалното производство, ако
е необходимо провеждане на процесуални
действия като единствена възможност за
събиране и запазване на доказателства. При
установяване на нови факти от значение за
преюдициалното запитване съдът незабавно
уведомява Съда на Европейския съюз.
Мерки за процесуална принуда при спиране на
производството
Чл. 489. (1) При спиране на наказателното
производство по реда на чл. 488, ал. 1 съдът се
произнася по мерките за процесуална принуда.
(2) Страните могат да правят искания за
изменение или отмяна на мерките за процесуална принуда и при спряно производство.
(3) Определенията по ал. 1 подлежат на
обжалване и протестиране по реда на глава
двадесет и втора с частна жалба или частен
протест.
Изпращане на препис
Чл. 490. Съдът изпраща на Съда на Европейския съюз препис от влезлия в сила акт по
делото, във връзка с което е било отправено
преюдициалното запитване.“
§ 103. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават ал. 3 и 4:
„(3) „Паралелни производства“ по смисъла
на този кодекс са наказателни производства,
които се провеждат в две или повече държави – членки на Европейския съюз, по отношение на едни и същи факти спрямо едно и
също лице.
(4) „Специфични нужди от защита“ по
смисъла на този кодекс са налице, когато
е необходимо прилагане на допълнителни
средства за защита от вторично и повторно
виктимизиране, сплашване и отмъщение,
емоциона лно и ли пси х и ческо ст ра дание,
включително за запазване на достойнството
на пострадалите по време на разпит.“
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Допълнителна разпоредба
§ 104. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2012/29/ЕС на Европейс
кия парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на
жертвите на престъпления и за замяна на
Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета
(ОВ, L 315/57 от 14 ноември 2012 г.);
2. Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на
компетентност при наказателни производства
(ОВ, L 328/42 от 15 декември 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 105. В А дминистративнопроцесуалния
кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59
и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г, бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27
от 2014 г., бр. 74 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от
2017 г.) в дял трети, глава девета се създава
чл. 144а:
„Преюдициални запитвания по наказателноправни въпроси
Чл. 144а. Когато действителността на акт
или тълкуването на правото на Европейския
съюз в областта на полицейското и съдебното
сътрудничество по наказателноправни въпроси или произнасянето по действителността
и тълкуването на мерките по прилагането
на такъв акт е от значение за правилното
решаване на делото, съдът, пред който делото
е висящо, отправя преюдициално запитване
до Съда на Европейския съюз по реда на
глава тридесет и седма от Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 106. В Закона за административните
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110
от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51,
67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25,
61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и
79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г.,
бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от
2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19,
54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и
107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г. и бр. 76 и 101
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) При констатиране на признак/признаци на извършено прест ъпление административнонаказателното производство се
прекратява, а материалите се изпращат на
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съответния прокурор. Веществените доказателства и вещите по чл. 41 се пазят от
административнонаказващия орган до произнасянето на прокурора.“
2. В чл. 36, ал. 2 след думите „съда или
прокурора“ се добавя „или прокурорът е отказал да образува наказателно производство“.
3. В чл. 70 се създава буква „д“:
„д) когато деянието, за което е приключило
административнонаказателното производство,
съставлява престъпление.“
4. В чл. 72 след думите „окръжният прокурор“ се поставя запетая и се добавя „а в
случаите по чл. 70, буква „д“ – от наблюдаващия прокурор“.
§ 107. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.;
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17
от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г.,
бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г.,
бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17,
52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г. и бр. 39, 81 и
103 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 3, изречения първо и второ
думата „спрямо“ се заменя със „за престъп
ления, осъществени от“.
2. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „72 часа“ се заменят с
„48 часа“;
б) в ал. 4:
аа) в текста преди т. 1 след думите „се дава“
се добавя „по отношение на всички участници,
включително и за лица и свидетели по чл. 12,
ал. 2 и 3, за престъпления, осъществени от“;
бб) в т. 1 и 2 думата „спрямо“ се заличава.
§ 108. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от
2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 42, ал. 1 след думите „по чл. 340,
ал. 5“ се добавя „и чл. 354, ал. 7“.
2. В чл. 58 в текста преди т. 1 думите „чл. 43,
ал. 3“ се заменят с „чл. 43, ал. 4“.
3. В чл. 62, ал. 1, т. 5 думите „чл. 43, ал. 3“
се заменят с „чл. 43, ал. 4“.
4. В чл. 64, ал. 2 думите „чл. 43, ал. 3“ се
заменят с „чл. 43, ал. 4“.
§ 109. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59
от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
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2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и
81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от
2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13
от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.) в чл. 64 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „съдилищата“ се
поставя запетая и се добавя „с изключение на
тези по наказателни дела, с които подсъдимият
е осъден да изтърпи съответно наказание“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Решени ята, с които присъдите са
влезли в сила, се публикуват на страницата
на съответния съд в интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са
предприети действия по привеждането им в
изпълнение.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 110. В Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления
(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 32 от
2010 г. и бр. 51 от 2016 г.) в чл. 12, ал. 2, т. 3
думите „чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9“ се заменят
с „чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9“.
§ 111. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32,
97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г.,
бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53
от 2014 г., бр. 97 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.)
в чл. 28, ал. 1 думите „и незабавно“ се заличават.
§ 112. В Гражданския процесуален кодекс
(oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49
и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и
98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от
2016 г. и бр. 8 и 13 от 2017 г.) в чл. 124, ал. 5
думите „чл. 25, т. 2“ се заменят с „чл. 25,
ал. 1, т. 2“.
§ 113. (1) Неприключените до влизането
в сила на този закон дела, чиято подсъдност
се променя, се разглеждат от съдилищата, в
които са образувани.
(2) Неприключените до влизането в сила
на този закон досъдебни производства се довършват от органите, пред които са висящи.
(3) Неприключените до влизането в сила
на този закон производства по отменената
глава двадесет и пета се довършват по досегашния ред.
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§ 114. Разпоредбите на параграфи 13, 15,
36 – 46, 62, 72, 76, 77 и 78 не се прилагат за
неприключените до влизането в сила на този
закон съдебни производства, по които е започнато съдебното следствие.
§ 115. Постановените до влизането в сила
на закона определения на съда по отменения
чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда
на глава тридесет и трета и след влизането в
сила на този закон. Проверката се извършва
на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 – 3, както
и при допуснати съществени нарушения на
процесуалните правила.
§ 116. Законът влиза в сила три месеца
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5791

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 27 ЮЛИ 2017 Г.

за приемане Списък на продуктите, свързани
с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат
на контрол при внос
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на
изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос,
съгласно приложения № 1 и 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 144 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане на
Списък на продуктите, свързани с отбраната
и на Списък на изделията и технологиите с
двойна употреба, които подлежат на контрол
при внос (ДВ, бр. 48 от 2016 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
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 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:
				 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,
по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално
проектирани за тях компоненти:
a.	Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

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;
					 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, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;
				 c.	Импулсни енергоизточници с висок еднократен енергоимпулс;
				 d.	Изгарящи гилзи за барутни заряди;
				 e.	Касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.
Забележка 2	ML3.а. не се прилага за следните бойни припаси:
				 a.	Халосни бойни припаси (тип звезда);
				 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:
				 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, възпламенителни бомби 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).
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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 по-малка от
1 000 kg втечнен газ на ден;
				 b.	Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.
Забележка 2	ML4.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;
				 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 от Международната организация за гражданска
авиация (ИКАО);
					 2.	ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до „софтуер“; и
					 3.	ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да функционира след демонтиране от „гражданския летателен апарат“, на който е била
монтирана.
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;
c. Брутно тегло на транспортното средство, което надвишава 4500 kg; и
d. Проектирано или модифицирано за използване в условия без пътища;
2. Компоненти, имащи всичко изброено:
a. Специално проектирани за транспортните средства, посочени в 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;
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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 механикводачи);
				 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 вещества, „биологични агенти“, „вещества за борба с масови безредици“, радиоактивни
материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:
a.	„Биологични агенти“ или радиоактивни материали, подбрани или модифицирани с цел по-висока
ефективност при поразяване на хора и животни, повреждане на оборудване или нанасяне щети на
посеви или на 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-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и
Зоман (GD): O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);
b. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или
i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:
Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);
c. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати и
съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);
2. Кожнообривни БТХВ:
a. Серни иприти, като:
1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);
2. бис (2-хлоретил) сулфид (CAS 505-60-2);
3. бис (2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-бис (2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-бис (2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-бис (2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-бис (2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);
8. бис (2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);
9. бис (2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);
b. Люизити, като:
1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);
2. т рис (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:
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);
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c. О
 сновни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:
1. А лкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:
DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);
2. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) O-2-диалкил (метил, етил,
n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и
съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
QL: O-етил O-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);
3. Х лорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);
4. Х лорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (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;
3. Х имични смеси, специално създадени или приготвени за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в ML7.а. или ML7.b.;
Забележка	ML7.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. К летъчни 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.	Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);
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h.	Бензилбромид (CAS 100-39-0);
i.	Бензилйодид (CAS 620-05-3);
j.	Бромацетон (CAS 598-31-2);
k.	Бромциан (CAS 506-68-3);
l.	Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);
m.	Хлорацетон (CAS 78-95-5);
n.	Етилйодацетат (CAS 623-48-3);
o.	Йодацетон (CAS 3019-04-3);
p.	Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. точка 1С450.а.7. от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
Забележка 2	Клетъчните култури и биологичните системи, описани в 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.
ML8 „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, с изключение на ML8.c.11. и ML8.c.12., ‘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 9709678-1);
2.	BNCP (цис-бис(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);
3.	CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид
(CAS 117907-74-1);
4.	CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж.
също така ML8.g.3. и g.4. за „прекурсорите“ му);
5.	CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);
6.	DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7.	DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);
8.	DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9.	DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO) (CAS 194486-77-6);
10.	DIPAM (3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);
11.	DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);
12.	Фуразани, както следва:
		 a. DAAOF (DAAF, DAAFox или диаминоазоксифуразан);
		 b. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);
13.	HMX и производни (вж. също така 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 (тетранитросемигликурил, или
кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);
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.	R DX и производни, както следва:
		 a. R DX (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);
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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 (нитротриазол аминотетразол);
		 b. NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26.	Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
27.	TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж. също 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. A DHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
		 c. A DNT (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 8700 m/s при максимална плътност, или
		 b. Налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);
34.	Отпада от 2013 г.;
35.	DNAN (2,4-динитроанизол) (CAS 119-27-7);
36.	TEX (4,10-динитро-2,6,8,12-тетраокса-4,10-диазаизовюрцитан)
37.	GUDN (гуанилкарбамид динитрамид) FOX-12 (CAS 217464-38-5).
38.	Тетразини, както следва:
		 a. BTAT (бис (2,2,2-тринитроетил)-3,6-диаминотетразин);
		 b. L AX-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);
40.	BTNEN (бис(2,2,2-тринитроетил)-нитрамин) (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6-(3′,4′-фуразано)- 1,2,3,4-тетразин-1,3-диоксид);
Забележка		 ML8.a. включва ‘избухливи съкристали’.
Техническа забележка
	‘Избухлив съкристал’ означава твърдо вещество, състоящо се от подредени в триизмерна структура молекули от две или повече взривни вещества, най-малко едно от които е посочено в ML8.a.
b. „Ракетно гориво“, както следва:
1.	Всяко „ракетно гориво“ с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над:
		 a. 240 секунди за неметализирано, нехалогенизирано „ракетно гориво“;
		 b. 250 секунди за неметализирано, халогенизирано „ракетно гориво“; или
		 c. 260 секунди за метализирано „ракетно гориво“;
2.	Отпада от 2013 г.;
3. „Ракетни горива“ със силова константа над 1200 kJ/kg;
4. „Ракетни горива“, които могат да поддържат постоянна скорост на горене, по-голяма от 38 mm/s
при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на горене) – налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 K (21 °C);
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.	Борани, както следва, и техните производни:
		 а. Карборани;
		б. Хомоложен ред на бораните, както следва:
		
1. Декаборан (14) (CAS 17702-41-9);
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2. Пентаборан (9) (CAS 19624-22-7);
		
3. Пентаборан (11) (18433-84-6);
4.	Хидразин и производни, както следва (вж. също и ML8.d.8 и d.9 за окисляващи хидразинови производни):
		 a. Х идразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;
		 b. Монометил хидразин (CAS 60-34-4);
		 c. Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);
		 d. Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);
Забележка	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:
		
1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната, помалка от 60 μm; или
		
2. Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече, с
едрина на зърната, по-малка от 60 μm;
Забележка 1	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 високоенергийни 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.	Титанов субхидрид (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 винилиден дифлуоридхексафлуоропропилен (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. А луминий;
		
2. Берилий;
		
3. Бор;
		
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. A DN (амониев динитрамид или SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. A P (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);
3. Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:
		 a. Други халогени;
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		 b. К ислород; 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 (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);
7.	HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);
8.	Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
9.	Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);
10.	Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина
(IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Забележка 	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;
		 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 85954-06-9);
15.	PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8);
16.	Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан), поли-NMMO или поли(3-нитратометил-3-метилоксетан) (CAS 84051-81-0);
17.	Полинитроортокарбонати;
18.	TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан) (CAS
53159-39-0);
19.	4,5 диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (изо DAMTR);
20.	PNO (поли(3-нитрато оксетан);
f. „Добавки“, както следва:
1.	Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);
2.	BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);
3.	BNO (бутадиеннитрилоксид);
4.	Фероценови производни, както следва:
		 a. Бутацен (CAS 125856-62-4);
		 b. Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);
		 c. Фероценови карбоксилни киселини и техни естери;
		 d. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);
		 e. Други добавъчни полимерни фероценови производни, които не са изброени на друго място в
ML8.f.4.;
		 f. Етилфероцен (CAS 1273-89-8);
		 g. Пропилфероцен;
		 h. Пентилфероцен (CAS 1274-00-6);
		 i. Дициклопентил фероцен;
		 j. Дициклохексил фероцен;
		 k. Диетилфероцен (CAS 1273-97-8);
		 l. Дипропилфероцен;
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		 m. Дибутилфероцен (CAS 1274-08-4);
		 n. Дихексилфероцен (CAS 93894-59-8);
		 o. А цетилфероцен (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.	M APO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид) и др. производни на MAPO;
12.	Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);
13.	N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);
14.	3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);
15.	Металорганични купелуващи агенти, както следва:
		 a. Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA
12 (CAS 103850-22-2);
		 b. Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]пиро-фосфат
или KR3538;
		 c. Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1,трис(диоктил)фосфат;
16.	Полицианодифлуораминоетиленоксид;
17.	Свързващи вещества, както следва:
		 a. 1,1R,1S-тримезоил-трис(2-етилазиридин) (HX-868, BITA)
(CAS 7722-73-8);
		 b. Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова, изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновата група;
Забележка		 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); цианоетилирани полиамини и
техните соли;
21.	TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;
22.	TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8);
23.	TEPB (трис (етоксифенил) бисмут) (CAS 90591-48-3);
g. „Прекурсори“, както следва:
Важно:	В 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 12478215-6) (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.).
h. Прахообразни и формовани ‘реактивни материали’, както следва:
	
1. Прахове от някое от следните вещества с размер на частиците, по-малък от 250 μm във всяка посока, които не фигурират другаде в ML8:
		а. Алуминий;
		b. Ниобий;
		c. Бор;
		d. Цирконий;
		e. Магнезий;
		f. Титан;
		g. Тантал;
		h. Волфрам;
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		i. Молибден; или
		j. Хафний;
	
2. Форми, които не фигурират в ML3, ML4, ML12 или ML16, произведени от праховете, изброени в
ML8.h.1.
Технически забележки
	1. ‘Реактивните материали’ са предназначени да предизвикват екзотермична реакция само при високо
напрежение на срязване и да се използват за изработване на обшивки или корпуси на бойни глави.
	2. Прахове от ‘реактивни материали’ се произвеждат например с високоенергийни топкови мелници.
	3. Форми от ‘реактивни материали’ се произвеждат например чрез селективно лазерно синтероване.
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);
				 f.	Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);
				 g.	Тетранитронафталин;
				 h.	Тринитроанизол;
				 i.	Тринитронафталин;
				 j.	Тринитроксилен;
				 k.	1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);
				 l.	Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);
				 m.	Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);
				 n. Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и др. пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;
				 o.	Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);
				 p.	Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);
				 q.	2,4,6-тринитротолуол (TNT) (CAS 118-96-7);
				 r.	Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);
				 s.	Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);
				 t.	Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи експлозиви или възпламенителни състави,
съдържащи азиди или азидни комплекси;
				 u.	Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);
				 v.	2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина) (CAS 82-71-3);
				 w.	Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7); метил
етилдифенилкарбамид [централити];
				 x.	N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);
				 y.	Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 13114-72-2);
				 z.	Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-71-4);
					 aa.	2-нитродифениламин (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
					 bb.	4-нитродифениламин (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
					 cc.	2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);
					 dd.	Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. точка 1С011.d. от Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба).
Забележка 2	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;
				 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:
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a. А
 втоматични 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. А ктивни 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;
		
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, по-дълъг 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;
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;
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b.	Отпада от 2011 г.;
c.	Безпилотни „летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“ 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);
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 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.
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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 радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на приемането, работата или
ефективността на противниковите радиоелектронни приемници, включително средства
за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;
				 b.	Електронни лампи с подвижна честота;
				 c.	Радиоелектронни системи или средства, проектирани за наблюдение и следене на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността
или за противодействие на такова наблюдение и следене;
				 d.	Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни смущения и лъжливи цели, средства, проектирани да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;
				 e.	Оборудване за защита на обработката на данни, за защита на данните и оборудване за
защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;
				 f.	Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови
програми и команди, оборудване за производство и разпределение;
				 g.	Направляващо и навигационно оборудване;
				 h.	Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радиокомуникация;
				 i.	Цифрови демодулатори, специално проектирани за прихващане на сигнали;
				 j. „Автоматизирани системи за командване и контрол“.
Важно:	За „софтуер“, свързан с военното „софтуерно“ дефинирано радио, вж. 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, превключ
вателна 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.
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;
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c.	Бойни каски, изработени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални стандарти, и специално проектирани за тях кори, подплати или омекотители за каски;
Важно:	За други компоненти и принадлежности за бойни каски вж. съответния раздел от Общия списък
на оръжията на ЕС.
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 най-малко спецификации за защита срещу осколки.
2.	Усилени с плочи бронежилетки, осигуряващи балистична защита, равна на или по-висока от
ниво ІІІ (NIJ 0101.06, юли 2008 г.) или на национални еквиваленти.
Забележка 1	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.
Важно 2	За „нишковидни и влакнести материали“, използвани за изработката на бронежилетки и каски,
вж. точка 1C010 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
ML14	‘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 борба с подводници, 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“ – тип дрон, тренажори за въоръжение, тренажори за безпилотни
„летателни апарати“, мобилни тренажорни единици и тренировъчно техническо оборудване за наземни
военни операции.
Забележка 1	ML14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за симулатори,
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.
ML15	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;
h.	Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост на
обтурация, по-малка от 100 μs, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на
високоскоростна камера;
i.	Влакнооптични инвертори на изображения;
j.	Смесени полупроводникови фотокатоди.
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“.
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Важно:	За класификацията на оръжейните мерници, включващи „електронно-оптически 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	ML16 се отнася до полуфабрикати, които могат да се идентифицират чрез състава, геометрията или функциите на материала.
ML17	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 „крайни манипулатори“ за „роботи“, 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.
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.
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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.);
2.	Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или
3.	Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху полезен товар от 91 kg или
повече;
c.	Преси за дехидратация;
d.	Шнекови екструдери, специално проектирани или модифицирани за екструзия на бойни „взривни вещества“;
e.	Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди „ракетни горива“;
f.	Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов капацитет над 227 kg;
g.	Смесители с непрекъснато действие за твърди „ракетни горива“;
h.	Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни „взривни вещества“;
i.	Оборудване за формиране на 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 разрушителен ефект, наподобяващ ефекта на обикновен боен припас;
				 b.	Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални частици с разрушителна сила;
				 c.	Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат
полета с достатъчно голям интензитет да повредят електронните схеми на дадена
отдалечена цел.
Забележка 2	ML19 включва следните изделия, когато те са специално проектирани за системи от оръжия с насочена енергия:
				 a.	Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергия, комутация, кондициониране на захранването или подаване на горивото;
				 b.	Системи за прехващане или съпровождане на цели;
				 c.	Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или
прекъсване на мисията;
				 d.	Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;
				 e.	Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при многобройни цели;
				 f.	Адаптивна оптика и фазови конюгатори;
				 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.
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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;
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.
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
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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
„Биологични агенти“
	Патогени или токсини, подбрани или модифицирани (чрез промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово
облъчване) с цел поразяване на хора или животни, повреждане на оборудване или нанасяне
щети на посеви или на околната среда.
ML7
„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-идиотипни антитела’ означава антитела, които се свързват със специфичните антигенни части за прикрепване на други антитела;
2.	‘Моноклонални антитела’ означава протеини, които се свързват с една антигенна свързваща
част и се произвеждат от една клетъчна култура;
3.	‘Поликлонални антитела’ означава смес от протеини, които се свързват със специфичните
антигени и се произвеждат от повече от една клетъчна култура;
4.	‘Рецептори’ означава биологични макромолекулни структури, които могат да свързват лиганди,
чието свързване оказва влияние върху физиологичните функции.
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.
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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 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.
ML10
„Дирижабъл“
	Силово задвижвано въздухоплавателно средство, което се издига благодарение на по-лек от
въздуха газ (обикновено хелий, в миналото водород).
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, мултиалкални фотокатоди (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	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.
ML11
„Космически летателни апарати“
Активни и пасивни сателити и космически сонди.
ML17
„Крайни 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.
ML9, 19
„Лазер“
	Устройство, което генерира кохерентна в пространството и времето светлина посредством
усилване 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 и „дирижабли“, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от
въздуха, като хелий или водород.
ML21
„Микропрограма“
	Поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, чието изпълнение се задейства с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.
ML22
„Необходим(и)“
	Приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно
отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или
функции. Такива „необходими“ „технологии“ могат да бъдат използвани и от други изделия.
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.
ML21
„Програма“
	Поредица от команди за извършване на процес във форма, изпълнима от електронен компютър, или удобни за превръщане в такава форма.
ML18, 21, 22 „Производство“
	Означава всички производствени етапи, като: производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.
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ML17, 21, 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 потребител’ 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.
‘Програмируемост, достъпна за потребителя’ означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:
а. Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или
b. Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.
Забележка	Горната дефиниция не включва следните устройства:
				 1.	Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез
телеоператор;
				 2.	Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът
на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични,
електронни или електрически средства;
				 3.	Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена
с фиксирани, но регулируеми ограничители като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките
на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния
модел (например смяна на щифтове или смяна на гърбици) в една или повече оси
на движение се осъществяват само чрез механични операции;
				 4.	Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност,
които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично
фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани
електрически двоични устройства или регулируеми ограничители;
				 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.
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ML22
„Технология“
	Специфична информация, необходима за „разработване“, „производство“ или експлоатация,
инсталиране, поддръжка (проверка), ремонт, основен ремонт или обновяване на изделие. Информацията приема формата на ‘технически данни’ или ‘техническа помощ’. „Технологията“ за
целите на Общия списък на оръжията на ЕС е определена в ML22.
Технически забележки
1. ‘Техническите данни’ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или
записани на други носители, като дискети, ленти, памети само за четене.
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’.
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.

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.
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 компоненти
0A001
„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти 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 зона на „ядрен реактор“;
c.	Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или
извеждане на гориво от „ядрен реактор“;
d.	Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за
задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;
e.	Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и охладителя на първи контур в „ядрен реактор“;
f.	Метални циркониеви тръби или тръби от циркониеви сплави (или сглобки на тръби), специално проектирани или подготвени за използване като обвивка за топлоотделящи елементи
в „ядрен реактор“ и в количества над 10 kg;
N.B.:	За циркониеви тръби под налягане вж. 0A001.e., а за каландриеви тръби вж. 0A001.h.
g.	Охладителни помпи или циркулационни помпи, специално проектирани или подготвени за
циркулиране на охладителя в първи контур на „ядрени реактори“;
h.	„Вътрешнокорпусни устройства на ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени
за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали
за горивото, каландриеви тръби, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;
Техническа бележка:
	В 0А001.h. „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната зона, поддържане
на правилното положение на горивото, насочване на потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка
вътре в активната зона.
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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 на нивото на
неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“.
k. „Външни термични екрани“, специално проектирани или подготвени за използване 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.
Оборудване за изпитване, контрол и производство
Инсталации за разделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални делящи се материали“, и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за
него, както следва:
a.	Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен
уран“ и „специални делящи се материали“, както следва:
1.	Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;
2.	Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;
3.	Инсталации за аеродинамично отделяне;
4.	Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;
5.	Инсталации за отделяне чрез йонообмен;
6.	Инсталации за изотопно разделяне по лазерен метод с използване на атоми в парообразно състояние;
7.	Инсталации за изотопно разделяне по лазерен метод с използване на молекулни съединения;
8.	Инсталации за отделяне на плазма;
9.	Инсталации за електромагнитно отделяне;
b.	Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:
Техническа бележка:
	В 0В001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което и да е от
изброените по-долу:
1.	Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 1,95 GPa или повече;
2.	Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 0,46 GPa или повече; или
	3. „ Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на еластичност“ от повече
от 3,18 × 106 m и „специфична якост на опън“ над 7,62 × 104 m;
1.	Газови центрофуги;
2.	Комплектни роторни монтажни възли;
3.	Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между
75 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 диаметър между 75
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 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 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;
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;
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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 сифонно 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 компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:
			 1.	Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до
100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за
тръбните форми;
			 2.	Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от
UF6“;
			 3.	Компресори 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 1 000 сm3/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 сифонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“;
		 d.	Оборудване и компоненти, 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 сифонно 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 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;
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e.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, 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 флуорсъдържащи въглеводородни 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 флуорсъдържащи въглеводородни 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 (напр. стъкло,
флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетер 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 оксидиране на уран за оксидиране на U+3 до U+4;
		 f.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:
			 1.	Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли,
в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури
във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри 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 K (100 °C) до 473 K
(200 °С);
			 2.	Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1 000 mm, изработени
от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр.
титанови или флуоровъглеродни пластини 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 на
разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с
използване на атоми в парообразно състояние, 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;
				 N.B.: ВЖ. СЪЩО 2A225.
			 3.	Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в течно или твърдо състояние, изработени от или покрити 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 на 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 спектър за експлоатация
през продължителни периоди от време;
		 h.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за използване на
разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с
използване на молекулни съединения, 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“;
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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 покрити 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 (напр. азот, аргон или
друг газ), 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;
		 i.	Оборудване и компоненти, 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 изходна мощност, по-голяма от 50 kW;
			 2.	Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни
да преработват повече от 40 kW средна мощност;
			 3.	Системи за генериране на уранова плазма;
			 4.	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 (напр. неръждаема
стомана);
		 j.	Оборудване и компоненти, 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 (напр. 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 прорези и джобове и изработени от
подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана);
			 3.	Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят
при налягания от 0,1 Pa или по-ниски;
			 4.	Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;
			 5.	Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат
всички изброени по-долу характеристики:
				 a.	Могат да работят в непрекъснат режим;
				 b.	Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;
				 c.	Осигуряват изходен ток от 1 A или повече; и
				 d.	Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;
				 N.B.: ВЖ. СЪЩО 3A227.
			 6.	Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат
всички изброени по-долу характеристики:
				 a.	Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при
напрежение от 100 V или повече; и
				 b.	Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01 % за период от време
8 часа.
				 N.B.: ВЖ. СЪЩО 3A226.
Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти,
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;
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b.	Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;
c.	Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;
d.	Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;
e.	Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани или подготвени за подаване
на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични 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:
1.	Способни да измерват йони с маса от 320 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-добра от 1 част на 320;
2.	Йонни източници, конструирани от или покрити с никел, медно-никелови сплави със
съдържание на никел в тегловно отношение 60 % или повече, или никелово-хромови
сплави;
3.	Йонизиращи източници, бомбардирани с електрони; и
4.	Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за
тях, 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.
Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях,
както следва:
a.	Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както
следва:
1.	Инсталации за обмен вода – водороден сулфид;
2.	Инсталации за обмен амоняк – водород;
b.	Оборудване и компоненти, както следва:
1.	Кули за обмен вода – водороден сулфид, с диаметри от 1,5 m или повече, способни да
работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa;
2.	Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 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/s при работа при налягания, по-големи или
равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;
3.	Кули за обмен амоняк – водород с височина, по-голяма или равна на 35 m, с диаметри
от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;
4.	Вътрешни елементи на кули, включително степенни контактори и степенни помпи,
включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк – водород;
5.	Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на
3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк – водород;
6.	Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород – деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или поголеми 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.
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Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.
Техническа бележка:
Специално проектираното или подготвено за производството на горивни елементи за „ядрен
реактор“ оборудване включва оборудване, което:
1.	Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или директно обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;
2.	Херметизира ядрения материал в рамките на обвивката на топлоотделящия елемент;
3.	Проверява целостта и херметичността на обвивката на топлоотделящия елемент;
4.	Проверява окончателната изработка на херметизираното гориво; или
5.	Се използва за сглобяване на реакторните компоненти.
Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и
специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях.
Бележка:	0B006 включва:
a.	Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“,
включително оборудване или компоненти, 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, напр. оборудване с дистанционно
управление за рязане, трошене или нацепване на отработени горивни елементи, възли или
прътове на „ядрения реактор“;
c.	Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (напр. 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 делящи се
материали“;
e.	Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на
критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;
Техническа бележка:
Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:
1.	Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;
2.	Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или
3.	Максимална ширина 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 делящи се
материали“.
Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:
a.	Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;
b.	Системи за производство на метален плутоний.
Материали
„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от
горните.
Бележка:	0С001 не контролира следните:
a.	Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;
b. „Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:
1.	Екраниране;
2.	Опаковка;
3.	Баласт с маса не повече от 100 kg;
4.	Противотежести с маса не повече от 100 kg;
c.	Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;
d.	Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.
„Специални делящи се материали“
Бележка:	0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в
чувствителните елементи на апарати.
Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори,
съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава
1:5000.
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Графит със степен на чистота, по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност, по-голяма от 1,5 g/cm3, за използване в „ядрен реактор“, в количества над 1 kg.
N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1C107
Бележка 1:	За целите на контрола на износа компетентните органи на държавата членка, в
която е установен износителят, определя 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 BEz на примесите (с изключение на BEвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор,
където:
				 BEZ (ppm) = CF x концентрацията на елемента Z в ppm;
σ AB
				 където CF е факторът на превръщане = – –Z – ––
–
σB AZ
				и σB и σZ са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) 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 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:
N.B.: Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната, 3A229 И 3A232.
a. Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат група от
управлявани детонатори, описани в 1A007.b. по-долу;
b. Електродетонатори, както следва:
	1. Иницииращ (експлодиращ) мост (EB);
	2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (EBW);
	3. Ударник;
	4. Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI);
Бележка:1A007.b. не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен
азид.
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 поголям.
Бележка: 1В226 включва сепаратори:
		 a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи;
		 b. При които и йонните източници, и колекторите са в магнитното поле и тези конфигурации, при 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. С истеми 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 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 хидроксид.
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Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:
N.B. ВЖ. СЪЩО 1C101.
a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2×10 8 Hz, но по-ниски от 3×1012 Hz;
Бележка 1: 1C001.a. 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, притежаващи 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:
Образци за проверка на поглъщането при 1C001.a.
Бележка: 1.c.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 7×106 N/m2 ; и
		 3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14×10 6 N/m2 ;
		 d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, притежаващи
всички изброени по-долу характеристики:
		 	1. Специфична относителна гравитационност над 4,4; и
			2. Максимална експлоатационна температура от 548 К (275 °С).
Бележка 2: Нищо в бележка 1 към 1C001.a. не освобождава магнитните материали, осигуряващи
поглъщане, когато се съдържат в боя.
b. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 1,5×1014 Hz, но по-ниски от 3,7×1014 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. Вътрешно проводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над
10 000 S/m (Siemens per metre/сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“, по-малко от 100 Ω/m2 (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 (повърхностно) съпротивление“ трябва да
бъдат определени, използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални
стандарти.
Керамични прахове, не-„композитни“ керамични материали, керамично-„матрични“ „композитни“ материали и прекурсорни материали, както следва:
N.B.: ВЖ. СЪЩО 1C107.
a. Керамични прахове от прости и сложни титанови бориди с общ брой метални примеси,
с изключение на целенасочените добавки, по малък от 5 000 ppm, със среден размер на
частиците, равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер,
по-голям от 10 μm;
b. Не-„композитни“ керамични материали в груба или полуобработена форма, състоящи се
от титанови бориди, с плътност от 98 % или повече от теоретичната плътност;
Бележка: 1C007.b. не контролира абразивните материали.
c. „Композитни“ материали керамика – керамика със стъклена или оксидна „матрица“ и
армирани (усилени) с влакна, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:
	1. Изработени от който и да е от следните материали:
		a. Si-N;
		b. Si-C;
		c. Si-Al-O-N; или
		d. Si-O-N; и
	2. Със „специфична якост на опън“, по-голяма от 12,7×103 m;
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d. „ Композитни“ материали керамика-керамика със или без непрекъсната метална фаза,
включващи частици, нишковидни кристали или влакна, в които силициевите, циркониевите или борните карбиди или нитриди съставляват „матрицата“;
е. Прекурсорни материали (т.е. полимерни или метало-органични материали със специално
предназначение) за производство на която и да е фаза или фази на материалите, описани
в 1C007.c., както следва:
	1. Полидиорганосилани (за производство на силициев карбид);
	2. Полисилазани (за производство на силициев нитрид);
	3. Поликарбосилазани (за производство на керамика със силициеви, въглеродни и азотни
компоненти);
f. „Композитни“ материали керамика – керамика с оксидна или стъклена „матрица“ и армирани (усилени) с непрекъснати влакна, изработени от някоя от следните системи:
	1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); или
	2. Si-C-N.
Бележка: 1C007.f. не контролира „композитни материали“, съдържащи влакна от тези системи,
с якост на опън на влакната, по-ниска от 700 MPa при 1 273 К (1 000 °С) или якост на опън на
влакната при пълзене повече от 1 % деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1 273 К
(1 000 °С) в продължение на 100 часа.
Материали, както следва:
Техническа бележка:
Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.
	b. „Предварително отделен (изолиран)“ нептуний 237 във всякаква форма.
Бележка: 1C012.b.не контролира пратки със съдържание на нептуний 237 от 1 грам или по-малко.
Материали или устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща
повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при „ракети“ и „ракетни“ подсистеми или
безпилотните въздухоплавателни средства, посочени в 9А012.
Бележка: 1С101 не контролира материали, ако въпросните стоки са предназначени единствено за
граждански приложения.
Техническа бележка:
В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег
на действие над 300 km.
Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, 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 °C), 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 от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;
		2. Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm
или повече и дължина от 50 mm или повече; или
		3. Блокове с размери от 120×120×50 mm или повече.
N.B.: Вж. също 0C004
b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, които могат да се използват за ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети
сонди, описани в 9A104;
N.B.: Вж. също 0C004
c. Керамични композитни материали (диелектрична константа, по-малка от 6 при честоти
от 100 MHz до 100 GHz), които се използват за обвивки за „ракети“, космически ракети
носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;
d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика,
която се използва за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети носители,
описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104;
e. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части, летателни апарати за многократно използване и носови части при „ракети“,
космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104.
Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение,
и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий,
сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое
от изброените по-горе.
Бележка: 1С233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.
Техническа бележка:
Естественото разпространение на литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни процента).
Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1 000 и продукти или устройства, съдържащи
някое от изброените по-горе.
Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48×103 GBq
(40 Ci) тритий.
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Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на продуктите, свързани
с отбраната или вещества или смеси, съдържащи такива, повече от 2 тегловни процента, с
кристална плътност, по-голяма от 1,8 g/cm 3, и скорост на детонация над 8 000 m/s.
Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества,
както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:
N.B.: Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната 1C450.
	 1. Тиодигликол (111-48-8);
	2. Фосфорен оксихлорид (10025-87-3);
	3. Диметил метилфосфонат (756-79-6);
	4.	Виж също Списъка 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);
	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. Виж също Списъка 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. Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната за O-етил-O-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);
	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 (4261-68-1);
	55. Метилфосфорна киселина (993-13-5);
	56. Диетил метилфосфонат (683-08-9);
	57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677-43-0);
	58. Триизопропил фосфит (116-17-6);
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	59. Етилдиетаноламин (139-87-7);
	60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
	61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
	62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9);
	63. Метилфосфонотиоик дихлорид (676-98-2).
64. Диетиламин (109-89-7).
Бележка 1: При износ за „Държави, които не са страни 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 износ за „Държави, които са страни 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, 62 и .64, в които нито
един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.
Бележка 4: 1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за
търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
Човешки и животински патогени и „токсини“, както следва:
a. Вируси, 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. Вируси на африканска чума по конете;
	2. Вирус на африканска чума по свинете;
	3. Andеs virus – Андски вирус;
	4. Вируси на птичия грип, които са:
		a. Неохарактеризирани; или
		b. Определени в приложение I, част 2 към Директива 2005/94/ЕО на Съвета (ОВ L 10,
14.1.2006 г., стр 16) като високопатогенни, както следва:
			1. В
 ируси 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. Chaparе virus – вирус „Чапаре“;
	7. Chikungunya virus – вирус „Чикунгуня“;
	8. Choclo virus – вирус „Чокло“;
	9. Вирус на Конго – кримската хеморагична треска;
	10. Dеnguе fevеr virus – вирус на треската „Денга“;
	11. Вирус „Добрава – Белград“;
	12. Вирус на източен конски енцефалит;
	13. Еbola virus – вирус „Ебола“;
	14. Вируси на шапа; Вируси на шарка по козите;
	15. Guanarito virus – вирус „Гуанарито“;
	16. Guanarito virus – вирус „Гуанарито“;
	17. Hantaan virus – вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);
	18. Вирус „Нendra“ (Еquinе morbillivirus);
	19. Вирус на херпес (болест на AuјЕszky);
	20. Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);
	21. Вирус на японския енцефалит;
	22. Junin virus – вирус „Джунин“;
	23. Kyasanur Forеst virus – вирус „Kyasanur Forеst“;
	24. Laguna Nеgra virus – вирус „Laguna Nеgra“;
	25. Lassa fеvеr 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“;
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	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“;
	46. Вирус „Ѕeoul“;
	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 пролетно-летен вирус на енцефалита);
	52. Variola virus – вирус на вариолата;
	53. Venezuelan equine EnсEphalitis virus – вирус на венецуелския конски енцефалит;
	54. Вируси на стоматит по мехура;
	55. Вирус на западния конски енцефалит;
	56. Вирус на жълтата треска;
57. Коронавирус, свързан с тежкия остър респираторен синдром (свързан с ТОРС коронавирус);
58. Възстановен вирус на инфлуенцата от 1918 г.;
b. Не се използва;
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. Bruсella abortus;
	3. Bruсella melitensis;
	4. Bruсella suis;
	5. Burkholderia mallei (Рѕeudomonas mallei);
	6. Burkholderia pѕeudomallei (Рѕeudomonas pѕeudomallei);
	7. Chlamydophila psittaci (известен в миналото като Chlamydia psittaci);
	8.	Clostridium argentinenѕe (известен в миналото като Clostridium botulinum Type G), произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;
	9. Clostridium baratii, произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;
	10. Clostridium botulinum;
	11. Clostridium butyricum, произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;
	12 Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;
	13. Coxiella burnetti;
	14. Franciѕella tularеnsis;
	15. Mycoplasma capricolum подвид capripnеumoniае (щам F38);
	16. Mycoplasma mycoidеs подвид mycoidеs SC (малка колония);
	17. Rickettsia prowаѕecki (Rickettsia prowazeckii);
	18. Salmonella typhi;
	19. Еscherichia coli, произвеждаща токсин „Шига“ (ЅТЕC) от серогрупи O26, O45, O103,
O104, O111, O121, O145, O157, и други произвеждащи токсин „Шига“ серогрупи;
Техническа бележка:
Еscherichia coli, произвеждаща токсин „Шига“ (ЅТЕC), е известен също като ентерохеморагичен
Е. coli или Е. coli произвеждащ веротоксин.
	20. Shigella dуѕenteriаe;
	21. Vibrio cholerаe;
	22. Уersinia 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“;
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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.
Бележка: 1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.
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, 1C351.c, 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 техните „субединици на токсини“.
Технически бележки:
 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.а., 1C351.c., 1C351.e. или 1C354, означава всяка една последователност,
специфична за съответните описани микроорганизми, която:
a. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти има значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията; или
		 b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да било
други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда
сериозно здравето на хората, животните или растенията.
Бележка:	1C353 не контролира последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен Еscherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи
веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или
Растителни патогени, както следва:
a.	Вируси, 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. Andean potato latent virus (Potato Andean latent tymovirus);
	2. Potato spindle tuber viroid;
b.	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) [Xanthomonas campestris
pv. citri];
	3. Xanthomonas oryzаe pv. oryzаe (Рѕeudomonas campestris pv. oryzаe);
	4.	Clavibacter michiganensis subsp. ѕepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum
или Corynebacterium sepedonicum);

БРОЙ 63

1C450

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

	5. Ralstonia solanасearum, rасe 3, biovar 2;
c.	Г ъбички, 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. Colletotrichum kahawаe (Colletotrichum coffЕanum var. virulans);
	2. Cochliobolus miyabeanus (Нelminthosporium oryzаe);
	3. Microcyclus 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 oryzаe (Pyricularia oryzаe);
	7. Рeronosclerospora philippinensis (Рeronosclerospora sacchari);
	8. Sclerophthora rayssiаe var. zeаe;
	9. Synchytrium endobioticium;
	10. Tilletia indica;
	11. Thecaphora solani.
Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:
N.B.: ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. и Списъка на продуктите, свързани с отбраната
a. Токсични химически вещества, както следва:
	1.	Амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78-53-5) и съответните му
алкилирани или протонирани соли;
	2. ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро-2-(трифлуорометил)-1-пропен (382-21-8);
	3.	ВЖ. Виж също 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: За износ в „Държави, които не са страни 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: За износ в „Държави, които са страни 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 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, с
изключение на N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;
N.B.: Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.
	3.	Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-диалкил [метил, етил или
пропил (нормални или изо)]-амидофосфати, с изключение на диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;
	4.	N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил
хлорид или N,N-диизопропил- (бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани
в 1C350;
	5.	N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(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 (108-01-0) и съответните му протонирани соли;
			 b. Протонирани соли на N,N-диметиламиноетанол (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,
които е описан в 1C350;
	7. Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139-87-7);
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	8. Метилдиетаноламин (105-59-9).
Бележка 1: За износ за „Държави, които не са страни 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:	За износ за „Държави, които са страни 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 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.
1D103
„Софтуер“, специално проектиран за анализ на средствата за намаляване на видимостта,
като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични
сигнали.
1E001
„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 1C012.b.
1E002
Други „технологии“, както следва:
f.	„Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали, описани
в 1A002, 1C007.c. или 1C007.d.;
1E101
„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани
в 1C101 или 1D103.
1E102
„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ на „софтуер“,
описан в 1D103.
1E201
„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1B226, 1B231, 1B233, 1C233, 1C235 или 1C239.
КАТЕГОРИЯ 3 – ЕЛЕКТРОНИКА
3A228
Превключващи устройства, както следва:
a.	Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искрова
междина, имащи всички изброени по-долу характеристики:
	1. Съдържащи три или повече електрода;
	2. Предназначени за върхово напрежение на анода 2,5 kV или повече;
	3. Пиков ток на анода 100 А или повече; и
	4. Време на забавяне на анода 10 μѕ или по-малко;
Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.
b. Задействани искрови междини, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
	1. Време на забавяне на анода 15 μѕ или по-малко; и
	2. Пикова сила на тока от 500 А или повече.
3A229
Силнотокови импулсни генератори, както следва:
N.B.: Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната
a.	Комплекти за задействане на детонатори (инициатори, възпламенители), включително такива с
електронен заряд, с експлозивно или оптично задействане, различни от посочените в 1A007.a.,
проектирани за управление на различни управляеми детонатори, посочени в 1A007.b.;
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 μѕ 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 диапазон от 223 K (–50 °C) до 373 K
(100 °C) или определени като подходящи за космически приложения.
Бележка: 3A229.b. включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.
c.	Възпламенителни микроустройства, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:
	1. Никое от измеренията им не надхвърля 35 mm;
	2. Номинално напрежение, равно на или по-голямо от 1 kV; и
	3. Капацитет, равен на или по-голям от 100 nF.
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:
	1. Електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутериева ядрена реакция; или
	2. Електростатично ускорение за индуциране на деутерий-деутериева ядрена реакция и способност да отдават 3×109 неутрона/s или повече.
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3A232

Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:
N.B.: Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната
N.B.: За детонатори вж. 1A007.b.
a. Не се използва;
b.	Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират
почти едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5 000 mm2 след единично сигнално възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5 μѕ.
Бележка: 3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен
азид.
3E201
„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ на оборудването, описано в 3A228.a., 3A228.b. или 3A231.
КАТЕГОРИЯ 5 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
Част 2 – „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
5A004.
Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на „криптоаналитични функции“.
Бележка: 5A004. включва системи или оборудване, проектирани или модифицирани, за да извършват „криптоаналитични функции“ посредством обратен инженеринг.
Техническа бележка:
„Криптоаналитични функции“ са функции, предназначени за компрометиране на криптографски
механизми с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително
чист текст, пароли или криптографски ключове.
5D002.c.1 Само софтуер, притежаващ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на
оборудването, описано в 5A004.
5E002.a.
Само „технологии“ за „разработка“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в
5A004. или 5D002.c.1. по-горе.
КАТЕГОРИЯ 6 – СЕНЗОРИ И ЛАЗЕРИ
6A001
Акустични системи, ограничени до следните:
a.	Морски акустични системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както
следва:
	1.	Активни (предавателни или приемно-предавателни) системи, оборудване и специално
проектирани компоненти за тях, както следва:
b.	Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, притежаващи някоя
от изброените по-долу характеристики:
1. Честота на излъчване под 5 kHz;
	6.	Проектирани да устоят на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от
1000 m; оборудвани с преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
		 a. Динамична компенсация на наляганията; или
		b. Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконат титанат;
c. А кустични източници, включващи преобразуватели, съдържащи пиезоелектрични, магнитостриктивни, електростриктивни, електродинамични или хидравлични елементи, работещи
поотделно или в комбинация, и имащи поне една от изброените по-долу характеристики:
Бележка 1: Доколко подлежат на контрол акустичните източници, включително преобразувателите, които не са описани в 6A001 и са специално проектирани за друго оборудване, се
определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.
Бележка 2: 6A001.a.1.c. не контролира електронните източници, които насочват звука само вертикално, или механични (напр. въздушно оръжие или газово-шоково оръжие), химически
(напр. експлозиви) източници.
Бележка 3: Пиезоелектричните елементи, посочени в 6A001.a.1.c., включват елементите, направени от оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (Pb(Mg1/3 Nb2/3 )O3 -PbTiO3 , или
PMN-PT) единични кристали, получени от твърд разтвор, или оловно-индиево-ниобатови/оловно-магнезиево-ниобатови/оловно- титанатови (Pb(In1/2 Nb1/2 )O3 – Pb(Mg1/3 Nb 2/3 )
O3 – PbTiO3 , или PIN-PMN-PT) единични кристали, получени от твърд разтвор.
1. Работещи при честоти по-ниски от 10 kHz и притежаващи която и да е от следните характеристики:
		a.	Не са проектирани за непрекъснато действие при цикъл на експлоатация 100 % и
притежават излъчено „изходно ниво в свободно поле“ (frЕЕ-fiЕld SourсЕ LЕvЕl (SL
) над (10log(f) + 169,77) dB (база 1 μРа на 1 m), където f е честотата в херцове на
RMS
максималната чувствителност на подадено напрежение (TVR) под 10 kHz; или
		b. Проектирани са за непрекъснато действие при цикъл на експлоатация 100 % и притежават излъчено „ниво на източника на свободно разпространяващо се поле“ (SL RMS )
при цикъл на експлоатация 100 % над (10log(f) + 159,77) dB (база 1 μРа на 1 m), където f
е честотата в херцове на максималната чувствителност на подадено напрежение (TVR)
под 10 kHz; или
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Техническа бележка:
„Нивото на източника на свободно разпространяващо се поле“ (SL RMS ) се определя по оста на
максимална чувствителност и в далечната зона на полето на акустичния излъчвател. Той може
да бъде изчислен въз основа на чувствителността на подадено напрежение посредством следното
уравнение: SL RMS = (TVR + 20log V RMS ) dB (база 1μРа на 1 m), където SL RMS е нивото на източника, TVR е чувствителността на подадено напрежение, а V RMS – управляващото напрежение на
излъчвателя.
	2. Не се използва.
	3. Потискане на странични излъчвания над 22 dB;
d. А кустични системи и оборудване, проектирани да определят положението на надводните
плавателни съдове или на подводните съдове и имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани за тях компоненти:
	1. Обхват на откриване на позицията над 1 000 m; и
	2. Точност на определяне на позицията, по-малка от 10 m rms (средна квадратична
стойност), при измерване на разстояние от 1 000 m;
Бележка: 6A001.a.1.d. включва:
		 a. Оборудване, използващо кохерентна „обработка на сигнали“ между два или повече маяка и хидрофона, намиращ се на борда на надводния плавателен съд или
подводното превозно средство;
		 b. Оборудване, способно автоматично да коригира грешките от скорост на разпространение на звука при изчисляване на ориентир.
e. А ктивни индивидуални сонари, специално проектирани или модифицирани да откриват, локализират и автоматично да класифицират плувци или водолази, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, както и специално проектирани
за тях акустични групи:
	1. Обхват на откриване на позицията над 530 m;
	2. Точност на определяне на позицията, по-малка от 15 m rms (средна квадратична
стойност), при измерване на разстояние от 530 m; и
	3. Широчина на честотната лента на предаване на пулсиращ сигнал над 3 kHz;
N.B:. За системи за откриване на водолази, специално проектирани или модифицирани за
военна употреба, Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната
Бележка: За 6A001.a.1.e., когато за различни среди са посочени множество обхвати на
определяне на положението, се използва най-големият обхват.
6A001.a.2.a.2.
2. Пасивни системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както
следва:
a. Хидрофони, имащи някоя от следните характеристики:
Бележка: Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго
оборудване, се определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.
Техническа бележка:
Хидрофоните се състоят от един или няколко чувствителни елемента, формиращи единен акустичен изходен канал. Съдържащите много на брой елементи биват определяни
като група от хидрофони.
	2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от обособени
сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20
mm и с раздалечаване между елементите, по-малко от 20 mm;
6A001.a.2.a.3.
	3. Имащи някои от следните чувствителни елементи:
		a. Оптични влакна;
		b. „Пиезоелектрични полимерни слоеве“, различни от поливинилиденфлуорид
(PVDF) и неговите кополимери {P(VDF-TrFЕ) и P(VDF-TFЕ)};
		c. „Гъвкави пиезоелектрични композитни материали“;
		d. Оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (т.е. Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O3 PbTiO3, или PMN- PT) пиезоелектрични единични кристали, получени от
твърд разтвор; или
		e. Оловно-индиево-ниобатови/оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (т.е. Pb(In 1/2 Nb 1/2 )O3 – Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O3 – PbTiO3 , или PIN-PMN-PT)
пиезоелектрични единични кристали, получени от твърд разтвор;
6A001.a.2.a.6.
6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1 000 m;
Технически бележки:
1. Сензорните елементи с „пиезоелектричен полимерен филм“ се състоят от поляризиран
полимерен слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка
(дорник).
2. Сензорните елементи с „гъвкав пиезоелектричен композит“ се състоят от пиезоелектрични керамични частици или влакна, обединени с електрически изолираща, акустично пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка, където съставката е неразделна
част от сензорните елементи.
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Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
Техническа бележка:
Групите от хидрофони се състоят от няколко хидрофона, образуващи много на брой
акустични изходни канали.
	 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.a.2.b.1 и 2. „позволяващи да бъдат модифицирани“ означава да имат предвидени
възможности, позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се промени раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина.
Тези предвидени възможности са: резервни кабели с 10 % повече от количеството кабели,
блокове за закрепване на раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, които могат да се нагаждат или които контролират повече от една група хидрофони.
3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d.;
	 4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;
	5. Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm;
	6. Не се използва;
	7. Характеристиките на хидрофоните, описани в 6A001.a.2.a.; или
	8. Хидроакустични сензори на основата на акселерометри, описани в 6A001.a.2.g.;
Обработващо оборудване (на данни), специално проектирано за приложение в реално време с буксируеми групи от хидрофони, имащи „възможност за програмиране,
достъпнo 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 преобразувания или процеси;
Кабелни системи за морското дъно или заливи, притежаващи някоя от изброените
по-долу характеристики:
	 1. Включващи хидрофони, описани в 6A001.a.2.a.; или
	2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони:
		a. 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; и
		b. Възможност да бъдат оперативно взаимосвързани с буксируеми (теглени)
групи от хидрофони;
Обработващо оборудване (на данни), специално проектирано за приложение в реално
време с кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи „възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ и времева или честотна област на обработка
и корелация, включително спектрален анализ, цифрово филтриране и генериране на
лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други преобразувания или
процеси;
Фотокамери и компоненти, различни от описаните в 6A003, както следва:
a. В
 исокоскоростни щрихови фотокамери с механични въртящи се огледала, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:
	1. Високоскоростни щрихови фотокамери със скорости на записване, по-големи от
0,5 mm на микросекунда;
b. Механични фотокамери с покадрово заснемане, с въртящи се огледала, както следва, и
специално проектирани компоненти за тях:
	1. Ф отокамери с покадрово заснемане, със скорости на записване, по-големи от
225000 кадъра в секунда;
Бележка: В 6A203.a. компонентите за такива фотокамери включват техните синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини,
огледала и лагери.
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/VISARs
(скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs (доплерови
лазерни интерферометри).
Датчици за налягане, както следва:
a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa;
b. Кварцови преобразуватели на налягане, използвани за налягания над 10 GРа.
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Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при излъчване от 100 ns или по-малко, и специално проектирани компоненти
за тях.
N.B.: ВЖ. СЪЩО 6B108
Системи, специално проектирани за измерване чрез радарно напречно сечение, годни
за използване при „ракети“ и подсистеми за тях.
„Софтуер“ за „обработка в реално време“ на акустични данни;

КАТЕГОРИЯ 7 – НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
7A117

7B001

7B003
7B103
7D101
7E001
7E002
7E101

„Системи/комплекти за насочване“, които могат да се използват в „ракети“, способни да
постигат точност на системата от 3,33 % или по-малко от обхвата (т.е. „СЕP/ВКГ“ от 10 km
или по-малко при обхват от 300 km) с изключение на „комплектите за насочване“, проектирани за ракети с обсег под 300 km или пилотирани летателни средства.
Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването, описано в 7A117 по-горе.
Бележка: 7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за техническо обслужване I и техническо обслужване II.
Оборудване, специално проектирано за „производство“ на оборудването, описано в 7A117
по-горе.
„Съоръжения за производство“, специално проектирани за оборудването, описано в 7A117
по-горе.
„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 7B003 или
7B103 по-горе.
„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101 по-горе.
„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 7A117, 7B003 и 7B103 по-горе.
„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ на оборудването,
описано в 7A117, 7B003, 7B103 и 7D101 по-горе.

КАТЕГОРИЯ 8 – МОРСКИ СИСТЕМИ
8A002.o.3

8E002.a.

Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост от 1 000 тона или повече, както следва:
b. А ктивните системи за намаляване или премахване на шума, или магнитни лагери специално проектирани за системи за силово предаване и съдържащи електронни управляващи
системи, способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на
противошумови или противовибрационни сигнали пряко към източника.
„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

9A005

9A007.a.

9A008.d.

Космически ракети носители с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на
действие минимум 300 km.
N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A104.
Бележка 1:9A004 не контролира полезните товари.
Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 9A006., използваеми за космически ракети носители, описани в 9А004
по-горе или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу.
N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A105 И 9A119.
Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космически ракети носители,
описани в 9А004 по-горе или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу, с някоя от следните
характеристики:
N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A119.
a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;
Компоненти, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво:
N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A108.c.
d.	Векторни системи за управление на тягата за подвижни сопла (дюзи) или впръскване
на допълнително гориво, използваеми за космически ракети носители, описани в 9А004
по-горе или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу, с някоя от следните характеристики:
	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.
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„Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), безпилотни „въздухоплавателни средства“,
свързано оборудване и компоненти за тях, както следва:
N.B.: ВЖ. СЪЩО 9А112.
a. „БЛА“ или безпилотни „въздухоплавателни средства“, проектирани да извършват контролиран полет извън обхвата на пряката естествена видимост на „оператора“ и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:
	1. Притежава всички изброени по-долу характеристики:
		a. М аксимална „продължителност на полета“ 30 минути или повече, но по-малко от
1 час; и
		b. Проектирани да излитат и да извършват стабилен контролиран полет при пориви
на вятъра със скорост 46,3 km/h (25 възела) или повече; или
	2. Максимална „продължителност на полета“ 1 час или повече;
Технически бележки:
1. За целите на 9A012.a. „оператор“ е лице, което инициира или управлява полета на „БЛА“
или на безпилотния „дирижабъл“.
2. За целите на 9A012.a. „продължителността на полета“ се изчислява за условията на международната стандартна атмосфера (ISA) (ISO 2533: 1975), на морското равнище и при
нулев вятър.
3. За целите на 9A012.a. „естествена видимост“ означава невъоръжено човешко око, със или
без корекция на зрението.
b. Свързани оборудване и компоненти за тях, както следва:
	1. Не се използва.
	2. Не се използва.
	3. О борудване и компоненти, специално разработени за превръщане на пилотирани
„летателни апарати“ или пилотирани „въздухоплавателни средства“ в „БЛА“ или
безпилотни „въздухоплавателни средства“, описани в 9А012.a.
	4. Въздушни бутални и ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за използване при „БЛА“ или безпилотни „въздухоплавателни средства“ при височина над 15 240 (50 000 фута).
Ракети сонди с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km.
N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A004.
Ракетни двигатели с течно гориво, както следва:
N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A119.
a. Д вигатели 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 по-голяма, с обща импулсна мощност, равна на 1,1 MNs или по-голяма; освен апогейните ракетни двигателни системи с течно гориво, проектирани или модифицирани
за спътникови приложения и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:
1. сечение на соплото/дюзата от 20 mm или по-малко; и
2. налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско.
Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми в „ракети“, изброени по-долу, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво:
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, с изключение на проектираните за използване в ракетни системи, които не разполагат с капацитет за полезен товар минимум
500 kg и радиус на действие минимум 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методи за постигане на контрол на вектора на тягата, посочен в 9А106.c., са,
както следва:
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.
Компоненти, различни от описаните в 9A008, използваеми в изброени по-долу „ракети“,
специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, с изключение на проектираните за използване в ракетни системи, които не разполагат с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане на управлението на вектора на тягата,
описано в 9A108.c, са:
 1. Гъвкава дюза (сопло);
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Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
Подвижен двигател или дюза (сопло);
Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или
Уравновесители на тягата.

9A112

„Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), различни от описаните в 9A012, както следва:
a. „Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“) с обсег на действие 300 km;
b. „Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), притежаващи всички изброени по-долу характеристики:
	1. С която и да е от следните характеристики:
		a. Възможност за автономно управление на полета и автономна навигация; или
		 b. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек оператор; и
	2. С която и да е от следните характеристики:
		a. Включващи система/механизъм за разпръскване на аерозоли с капацитет, по-голям от 20 литра; или
		b. Проектирани или изменени, за да включват система/механизъм за разпръскване
на аерозоли с капацитет, по-голям от 20 литра.
Технически бележки:
1. Аерозолите са съставени от частици или течности, различни от горивни компоненти, вторични продукти или добавки, като част от „полезния товар“, която подлежи на разпръскване в атмосферата. Примери за аерозоли включват пестициди за напръскване на житни
култури и сухи химикали за разбиване на градоносни облаци („засяване на облаци“).
2. Системата/механизмът за разпръскване на аерозоли съдържа всички онези части (механични, електрически, хидравлични и т.н.), които са необходими за складиране и разпръскване на
аерозоли в атмосферата. Това включва впръскването на аерозола в отработилите газове и
в спътната струя на витлото.

9A116

Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за „ракети“, и специално разработено или модифицирано оборудване за тях, както следва, с изключение на
космически летателни апарати за многократна употреба, проектирани за неоръжейни
полезни товари:
a.	Космически летателни апарати за многократна употреба;
b.	Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали;
c.	Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви
на висока температура материали;
d. Е лектронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за
многократна употреба.

9A119

Отделни степени на ракети, използваеми в завършени ракетни системи или безпилотни
летателни апарати, с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие
минимум 300 km, различни от описаните в 9A005 или 9A007.а. по-горе

9B115

Специално проектирано „оборудване за производство“ за системите, подсистемите и компонентите, описани в 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119
по-горе.

9B116

Специално конструирани „съоръжения за производство“ за космическите ракети носители, описани в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005, 9A007.a.,
9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе.

9D101

„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на стоките, описани в 9B116 по-горе.

9E001

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 или 9D101
по-горе.

9E002

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

9E101

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на стоките, описани в 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе.

9E102

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ в космически ракети носители, описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c.,
9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 или 9D101 по-горе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 28 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2017 г. в общ размер
36 615 876 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Община Белица за доизграждане на канализация в с. Краище, община
Белица – етап 2 – 500 000 лв.;
2. по бюджета на Община Гоце Делчев
средства в общ размер 1 050 000 лв. за доизграждане на детска градина в с. Лъжница,
община Гоце Делчев – 400 000 лв.; за ремонт
и реконструкция на детска градина в с. Буково – 650 000 лв.;
3. по бюджета на Община Сатовча за ремонт
и рехабилитация на улици на територията на
община Сатовча и за ремонт и рехабилитация
на външен водопровод в с. Плетена, община
Сатовча – 720 000 лв.;
4. по бюджета на Община Хаджидимово
за ремонт и рехабилитация на улична мрежа
в с. Абланица, с. Беслен и с. Теплен, община
Хаджидимово – 360 000 лв.;
5. по бюджета на Община Якоруда – етапи
3 и 4 на Проект „Изграждане на път IV-84025 –
с. Конарско – с. Бел камен“ – 900 000 лв.;
6. по бюджета на Община Руен за реконструкция на площад в с. Руен, община Руен –
800 000 лв.;
7. по бюджета на Община Сунгурларе средства в общ размер 470 000 лв. за: изграждане на
многофункционална зала с кметство в с. Съе-
динение, община Сунгурларе – 220 000 лв.;
ремонт на училище в с. Манолич, община
Сунгурларе – 120 000 лв.; ремонт на целодневна детска градина в с. Манолич, община Сунгурларе – 60 000 лв.; изграждане на
площад в с. Чубра – 40 000 лв.; ремонт на
покрив на кметство в с. Вълчин, община
Сунгурларе – 30 000 лв.;
8. по бюджета на Община Борован за ремонт
и рехабилитация на улици на територията на
община Борован – 300 000 лв.;
9. по бюджета на Община Хайредин за
ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Хайредин – 200 000 лв.;
10. по бюд же та на Общ и на К ру шари
средства в размер 440 000 лв., разпределени
за изграждане на спортна площадка в училище „Хр. Смирненски“ в с. Крушари и за
изграждане на общински път в с. Северци –
с. Черна – етап 2;
11. по бюд жета на Община Кърд жали
средства в общ размер 1 400 000 лв., разпределени, както следва: за изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Мост – етап 2 –
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1 200 000 лв.; за довършване на Средновековен
манастир „Св. Йоан Предтеча“ в кв. Веселчане – 200 000 лв.;
12. по бюджета на Община Ардино средства в размер 841 000 лв., разпределени,
както следва: за ремонт и рехабилитация
на улична мрежа на територията на община
Ардино – 450 000 лв.; за укрепване на скат
с подпорна стена с дължина L = 140,25 m в
кв. Горичево – 391 000 лв.;
13. по бюджета на Община Кирково средства
в общ размер 2 029 000 лв., разпределени, както следва: за внедряване на мерки за енергийна
ефективност – сграда на общинската администрация, община Кирково – 1 000 000 лв.;
за изграждане на път KPZ 1110 – Кирково –
с. Шумнатица – 1 029 000 лв.;
14. по бюджета на Община Крумовград за
рехабилитация на улици и тротоари в квартал
Запад на Крумовград – етап 1 – 500 000 лв.;
15. по бюджета на Община Момчилград
за ремонт и рехабилитация на улична мрежа
в населени места от община Момчилград –
954 000 лв.;
16. по бюджета на Община Черноочене
за изграждане на канализация в с. Пряпорец – етап 1 – 500 000 лв.;
17. по бюд же т а на Общ и на С ърн и ц а
средства в общ размер 500 000 лв., разпределени, както следва: за ремонт и рехабилитация на улици в община Сърница – етап
3 – 400 000 лв.; за изграждане на улица и
рехабилитация в с. Медени поляни в община
Сърница – 100 000 лв.;
18. по бюджета на Община Ракитово за
подмяна на водопровод на ул. Чепинец в гр.
Костандово, община Ракитово – 340 000 лв.;
19. по бюджета на Община Лъки за изграждане на подпорна стена за укрепване
на участък от главна улица между ПИ 32 и
35 в с. Дряново, община Лъки – 312 000 лв.;
20. по бюджета на Община Завет за рехабилитация на зелени площи в околоблоково
пространство с изграждане на площадки за
детска игра и спорт и за отводнителна и
дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134,
по плана на гр. Завет – етап 1 – 517 600 лв.;
21. по бюджета на Община Кубрат средства в размер 450 000 лв. за изграждане на
спортни площадки в гр. Кубрат, с. Беловец,
с. Севар и с. Бисерци, община Кубрат, и за
изграждане на детски площадки в с. Медвене,
с. Равно и с. Задруга, община Кубрат;
22. по бюджета на Община Лозница средства в общ размер 850 000 лв., разпределени,
както следва: за ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в населени места на община
Лозница – 450 000 лв.; за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Каменар, ул.
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Тодьовци – 200 000 лв.; за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Трапище, ул.
Христо Ботев и ул. Родопи – 200 000 лв.;
23. по бюджета на Община Самуил средства в общ размер 450 000 лв., разпределени,
както следва: за подмяна на покрив на средищно, основно училище в с. Владимировци –
96 000 лв.; за ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в населени места в община
Самуил – 354 000 лв.;
24. по бюджета на Община Цар Калоян за
обновяване на целодневна детска градина в
гр. Цар Калоян – етапи 1 и 2 – 600 000 лв.;
25. по бюджета на Община Главиница за
реализиране на Проект „Мерки за енергийна
ефективност в сградата на Административен блок № 2“ и „Тротоари и площади на
Административен блок № 2 на ул. Витоша,
гр. Главиница“ – 470 000 лв.;
26. по бюджета на Община Ситово за ремонт,
рехабилитация и асфалтиране на улици на
територията на община Ситово – 450 000 лв.;
27. по бюджета на Община Борино за ремонт и рехабилитация на улична мрежа на
територията на община Борино – 450 000 лв.;
28. по бюджета на община Мадан за ремонт и рехабилитация на градски площад в
гр. Мадан – 1 000 000 лв.;
29. по бюджета на Община Неделино за
ремонт и рехабилитация на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община
Неделино – етап 1 – 450 000 лв.;
30. по бюджета на Община Рудозем за облагородяване на централен градски площад в
гр. Рудозем – етап 1 – 690 000 лв.;
31. по бюд же та на Общ и на С вог е за
реконст ру к ци я на път в к варта л Орлин,
гр. Своге – 450 000 лв.;
32. по бюджета на Община Антоново за
ремонт и рехабилитация на улици в населени
места на територията на община Антоново – 440 000 лв.;
33. по бюджета на Община Омуртаг средства в общ размер 440 200 лв., разпределени,
както следва: за обновяване и рехабилитация
на детска площадка в Целодневна детска
градина „Радост“, гр. Омуртаг – 142 000 лв.;
за изграждане на подпорна стена на ул. Търновска, кв. 104, гр. Омуртаг – 105 000 лв.;
за изграждане на площадка за игра на деца
в с. Долно Козарево, община Ом у ртаг –
83 200 лв.; за ремонт и рехабилитация на
улици в населени места на територията на
община Омуртаг – 110 000 лв.;
34. по бюд жета на Общ ина Опака за
ремонт на асфалтова настилка на улици в
гр. Опака – 490 000 лв.;
35. по бюджета на Община Маджарово за
реконструкция и рехабилитация на улици в
с. Долно Съдиево и с. Златоустово, община
Маджарово – 400 000 лв.;
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36. по бюджета на Община Минерални
бани за рехабилитация на парк – цветна каскада Минерални бани, с. Минерални бани –
474 000 лв.;
37. по бюджета на Община Стамболово средства в общ размер 400 000 лв., разпределени,
както следва: за ремонт и рехабилитация на
общинска здравна служба в с. Силен, община
Стамболово – 200 000 лв.; за ремонт и рехабилитация на общинска здравна служба и реконструкция и саниране на училище в с. Жълти
бряг, община Стамболово – 200 000 лв.;
38. по бюджета на Община Венец за ремонт
и рехабилитация на улици в населени места
на територията на община Венец – 450 000 лв.;
39. по бюджета на Община Върбица за ремонт и рехабилитация на улици на територията
на община Върбица – 450 000 лв.;
40. по бюджета на Община Каолиново за
ремонт и рехабилитация на общинска улична
мрежа на територията на община Каолиново – 450 000 лв.;
41. по бюджета на Община Нови пазар
средства в общ размер 700 000 лв., разпределени, както следва: за доизграждане на
многофункционална зала в с. Памукчии,
община Нови пазар – 240 000 лв.; за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в
с. Правенци и възстановяване на асфалтова
настилка – етап 1 – 210 000 лв.; за подмяна
на ВиК – ул. Преслав – 250 000 лв.;
42. по бюджета на Община Иваново за
ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на с. Тръстеник,
с. Сваленик и с. Щръклево, община Иваново – 350 000 лв.;
43. по бюджета на Община Сливо поле средства в общ размер 850 000 лв., разпределени,
както следва: за реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията
на община Сливо поле – 350 000 лв.; за реконструкция и благоустрояване на централен
площад в гр. Сливо поле – 500 000 лв.;
44. по бюджета на Община Братя Даскалови за ремонт на улица в с. Оризово, община
Братя Даскалови – 100 000 лв.;
45. по бюджета на Община Павел баня за
ремонт и рехабилитация на улица Роза в гр.
Павел баня, кръстовище на ул. Н. Вапцаров,
ул. Шипка и ул. Ген. Габарев в с. Габарево
и ул. Ст. Стамболов в с. Манолово, община
Павел баня – 300 000 лв.;
46. по бюджета на Община Казанлък за
асфалтиране на общинска пътна мрежа в гр.
Казанлък – ул. Козлодуй и междублокови
пространства в кв. Васил Левски, и ж.к. Изток,
ул. Бузлуджански конгрес и ул. Работническа
в гр. Крън, ул. Беласица в с. Хаджидимитрово,
ул. Митко Палаузов в с. Ясеново и ул. Генерал
Симеонов, и ул. Ломска в с. Шейново, община
Казанлък – 500 000 лв.;
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47. по бюджета на Община Оряхово за
неотложни ремонтни дейности на територията на гр. Оряхово и с. Селановци, община
Оряхово – 1 000 000 лв.;
48. по бюджета на Община Шумен за
подготовка на терена на Национален историко-археологически резерват „Плиска“ за
проучвания – 70 000 лв.;
49. по бюджета на Община Гърмен средства
в общ размер 450 000 лв., разпределени, както
следва: за ремонт на ОУ „Димитър Талев“, с.
Хвостяне – 300 000 лв.; за ремонт на училище
в с. Горно Дряново – 150 000 лв.;
50. по бюджета на Община Айтос средства
в общ размер 840 000 лв., разпределени, както
следва: за ремонт и рехабилитация на улици
в с. Пещерско – 400 000 лв.; за изграждане
на многофункционален спортен комплекс в
с. Карагеоргиево – 440 000 лв.;
51. по бюджета на Община Велинград
средства в общ размер 1 904 000 лв., разпределени, както следва: за изграждане на детска
градина в с. Драгиново – 1 620 000 лв.; за
изграждане и ремонт на улици в с. Кръстава, с. Биркова и кв. Драгиново – 150 000 лв.;
за ремонт и обзавеждане на детска градина
в с. Пашови – 80 000 лв.; за изграждане на
довеждаща улица до учебно заведение в гр.
Велинград – 54 000 лв.;
52. по бюджета на Община Разград за
ремонт и рехабилитация на улична мрежа в
гр. Разград – 1 000 000 лв.;
53. по бюджета на Община Баните за реконструкция и рехабилитация – площад в с.
Баните – 500 000 лв.;
54. по бюджета на Община Златоград за
изграждане на многофункционална спортна
площадка в с. Старцево – 374 076 лв.;
55. по бюджета на Община Девин средства в
общ размер 1 450 000 лв., разпределени, както
следва: за ремонт и реконструкция на улици
в с. Осиково – 550 000 лв.; за ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен – 900 000 лв.;
56. по бюджета на Община Никола Козлево
за рехабилитация и ремонт на стадион в с.
Вълнаре – 250 000 лв.;
57. по бюджета на Община Каспичан за
реконструкция и благоустрояване на цент ра лен парк и площад в община Каспичан – 250 000 лв.;
58. по бюджета на Община Батак за изграждане на водопровод и канализация в с.
Нова Махала, община Батак – 290 000 лв.;
59. по бюджета на Министерството на
здравеопазването за закупуване на апаратура
и изграждане на структура по кардиология, в
т.ч. инвазивна кардиология в МБАЛ „Силистра“ – АД, Силистра – 1 500 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2017 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 59
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска
помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2017 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването и
на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5731

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 31 ЮЛИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г.,
бр. 47, 62, 74 и 91 от 2013 г., бр. 80 от 2014 г.
и бр. 5 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. програмирането и реализацията на
мерките за устойчиво развитие на Република
България.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „коалиционната управленска“ се заменят с „управленската“.
2. В т. 2 след думата „програма“ се добавя
„на правителството“.
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3. В т. 3 думите „коалиционната управленска“ се заменят с „управленската“.
4. В т. 4 думите „коалиционната управленска“ се заменят с „управленската“.
5. Точка 5 се изменя така:
„5. разглежда стратегически въпроси и
док у мен т и, вк л юч и т ел но т ези, кои т о са
предмет на обсъждане в други съвети, и ги
предлага за приемане или за одобряване от
Министерския съвет;“.
6. Точка 10 се изменя така:
„10. координира разработването на при
оритети за устойчивото развитие на Република България и ги предлага за одобряване от
Министерския съвет;“.
7. Точка 13 се отменя.
8. Създава се т. 15:
„15. съгласу ва преди внасянето им за
разглеждане и одобряване от Министерския
съвет инвестиционните проекти, за чието
финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни
заеми, за съответствието им с изискванията
на Наредбата за условията, на които трябва
да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите,
кандидатстващи за финансиране с държавна
гаранция, и за реда за тяхното разглеждане,
приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).“
§ 3. В чл. 2а, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „заместник министърпредседателя по демографската и социалната
политика и министър на труда и социалната
политика“ се заменят с „министъра на труда
и социалната политика“.
2. В т. 3 думите „заместник министърпредседателя по европейските фондове и
икономическата политика“ се заменят със
„заместник министър-председателя по чл. 3,
ал. 3, т. 1“.
3. В т. 4 думите „земеделието и храните“ се
заменят със „земеделието, храните и горите“.
4. В т. 6 думите „заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна
администрация“ се заменят със „заместник
министър-председателя по чл. 3, ал. 3, т. 1“.
§ 4. В чл. 3 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Председател на съвета е министърпредседателят.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник министър-председателят по
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15,
25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43,
54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г.,
бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г.,
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бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19,
37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г.
и бр. 12, 30, 39 и 45 от 2017 г.);
2. заместник министър-председателят по
икономическата и демографската политика;
3. заместник министър-председателят по
обществения ред и сигурността и министър
на отбраната;
4. заместник министър-председателят по
правосъдната реформа и министър на външните работи;
5. министърът на финансите;
6. министърът на вътрешните работи;
7. министърът на регионалното развитие
и благоустройството;
8. министърът на труда и социалната политика;
9. министърът на правосъдието;
10. министърът на образованието и науката;
11. министърът на здравеопазването;
12. министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;
13. министърът на културата;
14. министърът на околната среда и водите;
15. министърът на земеделието, храните
и горите;
16. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
17. министърът на икономиката;
18. министърът на енергетиката;
19. министърът на туризма;
20. министърът на младежта и спорта.“
§ 5. В чл. 4 се създава нова ал. 6:
„(6) Решенията на съвета се вписват в протокол, който се изготвя от секретариата на
съвета. Протоколът се подписва от секретаря
на съвета и се изпраща на членовете му.“
§ 6. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заместник министър-председателите,
министрите, ръководителите на ведомства и
председателите на съвети по чл. 21 от Закона
за администрацията съобразно своята компетентност представят в съвета в определени от
него срокове проекти на стратегически и програмни документи и отчети за изпълнението на
управленската програма на правителството.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на съвета може да възложи изпълнението на функциите по ал. 1,
т. 1 – 3 на секретаря на съвета или на някой
от членовете на съвета по чл. 3, ал. 3, т. 1 – 4.“
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „определен от заместник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация член
на политическия му кабинет“ се заменят с
„началникът на политическия кабинет на
министър-председателя“.
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2. В ал. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. координира разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма
на правителството и нейните актуализации;“
б) създава се нова т. 6:
„6. координира взаимодействието на съвета с Политическия съвет, сформиран в
съответствие с Коалиционното споразумение
между Политическа партия ГЕРБ и Коалиция
„Обединени патриоти“;“
в) създават се т. 7 и 8:
„7. изпълнява функциите по чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 3 при възлагане от председателя на
съвета по чл. 6, ал. 2;
8. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени му от председателя на съвета.“
§ 9. В чл. 8, ал. 1 след думите „Министерския съвет“ се добавя „изпълнява функциите
на секретариат на съвета, като“.
§ 10. В чл. 8а, ал. 3 думите „заместник
министър-председателите по коалиционна
политика и държавна администрация, координация на европейските политики и институционалните въпроси и по европейските фондове
и икономическата политика“ се заменят със
„заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и на
заместник министър-председателя по чл. 3,
ал. 3, т. 1“.
§ 11. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Параграф 2 се отменя.
2. В § 2а думите „т. 2“ се заменят с „т. 7“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5754

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 31 ЮЛИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 192 на Министерския съвет от 2009 г. за
създаване на Съвет за административната
реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г.,
бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от
2014 г. и бр. 19 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 накрая се добавя „и за намаляване
на регулаторната тежест“.
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2. В т. 7:
а) създава се нова буква „б“:
„б) намаляването на регулаторната тежест
за бизнеса;“
б) досегашните букви „б“ и „в“ стават
съответно букви „в“ и „г“.
3. Точка 8 се отменя.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът се състои от председател и
членове. Работата на съвета се координира
от секретар.“
2. В ал. 2 думите „коалиционна политика
и държавна администрация“ се заменят с
„чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“
в администрацията на Министерския съвет.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Членове на съвета са: заместник минист ър-председател ят по икономическата
и демографската политика, заместник министър-председателят по обществения ред и
сигурността и министър на отбраната, заместник министър-председателят по правосъдната
реформа и министър на външните работи,
министърът на вътрешните работи, министърът
на енергетиката, министърът на здравеопазването, министърът на земеделието, храните и
горите, министърът на икономиката, министърът на културата, министърът на младежта
и спорта, министърът на образованието и на
уката, министърът на околната среда и водите,
министърът на правосъдието, министърът на
регионалното развитие и благоустройството,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министърът на
труда и социалната политика, министърът на
туризма, министърът на финансите, министърът за Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз 2018, председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“,
главният секретар на Министерския съвет,
изпълнителният директор на Института по
публична администрация, двама областни
управители, определени от председателя на
съвета, и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република
България.“
5. В ал. 6 думите „коалиционна политика
и държавна администрация“ се заменят с
„чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация“.
§ 3. Член 2а се изменя така:
„Чл. 2а. (1) За подпомагане на работата
на съвета при изпълнение на функциите му
към него могат да се създават работни групи.
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(2) Броят, структурата, задачите, организацията на работата и поименният състав
на работните групи по ал. 1 се определят с
решение на съвета.“
§ 4. Създава се нов чл. 2б:
„Чл. 2б. (1) Към съвета се създава Регулаторен борд с председател – заместник
министър-председателят по чл. 5, ал. 1. т. 2
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, и
членове, определени със заповед на министър-председателя. В заповедта се посочват и
резервни членове.
(2) Регулаторният борд:
1. извършва периодични секторни прегледи
на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност;
2. дава становища относно необходимостта,
вида и обхвата на предложени за въвеждане
с проекти на нормативни актове регулаторни
режими по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност или друга форма на увеличаване или намаляване на регулаторната
тежест за гражданите и бизнеса;
3. извършва периодичен преглед и контрол върху изпълнението на приетите от
Министерския съвет мерки за намаляване на
административната и регулаторната тежест;
4. разглежда докладите на работните групи, на които са възложени задачи, свързани
с намаляване на административната и регулаторната тежест;
5. разглежда други въпроси, свързани с
намаляването на административната и регулаторната тежест, по инициатива на министър-председателя, заместник министър-председателите или министрите.
(3) Становищата по ал. 2, т. 2 се дават
въз основа на изслушване на вносителя от
Регулаторния борд, когато при съгласуването
по чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация или при обществените консултации
по Закона за нормативните актове е получено становище, с което се възразява срещу
разпоредби от проекта на нормативен акт, за
които е установено, че ще имат ефект върху
регулаторната тежест.
(4) По изключение, по преценка на председателя на борда становището по ал. 2, т. 2 се
дава без провеждане на изслушване, ако има
основания за спешно приемане на нормативния акт или ако бележките и предложенията в
становището по ал. 3 са отразени от вносителя.
(5) Решенията на борда в изпълнение на
функциите по ал. 2, т. 1, 3 и 4 се представят
на министър-председателя и на участниците в
заседанията. Решенията по ал. 2, т. 2 се включват в доклада на вносителя при разглеждането
на проекта на акт от Министерския съвет.“
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§ 5. В чл. 3, ал. 1 след думите „на дейността
на съвета“ се добавя „и на борда по чл. 2б“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г.,
бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от
2014 г. и бр. 19 от 2015 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът се състои от председател и
членове. Председател на съвета е заместник
министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация. Членове
на съвета са: заместник министър-председателят по икономическата и демографската
политика, заместник министър-председателят
по обществения ред и сигурността и министър
на отбраната, заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на
външните работи, министърът на вътрешните
работи, министърът на енергетиката, министърът на здравеопазването, министърът на
земеделието, храните и горите, министърът
на икономиката, министърът на културата,
министърът на младежта и спорта, министърът на образованието и науката, министърът
на околната среда и водите, министърът на
правосъдието, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министърът на труда и социалната
политика, министърът на туризма, министърът
на финансите, министърът за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018, председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“, главният секретар на
Министерския съвет, изпълнителният директор
на Института по публична администрация,
двама областни управители, определени от
председателя на съвета, и изпълнителният
директор на Националното сдружение на общините в Република България.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Секретар на съвета е директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“
в администрацията на Министерския съвет.“
2. В чл. 4, ал. 1 думите „коалиционна
политика и държавна администрация“ се
заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
3. Член 5а се изменя така:
„Чл. 5а. (1) За подпомагане работата на
съвета при изпълнение на функциите му към
него може да функционират работни групи.
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(2) Броят, структурата, задачите, организацията на работата и поименният състав
на работните групи по ал. 1 се определят с
решение на съвета.“
4. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. Регулаторният борд към съвета
се състои от председател – заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, и членове,
определени със заповед на министър-председателя. В заповедта се посочват и резервни
членове.“
5. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Заседани ята на борда се
провеждат в пълен състав. В случай на отсъствие на член на борда той се замества от
резервния член.
(2) Решенията на борда се вземат с мнозинство от две трети от състава му.“
6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Заседанията на съвета и на борда
към него се свикват и ръководят от техния
председател.“
7. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване
на съвета и на борда се осъществява от дирекция „Модернизация на администрацията“
в администрацията на Министерския съвет,
която изпълнява функциите на секретариат.
(2) Секретариатът на съвета:
1. организира и координира подготовката
и провеждането на заседанията на съвета и
на борда;
2. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното само
управление, както и чрез други организации
информация и материали, необходими за
анализа и подготовката на въпросите, които
подлежат на разглеждане от съвета и на борда;
3. изготвя анализи, експертизи, становища
по въпроси от компетентността на съвета и
на борда;
4. изготвя протоколите от заседанията на
съвета и съхранява документацията на съвета
и на борда;
5. подготвя годишния доклад за дейността
на съвета.“
8. В чл. 15, ал. 1 след думите „на откритите
заседания“ се добавя „на съвета“.
9. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Когато Регулаторният борд
разглежда проекти на нормативни актове,
които предвиждат въвеждането на регулаторен
режим по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност или друга форма на увеличаване или намаляване на регулаторната
тежест за гражданите и бизнеса, в заседанието
му задължително участва съответният член на
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правителството, който е вносител на проекта
на нормативен акт. Министрите могат да бъдат
представлявани от определен за всяко отделно
заседание заместник-министър. Вносителят
на проекта на нормативен акт може да бъде
подпомаган от експерти.
(2) Председателят на борда може да кани
за участие в заседанието представители на
заинтересованите работодателски, професионални, потребителски или други неправителствени организации. В случаите по ал. 1
задължително се отправя покана към организациите, изразили отрицателно становище
по разпоредби от проекта на нормативен
акт, с които се въвежда допълнителна или
с които се предлага намаляване на регулаторната тежест.
(3) Когато Регулаторният борд разглежда
въпрос извън случаите по ал. 1, за участие
в заседанието му се канят представители на
засегнатите държавни институции.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 за участие в
заседанието на борда се кани представител
на Националното сдружение на общините в
Република България, когато разглежданият
въпрос е свързан с дейността на общините.“
10. В чл. 16 се създава ал. 6:
„(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за заседанията на Регулаторния борд.“
11. В чл. 20 се създава ал. 3:
„(3) На всяко заседание на съвета секретарят представя информация за проведените
заседания на борда и за взетите решения.
Информацията се включва в документите и
материалите по ал. 2, т. 3 и 4.“
§ 7. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от
2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г. и бр. 12, 30,
33 и 45 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32 се създава ал. 7:
„(7) Когато при съгласуването на проект на
нормативен акт или при обществените консултации по Закона за нормативните актове
е получено становище, с което се възразява
срещу разпоредби, за които е установено, че
ще имат ефект върху регулаторната тежест
за бизнеса, проектът се внася за разглеждане
от Министерския съвет след получаване на
становище от Регулаторния борд към Съвета
за административната реформа.“
2. В чл. 35:
а) в ал. 1 т. 7 се отменя;
б) в ал. 2 се създават т. 9 и 10:

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

„9. информация относно становището на
Регулаторния борд към Съвета за административната реформа по чл. 32, ал. 7;
10. обосновка на необходимостта от въвеждане на режим по смисъла на чл. 4, ал. 1 от
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност, когато докладът се
отнася до законопроект, с който се предвижда
въвеждане на такъв режим; в този случай
обосновката се включва и в мотивите към
законопроекта.“;
в) в ал. 4 числото „7“ и запетаята след него
се заличават.
3. В чл. 62, ал. 2, т. 7 думите „Комисията
за превенция и противодействие на корупцията“ се заменят с „Националния съвет по
антикорупционни политики“.
4. В чл. 77б:
а) в ал. 1 т. 5 се отменя;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Дирекция „Модернизация на администрацията“ изпълнява функциите на секретариат на Съвета за административната реформа
и на Регулаторния борд към него и публикува
необходимата информация за тяхната дейност
на Портала за консултативните съвети.“
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5755

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията
и разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 36 от 2009 г.; изм., бр. 48 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 40 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на наредбата се прилагат
съответно и в случаите, когато БНБ участва
в изготвянето на съвместни решения с компетентни органи на други държави членки
за издаване на разрешения и одобрения по
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните
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институции и инвестиционните посредници и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“, и
актовете по прилагането му.“
§ 2. В чл. 2, ал. 3 думите „минимално изисквания собствен капитал съгласно българското
законодателство“ се заменят с „изисквания
внесен капитал по чл. 7, ал. 2 от Закона за
кредитните институции“.
§ 3. В чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ду мите „инвестиционен рейтинг от
призната от БНБ по реда на чл. 40, ал. 2, т. 2
от Закона за кредитните институции агенция
за външна кредитна оценка“ се заменят с
„кредитен рейтинг от агенция за кредитен
рейтинг, регистрирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1
от 17 ноември 2009 г.)“.
2. Създава се изречение второ: „Към този
док у мен т се добавя съо т ветст ващата м у
степен на кредитно качество, когато е извършено съотнасяне на рейтингите от тази
агенция съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) № 2016/1799 на Комисията от 2016 г. за
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на
кредитните оценки на агенциите за външна
кредитна оценка за кредитен риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
74/8 от 14 март 2014 г.).“
§ 4. В чл. 13, ал. 6 думите „и чл. 11“ се
заличават.
§ 5. В чл. 16, ал. 1, т. 2 думите „чл. 2, ал. 2“
се заменят с „чл. 1, ал. 3“.
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 29 и 122“ се заменят
с „чл. 29, чл. 39, ал. 4 и чл. 122“;
б) създават се т. 3 – 5:
„3. изискванията и необходимите документи
за издаване на разрешение по чл. 39, ал. 5 от
Закона за кредитните институции;
4. редът и необходимите документи за издаване на одобрение по чл. 39, ал. 6 от Закона
за кредитните институции;
5. редът за издаване на другите разрешения
и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013,
когато не е уреден в този регламент или в
актовете по неговото прилагане.“
2. В ал. 7 навсякъде в текста след думата
„разрешение“ се добавя „или одобрение“, а
думите „чл. 29 или 122“ се заменят с „чл. 29,
39 или 122“.
3. В ал. 8:
а) в основния текст след думата „разрешения“ се добавя „и одобрения“ и след думата
„разрешение“ се добавя „или одобрение“;
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б) в т. 1 след думата „разрешение“ се добавя
„или одобрение“.
§ 7. В чл. 19 думите „чл. 19а“ се заменят
с „чл. 19а – 19в“.
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „може да откаже“ се заменят с „отказва“;
б) точка 4 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българската народна банка може да
откаже да издаде разрешение и ако прецени,
че съществува опасност при необходимост
от бърза продажба на активите, предмет на
вноската, банката да не получи цена, съответстваща на оценката по устава.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. данните и документите по чл. 29 и 30
от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на
Комисията от 2014 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите
изисквания на институциите (ОВ, L 74/8 от
14 март 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „Закона за кредитните институции и издадените наредби за
прилагането му“ се заменят със „Закона за
кредитните институции, на издадените наредби за прилагането му, на Регламент (ЕС)
№ 575/2013 или на Делегиран регламент (ЕС)
№ 241/2014“.
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. данните и документите по чл. 29 и 30
от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.“
2. В ал. 2, т. 2 думите „Закона за кредитните институции или издадените наредби
за прилагането му“ се заменят със „Закона
за кредитните институции, на издадените
наредби за прилагането му, на Регламент
(ЕС) № 575/2013 или на Делегиран регламент
(ЕС) № 241/2014“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) А линеи 1 и 2 се прилагат съответно
и за премийни резерви от емисии, свързани
с капиталовите инструменти и подчинените
заеми.“
§ 11. Създават се раздели XIV – XVII:
„Раздел XIV
Разрешение за вк лючване на капиталови
инструменти в базовия собствен капитал от
първи ред
Чл. 33б. (1) Банка, която иска да получи
разрешение за включване на капиталови инструменти по чл. 26, параграф 1, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013 в базовия собствен
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капитал от първи ред, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на банката за издаване на
емисия капиталови инструменти и за изменение на устава;
2. списък на лицата, придобили капиталови инструменти, данни относно размера
на придобитите инструменти от всяко едно
лице и документи, удостоверяващи, че всеки,
придобил капиталови инструменти, е внесъл
по набирателната сметка на банката тяхната стойност, както и документи, доказващи
произхода на средствата;
3. декларация от банката, че тя не е финансирала пряко или непряко придобиването
на инструментите;
4. данните и документите по чл. 6 и 7 за
лицата, които в резултат на увеличението на
капитала ще придобият пряко или косвено
3 и над 3 на сто, съответно 10 и над 10 на сто
от акциите с право на глас;
5. удостоверение, издадено от „Централен
депозитар“ – АД, за регистриране на емисията
капиталови инструменти;
6. изменения устав, съдържащ новия размер
на капитала;
7. таблица за оценка на съответствието на
капиталовите инструменти с изискванията на
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 съгласно приложение № 1; таблицата се изготвя от банката
и представя информация за съответствието на
капиталовите инструменти със съответните
изисквания на регламентите по предходното
изречение за квалифицирането им като базов
собствен капитал от първи ред;
8. декларация, че инструментите са от вида
инструменти в Република България, включени в списъка на Европейския банков орган
(ЕБО) по чл. 26, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
9. декларация, че представената информация е точна и пълна, както и че капиталовите инструменти отговарят на условията
за квалифицирането им като базов собствен
капитал от първи ред.
(2) Българската народна банка отказва да
издаде разрешение за включване на капиталови
инструменти в базовия собствен капитал от
първи ред, когато не са изпълнени условията
на Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 и тази наредба.
Раздел XV
Разрешение за включване на междинната
или годишната печалба в базовия собствен
капитал от първи ред
Чл. 33в. (1) Банка, която иска да получи
разрешение за включване на междинната или
годишната печалба в базовия собствен капитал
от първи ред, подава писмено заявление до
БНБ, към което прилага:
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1. документ, заверен от одитора на банката,
потвърждаващ печалбата, като:
а) относно годишната печалба се представя одиторски доклад или удостоверително
писмо, в което се посочва, че одитът не е
приключил и че одиторите не са установили
нещо, което да им дава основание да считат,
че окончателният доклад ще съдържа модифицирано мнение;
б) относно междинната печалба се представя одиторски доклад (в случай на извършен одит), доклад за преглед по смисъла
на МОС 2400 „Ангажименти за преглед на
финансови от чет и“ и ли удостовери телно
писмо съгласно условията на буква „а“, ако
потвърждението, представено от банката, е
одиторски доклад;
2. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват банката, че печалбата е записана съгласно предвидените в
приложимата счетоводна рамка принципи и
че обхватът на пруденциалната консолидация
не е значително по-широк от обхвата на потвърждението, което се съдържа в документа
на одитора по т. 1;
3. декларация, подписана от лицата, които управляват и представляват банката,
в която се посочват основните елементи
на меж д и н ната и л и г од и ш ната печа лба,
вк лючително приспадани ята за очак вани
отчисления от печалбата съгласно чл. 2 от
Регламент № 241/2014 или дивиденти съгласно приложение № 2;
4. заверен препис от решението/предложението на компетентния орган на банката за
включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред.
(2) В случаите, когато междинната или
годишната печалба се включва на консолидирана или подконсолидирана основа, изиск
ванията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпълняват от
консолидиращото лице.
(3) Размерът на дивидентите, които се
приспадат, се основава на официално решение/предложение на компетентния орган на
банката, а в случаите, когато няма такова
решение/предложение, на най-високата стойност измежду:
1. максималния размер на дивидентите,
изчислен в съответствие с дивидентната политика;
2. размера на дивидентите, изчислен въз
основа на средното съотношение на изплащане
през последните три години;
3. размера на дивидентите, изчислен въз
основа на съотношението на изплащане за
предходната година.
(4) Българската народна банка отказва
да издаде разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия
собствен капитал от първи ред, когато не са
изпълнени условията за нейното включване
по Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 и тази наредба.
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Раздел ХVІ
Одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния
капитал от първи ред, съответно в капитала
от втори ред
Чл. 33г. (1) Банка, която иска да получи
одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния
капитал от първи ред, съответно в капитала
от втори ред, подава писмено заявление до
БНБ, към което прилага:
1. договор или друг документ за издаване
на капиталовия инструмент или за получаване на подчинения заем и заверен препис от
решението на компетентния орган на банката
за сключването на договора или издаване на
инструмента;
2. за капиталови инструменти и подчинени
заеми с нови или сложни характеристики – мотивирано и независимо правно становище,
потвърждаващо, че капиталовите инструменти
или подчинените заеми отговарят на условията
за квалифицирането им като инструмент на
допълнителен капитал от първи ред или на
капитал от втори ред;
3. за капиталови инструменти, за които
се иска одобрение за включването им като
инструмент на допълнителния капитал от
първи ред – посочване на минималната сума
на базовия капитал, който ще се образува,
ако стойността на главницата по инструмента
бъде изцяло намалена или преобразувана в
базов капитал (чл. 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013) след намаление на
всички предвидими данъчни задължения или
плащания, резултат от преобразуването или
намалението или произтичащи и свързани с
инструмента към момента на преобразуването или намалението, като банката трябва
да оцени и обясни сумата на база данъчното
третиране, приложимо към датата на оценката
и структурата на групата;
4. таблица за оценка на съответствието
на капиталовия инструмент, съответно на
подчинения заем, с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент
(ЕС) № 241/2014 съгласно приложение № 3;
таблицата се изготвя от банката и представя
информация за съответствието на капиталовия
инструмент, съответно на подчинения заем,
с изискванията на регламентите по предходното изречение за квалифицирането им като
допълнителен капитал от първи ред, съответно
капитал от втори ред, като отчита приложимите въпроси и отговори на ЕБО и Доклада на
ЕБО относно наблюдението на инструменти
на допълнителния капитал от първи ред;
5. декларация от банката, че тя не е финансирала пряко или непряко придобиването
на инструментите;
6. декларация, че представената информация е точна и пълна, че капиталовите
инструменти отговарят на условията за ква-
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лифицирането им като допълнителен капитал
от първи ред или капитал от втори ред и че
няма необявени споразумения, които биха
повлияли на тяхната допустимост;
7. банков документ за постъпване на средствата по банкова сметка на банката;
8. други документи, необходими за извършването на преценка дали да се издаде
исканото одобрение.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват
причините за издаване на капиталовия инструмент и за планиране на заема, както и
съответствието им с плана за капитала (на
индивидуална и консолидирана основа). То
включва и описание на въздействието върху
собствения капитал (базовия собствен капитал, допълнителния капитал от първи ред и
общия капитал) и коефициента на задлъжнялост/ливъридж (за допълнителния капитал
от първи ред) за всички нива на прилагане
в съответствие с част първа, дял втори от
Регламент (ЕС) № 575/2013 за тригодишен
период, като се базира на прогноза за плана
за капитала и се отчита ал. 1, т. 3.
(3) Банките могат да използват публикуваните от ЕБО стандартизирани образци за
характеристиките и условията при издаване
на капиталови инструменти, както и Доклада
на ЕБО относно наблюдението на инструменти на допълнителния капитал от първи ред.
(4) Банката е длъжна да уведоми БНБ за
всяка промяна в договора или документа за
издаване на инструмента или за получаване
на подчинения заем или за обстоятелства,
които могат да повлияят на квалифицирането
им като инструмент на допълнителен капитал
от първи ред или на капитала от втори ред.
(5) Българската народна банка отказва да
издаде одобрение за включване на капиталови
инструменти и подчинени заеми в допълнителния капитал от първи ред, съответно в
капитала от втори ред, когато не са изпълнени
изискванията за включването им по Регламент
(ЕС) № 575/2013, Делегиран регламент (ЕС)
№ 241/2014 или тази наредба.
Раздел ХVІІ
Други разрешения и одобрения по Регламент
(ЕС) № 575/2013
Чл. 33д. (1) Банка, която иска да получи
друго разрешение или одобрение по Регламент (ЕС) № 575/2013, извън случаите по
чл. 33б – 33г, подава писмено заявление до
БНБ, към което прилага данните и документите, удостоверяващи спазването на съответните
изисквания на Регламент (ЕС) № 575/2013 и
актовете по неговото прилагане.
(2) Българската народна банка отказва
издаване на разрешение или одобрение по
ал. 1, ако не са представени всички документи, ако те са неверни или с противоречиво
съдържание или ако не са изпълнени други
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изисквания на Закона за кредитните институции, на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на
актовете по неговото прилагане.“
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 числото „20 000“ се заменя с
„10 000“.
2. Създават се т. 15 – 18:
„15. за издаване на разрешение за включване на капиталови инструменти в базовия
собствен капитал от първи ред – 5000 лв.;
16. за издаване на разрешение за включване
на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред – 5000 лв.;
17. за издаване на одобрение за включване
на капиталови инструменти и подчинени заеми
в допълнителния капитал от първи ред или
в капитала от втори ред – 5000 лв.;
18. за издаване на другите разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013 – 1000 лв.“
§ 13. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се нов § 1:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Консолидиращо лице“ е кредитна институция, която е длъжна да спазва установените
в Регламент (ЕС) № 575/2013 изисквания на
консолидирана или подконсолидирана основа,
което е приложимо съгласно чл. 11 и 18 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
2. „Междинна печалба“ е печалбата, определена според приложимата счетоводна рамка,
изчислена за референтен период, по-кратък
от пълната финансова година, преди банката
да е взела формално решение, с което се потвърждава тази печалба или загуба на банката;
3. „Годишна печалба“ е печалбата, определена според приложимата счетоводна рамка,
изчислена за референтен период, равен на
пълната финансова година, преди банката
да е взела формално решение, с което се потвърждава тази печалба или загуба на банката.
4. „Съотношение на изплащане на консолидирана основа“ е съотношението между:
а) разпределените на собствениците на
консоли ди ращо то лице диви ден т и, с изключение на изплатените по начин, който
не намалява базовия собствен капитал от
първи ред (например дивиденти под формата
на акции); и
б) разпределената на собствениците на
консолидиращото лице печалба след облагане
с данъци.
Ако за дадена година съотношението между
букви „а“ и „б“ е отрицателно или е по-голямо от 100 %, съотношението на изплащане
се счита за 100 %.
В случай че за дадена година печалбата по
буква „б“ е равна на нула, съотношението на
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изплащане се счита за 0 %, ако дивидентите
по буква „а“ са равни на нула, и за 100 %, ако
дивидентите по буква „а“ са по-големи от нула.
5. „Съотношение на изплащане на индивидуална основа“ е съотношението между:
а) разпределените на собствениците на лицето дивиденти, с изключение на изплатените
по начин, който не намалява базовия собствен
капитал от първи ред (например дивиденти
под формата на акции); и
б) печалбата след облагане с данъци.
Ако за дадена година съотношението между
букви „а“ и „б“ е отрицателно или е по-голямо от 100 %, съотношението на изплащане
се счита за 100 %.
В случай че за дадена година печалбата по
буква „б“ е равна на нула, съотношението на
изплащане се счита за 0 %, ако дивидентите
по буква „а“ са равни на нула, и за 100 %, ако
дивидентите по буква „а“ са по-големи от нула.“
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3. Досегашният § 1 става § 1а и се изменя
така:
„§ 1а. Документите и сведенията на чужд
език, които се изискват по реда на тази наредба,
се представят в БНБ със заверен превод на
български език, а представяните официални
документи трябва да бъдат и легализирани.
При несъответствие меж ду текстовете за
верни се приемат данните в българския превод. Подуправителят, ръководещ управление
„Банков надзор“, може да поиска отделни
частни документи от съществено значение за
преценката относно спазването на нормативните изисквания да бъдат с нотариална заверка
на подписите на лицата, които са ги издали.“
§ 14. Създават се приложение № 1 към
чл. 33б, а л. 1, т. 7, приложение № 2 към
чл. 33в, ал. 1, т. 3 и приложение № 3 към
чл. 33г, ал. 1, т. 4:
„Приложение № 1
към чл. 33б, ал. 1, т. 7

Таблица за оценка на съответствието на капиталовите инструменти с изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за квалифицирането им като базов собствен
капитал от първи ред
Разпоредба от Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 28
1. Капиталовите инструменти се приемат за инструменти на базовия собствен капитал от първи
ред само ако са изпълнени всички условия по-долу:
а) инструментите са емитирани пряко от институцията с предварителното съгласие на собствениците на институцията или когато това се
разрешава от приложимото национално право,
от ръководния орган на институцията;
б) инструментите са изплатени и тяхното закупуване не се финансира пряко или непряко от
институцията;
в) инструментите отговарят на всички условия
по-долу по отношение на своята класификация:
i) те са капитал по смисъла на член 22 от Директива 86/635/ЕИО (ОВ, L 176/37 от 27 юни 2013 г.)
ii) те са собствен капитал по смисъла на приложимата счетоводна рамка;
iii) те са собствен капитал за целите на определянето на балансовата неплатежоспособност,
когато е приложимо съгласно националното право
в областта на неплатежоспособността;
г) инструментите са ясно и индивидуално оповестени в счетоводния баланс от финансовите
отчети на институцията;
д) инструментите са с неограничен срок;
е) главницата на инструментите не може да се
намалява или възстановява освен в някой от
следните случаи:
i) ликвидация на институцията;

Ред и условия за Приложими разиздаване на еми- поредби съгласно
сията капитало- устава и местното
ви инструменти
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ii) обратно изкупуване на инструментите по
преценка на институцията или други начини за
намаляване на капитала по нейна преценка, когато институцията е получила предварителното
разрешение от компетентния орган в съответствие с чл. 77;
ж) в разпоредбите относно инструментите не се
посочва изрично или по подразбиране, че главницата на инструментите ще бъде или може да бъде
намалена или възстановена освен при ликвидация
на институцията и институцията не дава друга
такава индикация преди или при емитирането
на инструментите освен в случаите на инструменти, посочени в чл. 27, когато приложимото
национално право забранява на институцията да
откаже да изкупи тези инструменти;
з) инструментите отговарят на следните условия
по отношение на разпределенията:
i) няма преференциално третиране при разпределенията по отношение на реда за изплащане
на разпределенията, включително във връзка с
други инструменти на базовия собствен капитал
от първи ред, а изискванията по отношение на
тези инструменти не предоставят преференциални
права за изплащането на разпределения;
ii) разпределенията в полза на държателите на
инструментите може да се изплащат само от
разпределяемите позиции;
iii) приложимите към инструментите условия не
включват таван или друго ограничение на максималния размер на разпределенията освен при
инструментите, посочени в чл. 27;
iv) размерът на разпределенията не се определя
въз основа на цената, платена за закупуването на
инструментите при емитирането им, освен при
инструментите, посочени в чл. 27;
v) приложимите към инструментите условия не
включват задължение за институцията да прави
разпределение в полза на държателите на инструментите и за самата институция не съществува
друго такова задължение;
vi) неизплащането на разпределения не представлява неизпълнение от страна на институцията;
vii) отмяната на разпределенията не налага ограничения върху институцията;
и) в сравнение със съвкупността от капиталови
инструменти, емитирани от институцията, при
настъпването на загуба инструментите покриват
първата и пропорционално най-голямата част от
нея, като всеки инструмент покрива загубата в
същата степен както всички други инструменти
на базовия собствен капитал от първи ред;
й) в случай на неплатежоспособност или ликвидация на институцията рангът на инструментите
е най-нисък спрямо всички останали вземания;
к) инструментите дават право на своите собственици на вземане към остатъчните активи на институцията, което в случай на ликвидация и след
плащането на всички вземания от по-горен ред е
пропорционално на сумата на такива емитирани
инструменти и не е фиксирано или ограничено
с таван освен при капиталовите инструменти,
посочени в чл. 27;
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л) инструментите не са обезпечени и не са обект на
гаранции, които увеличават реда на вземанията от:
i) институцията или нейните дъщерни предприятия;
ii) предприятието майка на институцията или
неговите дъщерни предприятия;
iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни предприятия;
iv) холдинга със смесена дейност или неговите
дъщерни предприятия;
v) смесения финансов холдинг и неговите дъщерни
предприятия;
vi) предприятие, което има тесни връзки със
субектите, посочени в подточки i – v;
м) инструментите не са предмет на споразумение
във формата на договор или в друга форма, с което
се повишава редът на вземанията по инструментите при неплатежоспособност или ликвидация.
Условието в първа алинея, буква „й“ се счита за
изпълнено дори и ако инструментите са включени
съгласно член 484, параграф 3 в допълнителния
капитал от първи ред или капитала от втори ред,
при условие че са с равностоен ранг.
2. Условията, определени в параграф 1, буква „и“,
се считат за изпълнени без оглед на намаляване
на постоянна основа на главницата на инструментите на допълнителния капитал от първи ред
или капитала от втори ред.
Условието в параграф 1, буква „е“ се счита за
изпълнено дори и при намаляване на главницата
на капиталовия инструмент в рамките на процедура по преструктуриране или като последствие
от намаляване на стойността на капиталовите
инструменти, изисквано от органа по преструктуриране, който отговаря за институцията.
Условието в параграф 1, буква „ж“ се счита за
изпълнено дори и ако в разпоредбите, с които
е уреден капиталовият инструмент, се посочва
изрично или се подразбира, че главницата на инструмента ще бъде или може да бъде намалена в
рамките на процедура по преструктуриране или
като последствие от намаляване на стойността
на капиталовите инструменти, изисквано от
органа по преструктуриране, който отговаря за
институцията.
3. Условието в параграф 1, буква „з“, подточка
„iii“ се счита за изпълнено дори и инструментът
да изплаща производни дивиденти, при условие че
тези дивиденти не водят до разпределение, което
несъразмерно обременява собствения капитал.
4. За целите на параграф 1, буква „з“, подточка
„i“ диференцираните разпределения следва да
отразяват единствено диференцирано право на
глас. В това отношение по-високи разпределения
се прилагат единствено за инструментите на базовия собствен капитал от първи ред с по-малко
или без права на глас.

ВЕСТНИК
Ред и условия за Приложими разиздаване на еми- поредби съгласно
сията капитало- устава и местното
ви инструменти
законодателство

БРОЙ 63
Самооценка

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 2
към чл. 33в, ал. 1, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ............................................................................ ,
ЕИК по БУЛСТАТ ............................................... ,
адрес за кореспонденция .................................... ,
представлявано от .................................................
Нетната печалба от (междинните/годишните)
финансови отчети към (дата на баланса) на (наименование на банката) за включване в базовия
собствен капитал от първи ред е изчислена по
следния начин:
а) неразпределена печалба преди данъчно
облагане [0 лв.];
б) данъци [0 лв.];
в) други отчисления, наложени от надзорния
орган [0 лв.];
г) други очаквани отчисления, които не са
включени в отчета за приходите и разходите
[0 лв.];
д) общ размер на отчисленията (б + в + г)
[0 лв.];
е) размер на дивидентите, за които е взето
решение или е направено предложение [0 лв./
празно поле]1;
ж) максимален размер на дивидентите в
съответствие с дивидентната политика [0 лв.];
з) размер на дивидентите съгласно средното
съотношение на изплащане (последните три
години) [0 лв.];
и) размер на дивидентите съгласно съотношението на изплащане за предходната година [0 лв.];
й) размер на дивидентите, които ще бъдат
приспаднати (максимален размер за букви „ж,
„з“, „и“, ако няма данни за буква „е“; иначе
буква „е“) [0 лв.];
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к) въздействие на нормативни ограничения
[0 лв.];
л) печалба, която може да бъде включена в
базовия собствен капитал от първи ред (a – д – й
+ к) [0 лв.].
С оглед включването на нетната печалба в
базовия собствен капитал от първи ред на банката и спазването на изискванията на Регламент
(ЕС) № 241/2014 и тази наредба с настоящото
декларираме, че:
1. Доколкото ни е известно, горепосочените
цифри са точни.
2. Печалбата е потвърдена от независими от
банката лица, които отговарят за одитирането
на отчетите є съгласно изискванията в чл. 26,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и тази
наредба.
3. Печалбата е оценена съгласно предвидените
в приложимата счетоводна рамка принципи.
4. Всички очаквани отчисления от печалбата
или дивиденти са приспаднати от размера на
печалбата, както е посочено по-горе.
5. Размерът на дивидентите, които ще бъдат
приспаднати, е оценен съгласно Наредба № 2 от
2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по
Закона за кредитните институции.
6. Управителният орган на [наименование
на банката/банковата група] се задължава да
направи предложение за разпредел янето на
дивидентите, което е в пълно съответствие с
горепосоченото изчисление на нетната печалба.
Известно ни е, че за посочването на неверни
данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ПОДПИСИ:

Приложение № 3
към чл. 33г, ал. 1, т. 4
Таблица за оценка на съответствието на капиталовия инструмент или на подчинения заем с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за квалифицирането им
като допълнителен капитал от първи ред, съответно като капитал от втори ред
Разпоредба от Регламент № 575/2013

Посочване на раз- Въпроси и отговори на Самооценка
поредба от догоЕБО и Доклад на ЕБО
вор или друг доку- относно наблюдението
мент за издаване
на инструменти на дона инструмента
пълнителния капитал от
или за получаване
първи ред
на заема

Член 52
1. Капиталовите инструменти се приемат
за инструменти на допълнителния капитал от първи ред само ако са изпълнени
следните условия:
а) инструментите са емитирани и платени;
б) инструментите не са закупени от някой
от следните:
i) институцията или нейните дъщерни
предприятия;
Тази стойност следва да е равна на нула единствено ако е налице официално решение или предложение
да не се разпределят дивиденти. Ако няма такова решение или предложение, полето не се попълва.
1
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ii) предприятие, в което институцията има
участие под формата на притежание, пряко
или посредством контрол, на 20 % или
повече от правата на глас или капитала
на предприятието;
в) закупуването на инструментите не се
финансира пряко или непряко от институцията;
г) при неплатежоспособност на институцията инструментите са с по-нисък ред от
инструментите на капитала от втори ред;
д) инструментите не са обезпечени или не
са обект на гаранции, които повишават
реда на вземанията на:
i) институцията или нейните дъщерни
предприятия;
ii) предприятието майка на институцията
или неговите дъщерни предприятия;
iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни предприятия;
iv) холдинга със смесена дейност или
неговите дъщерни предприятия;
v) смесения финансов холдинг и неговите
дъщерни предприятия;
vi) предприятие, което има тесни връзки
със субектите, посочени в подточки i – v;
е) инструментите не са предмет на споразумение, под формата на договор или под
друга форма, с което се повишава редът
на вземанията по инструментите при
неплатежоспособност или ликвидация;
ж) инструментите са с неограничен срок
и разпоредбите, които ги уреждат, не
включват стимул за изкупуването им от
институцията;
з) ако разпоредбите относно инструментите включват една или повече кол опции,
тези опции могат да бъдат упражнени
единствено по преценка на емитента;
и) по отношение на инструментите може
да се упражни кол опция, те могат да бъдат изкупени или изкупени обратно само
когато са изпълнени условията по чл. 77
и не преди да са изтекли пет години от
датата на емитиране, освен когато са изпълнени условията по чл. 78, параграф 4;
й) в разпоредбите относно инструментите
няма указание, изрично или по подразбиране, че по отношение на тях ще бъде или
може да бъде упражнена кол опция или че
те ще бъдат или могат да бъдат изкупени
или изкупени обратно и институцията не
указва това по друг начин, с изключение
на следните случаи:
i) след ликвидация на институцията;
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ii) обратно изкупуване на инструментите
по преценка на институцията или други
начини за намаляване на допълнителния
капитал от първи ред по нейна преценка,
когато институцията е получила предварително разрешение от компетентния
орган в съответствие с чл. 77;
к) институцията не указва изрично или
по подразбиране, че компетентният орган
ще даде съгласие по искане за упражняване на кол опция по отношение на
инструментите, за изкупуването им или
обратното им изкупуване;
л) разпределенията по инструментите
отговарят на следните условия:
i) изплатени са от разпределяеми позиции;
ii) размерът на разпределенията по инструментите няма да бъде променен въз
основа на кредитния рейтинг на институцията или на нейното предприятие майка;
iii) разпоредбите, уреждащи инструментите, предоставят на институцията право
на преценка по всяко време да отмени
разпределенията по инструментите за неограничен срок и на некумулативна основа,
като институцията може да използва тези
отменени плащания без ограничение за
целите на изпълнението на задълженията
си, когато същите станат изискуеми;
iv) о т м я ната на ра зп ределен и я та не
представлява неизпълнение от страна на
институцията;
v) отмяната на разпределенията не налага
ограничения върху институцията;
м) инструментите не водят до констатацията, че пасивите на дадена институция
надвишават нейните активи, когато съгласно приложимото национално право тази
констатация се използва, за да се определи
неплатежоспособността на институцията;
н) в разпоредбите относно инструментите
се изисква при настъпването на активиращо събитие постоянно или временно
намаляване на стойността на главницата
на инструментите или преобразуването
им в инструменти на базовия собствен
капитал от първи ред;
о) разпоредбите относно инструментите не
съдържат характеристика, която би могла
да възпрепятства рекапитализирането на
институцията;
п) когато инструментите не са емитирани
пряко от институция, те отговарят на
следните две условия:
i) инструментите са емитирани чрез предприятие в рамките на консолидацията
съгласно част първа, дял II, глава 2;
ii) постъпленията са незабавно и без
ограничение на разположение на тази
институция във форма, която отговаря на
условията в настоящия параграф.
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Условието в първа алинея, буква „г“ се
счита за изпълнено дори и ако инструментите са включени съгласно чл. 484,
параграф 3 в допълнителния капитал от
първи ред или капитала от втори ред, при
условие че са с равностоен ранг.
Член 53
За целите на чл. 52, параграф 1, буква „л“,
подточка „v“ и буква „о“ разпоредбите
относно инструментите на допълнителния капитал от първи ред не включват
по-специално следното:
а) изискване за разпределения по инструментите, които трябва да бъдат направени
в случай на извършено разпределение по
инструмент, емитиран от институцията,
със същия или по-нисък ред спрямо инструмент на допълнителния капитал от
първи ред, включително инструмент на
базовия собствен капитал от първи ред;
б) изискване за отмяна на плащането
на разпределения по инструментите на
базовия собствен капитал от първи ред,
на допълнителни я капита л от първи
ред или на капитала от втори ред, ако
не са направени разпределения по тези
инструменти на допълнителния капитал
от първи ред;
в) задължение за замяна на изплащането
на лихви или дивидент с плащане в друга
форма; институцията няма друго такова
задължение.
Член 63
Капиталовите инструменти и подчинените
заеми са инструменти на капитала от втори
ред, ако са изпълнени следните условия:
а) инструментите са емитирани или подчинените заеми са получени, в зависимост
от случая, и изцяло платени;
б) инструментите не са закупени или
подчинените заеми не са предоставени,
в зависимост от случая, от някой от
следните:
i) институцията или нейните дъщерни
предприятия;
ii) предприятие, в което институцията има
дялово участие под формата на притежание, пряко или посредством контрол, на
20 % или повече от правата на глас или
капитала на предприятието;
в) закупуването на инструментите или
предоставянето на подчинените заеми, в
зависимост от случая, не се финансира
пряко или непряко от институцията;
г) вземанията по главницата на инструментите съгласно разпоредбите, уреждащи
тези инструменти, или вземанията по
главницата на подчинените заеми съгласно разпоредбите, уреждащи тези заеми, в
зависимост от случая, са с по-нисък ред
от вземанията на всички привилегировани
кредитори;
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д) инструментите или подчинените заеми,
в зависимост от случая, не са обезпечени
или не са обект на гаранции, които повишават реда на вземанията от:
i) институцията или нейните дъщерни
предприятия;
ii) предприятието майка на институцията
или неговите дъщерни предприятия;
iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни предприятия;
iv) холдинга със смесена дейност или
неговите дъщерни предприятия;
v) смесения финансов холдинг или неговите дъщерни предприятия;
vi) предприятие, което има тесни връзки
със субектите, посочени в подточки i – v;
е) инструментите или подчинените заеми,
в зависимост от случая, не са предмет на
договореност, с която по друг начин се
повишава редът на вземанията съответно
по инструментите или подчинените заеми;
ж) инструментите или подчинените заеми,
в зависимост от случая, имат първоначален матуритет от най-малко пет години;
з) разпоредбите относно инструментите
или подчинените заеми, в зависимост от
случая, не включват стимул за изкупуване
или изплащане на главницата по тях, в
зависимост от случая, от институцията
преди падежа им;
и) ако инструментите или подчинените
заеми, в зависимост от случая, включват
една или повече кол опции или опции
за изплащане преди падежа, тези опции
могат да бъдат упражнени единствено по
преценка на емитента или длъжника, в
зависимост от случая;
й) по отношение на инструментите или
подчинените заеми, в зависимост от случая, може да се упражни кол опция, те
могат да бъдат изкупени или изкупени
обратно, или изплатени преди падежа
само когато са изпълнени условията по
чл. 77 и не преди да са минали пет години
от датата на емитиране или получаване,
в зависимост от случая, освен когато са
изпълнени условията по чл. 78, параграф 4;
к) в разпоредбите относно инструментите
или подчинените заеми, в зависимост
от случая, не се посочва изрично и не
се подразбира, че по отношение на инструментите или подчинените заеми, в
зависимост от случая, може или ще се
упражни кол опция, че те ще бъдат или
могат да бъдат изкупени, изкупени обратно
или изплатени преди падежа, в зависимост
от случая, от институцията освен при
неплатежоспособност или ликвидация на
институцията и институцията не указва
това по друг начин;
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л) разпоредбите, уреждащи инструментите
или подчинените заеми, в зависимост от
случая, не предоставят на държателя правото да ускори графика на изплащането на
лихви или на главницата освен в случай
на неплатежоспособност или ликвидация
на институцията;
м) размерът на дължимите по инструментите или подчинените заеми, в зависимост
от случая, плащания на лихви или на
дивиденти няма да бъде променен въз
основа на кредитния рейтинг на институцията или нейното предприятие майка;
н) когато инструментите не са емитирани
пряко от институция или когато подчинените заеми не са получени пряко от
институция, в зависимост от случая, трябва
да бъдат изпълнени следните две условия:
i) инструментите са емитирани или подчинените заеми са получени, в зависимост от
случая, чрез предприятие, което е част от
консолидацията по силата на част първа,
дял II, глава 2;
ii) постъпленията са незабавно и без ограничение на разположение на институцията
във форма, която отговаря на условията
в настоящия параграф.

“
Заключителна разпоредба
§ 15. Тази наредба се издава на основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 104 от 20 юли 2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
5735

Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2014 г. за капиталовите буфери на банките
(ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 става основен текст.
2. Алинея 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 39, ал. 2 във връзка с § 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 105
от 20 юли 2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
5736

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-297
от 27 юли 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование във
връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета (отм.), чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 20, т. 7
от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища (отм.) и във връзка
със заявление и уведомително писмо № 0607237 от 7.07.2017 г. от Румяна Петрова Жечкова,
управител на „Детски свят Бояна „Палави крачета“ – ООД – лицето, получило разрешение за
откриване на Частна детска градина „Палави
крачета“ – София, изменям Заповед № РД-14-5
от 7.01.2010 г. (ДВ, бр. 10 от 2010 г.); изм. и доп.
със Заповед № РД-14-93 от 18.09.2013 г. и със
Заповед № РД-14-7 от 7.02.2014 г., както следва:
Текстът: „Детската градина се управлява и
представлява от Десислава Йорданова Иванова“
се заменя със: „Детската градина се управлява
и представлява от Татяна Симеонова Велева.“
Министър:
Кр. Вълчев
5722

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-65
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Антоново, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5661
ЗАПОВЕД № РД-18-67
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Банковец, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5662
ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Богомолско, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5663
ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Букак, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5664
ЗАПОВЕД № РД-18-70
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долна Златица, община Антоново, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5665
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ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Длъжка поляна, община Антоново, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5666

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-72
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Добротица, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5667

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-73
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дъбравица, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5668

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Коноп, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5670

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Китино, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5671

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Любичево, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5672

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Капище, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Мечово, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5669

5673
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ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малка Черковна, община Антоново, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5674

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-80
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Свирчово, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5675

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Орач, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5636

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-84
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Моравка, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5637

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Равно село, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Моравица, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5634

5638

ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Присойна, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-86
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Милино, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5635

5639
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ЗАПОВЕД № РД-18-87
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Разделци, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5640
ЗАПОВЕД № РД-18-88
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стеврек, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5641
ЗАПОВЕД № РД-18-89
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Семерци, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5642
ЗАПОВЕД № РД-18-90
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Свободица, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5643
ЗАПОВЕД № РД-18-91
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Трескавец, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5644
ЗАПОВЕД № РД-18-92
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Таймище, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5645
ЗАПОВЕД № РД-18-93
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Старчище, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5646
ЗАПОВЕД № РД-18-94
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Яребично, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5647
ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Язовец,
община Антоново, област Търговище.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5648
ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Шипок,
община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5649
ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тихомир, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5650
ЗАПОВЕД № РД-18-98
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Светлен, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5651
ЗАПОВЕД № РД-18-99
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стрижба, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5652
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ЗАПОВЕД № РД-18-100
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Старейшино, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5653
ЗАПОВЕД № РД-18-101
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Средско, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5654
ЗАПОВЕД № РД-18-102
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Секирка, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5655
ЗАПОВЕД № РД-18-103
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Самокитка, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5656
ЗАПОВЕД № РД-18-104
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кремен, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5657
ЗАПОВЕД № РД-18-105
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Кран,
община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5658
ЗАПОВЕД № РД-18-106
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каялоба, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5676
ЗАПОВЕД № РД-18-107
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Здравчец, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5677
ЗАПОВЕД № РД-18-108
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Загорски, община Кирково, област Кърджали.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5678
ЗАПОВЕД № РД-18-109
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Еровете, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5679
ЗАПОВЕД № РД-18-110
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Гривяк,
община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5680
ЗАПОВЕД № РД-18-111
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горно
Кирково, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5681
ЗАПОВЕД № РД-18-112
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горно
Къпиново, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5682
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ЗАПОВЕД № РД-18-113
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вълчанка, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5683
ЗАПОВЕД № РД-18-114
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Върли дол, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5684
ЗАПОВЕД № РД-18-115
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5685
ЗАПОВЕД № РД-18-116
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брегово, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5686
ЗАПОВЕД № РД-18-117
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бенковски, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5687
ЗАПОВЕД № РД-18-118
от 30 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Априлци, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5688

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 262
от 18 май 2017 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-00-223-[2] от 15.09.2015 г.
от „Реал Ко“ – ООД, Борислав Кирилов Илиев
и Красимира Кирилова Иванова с искане за
одобряване на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване за м. Кръстова вада, район „Лозенец“, кв. 106, УПИ IV-1384 – за разделянето
му и обособяване на нови УПИ IV-1384 – „за
жилища, магазини и офиси“, и УПИ VII-1384 –  
„за жилища, магазини и офиси“, изменение на
улична регулация за нова задънена улица по о.т.
193б – о.т. 193в.
Със Заповед № РД-09-50-227 от 25.03.2015 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ), в която са
указани изискванията на отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ – отдели
„ОУП“, „БДПР“ (КТ и ИМ), „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за съобщаване до
район „Лозенец“ и до заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-00-223-[1] от 27.03.2015 г.
Съобразно изискванията на отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“ с
допълнителни заявления към проекта са внесени
чертежи, съгласувани с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД – рег. № 143 от 8.10.2015 г., и са
приложени данни за предварително проучване
от „Софийска вода“ – АД – вх. № ТУ-3456 от
30.09.2016 г. Представено е експертно становище
за наличната дървесна растителност, изработено
на базата на геодезическо заснемане, заверено от дирекция „Зелена система“ – СО, с изх.
№ ЗС-94-Ф-2 от 17.11.2015 г. на основание чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
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С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -517 [1] о т
2.02.2016 г. проектът е изпратен в район „Лозенец“ за съобщаване на заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Няма постъпили
възражения в законно регламентирания 14-дневен срок, удостоверено с писмо вх. № САГ16ГР00-517[2] от 4.10.2016 г. на главния архитект
на район „Лозенец“.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-90 от 22.11.2016 г.,
т. 8, като е взето следното решение: На основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС проектът да бъде изпратен за
одобряване в СОС по компетентност.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересувани лица по смисъла на чл. 135,
ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно собствениците на УПИ IV-1384,
кв. 106, м. Кръстова вада, съгласно представените
нотариални актове и скица за имота.
Действащият регулационен и кадастрален
план на м. Кръстова вада е одобрен със Заповед
№ РД-09-50-249 от 19.06.1996 г., потвърдена с
Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г.
на СОС, Решение № 45, т. 2 по протокол № 24
от 30.03.2001 г. на СОС, Решение № 147, т. 158 по
протокол № 40 от 18.07.2002 г. на СОС, Заповед
№ РД-09-50-827 от 2004 г., Заповед № РД-09-398
от 17.10.2006 г.
С проекта за изменение на плана за регулация (ИПР) се предвижда разделяне на УПИ
IV-1384 – създаване на нови УПИ IV-1384 – „за
жилища, магазини и офиси“, и УПИ VII-1384 – „за
жилища, магазини и офиси“. Изменя се уличната регулация, като се създава задънена улица
с профил 3,50 м по о.т. 193б – о.т. 193в, с което
се осигурява транспортен достъп до вътрешния
УПИ IV-1384 – „за жилища, магазини и офиси“,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Видно от проекта за изменение на плана за
застрояване в нов УПИ IV-1384 – „за жилища,
магазини и офиси“, се предвижда изграждане
на една свободностояща сграда с височина до
10 м и в нов УПИ VII-1384 – „за жилища, магазини и офиси“, се предвижда изграждане на
една свободностояща сграда с височина до 15 м.
Височината на застрояване отговаря на допустимата максимална кота корниз в устройствена
зона „Оо“. С проекта се спазват максималнодопустимите показатели в цитираната устройствена зона.
Паркирането в нов УПИ IV-1384 – „за жилища, магазини и офиси“, ще бъде осигурено в
незастроената му част и в нов УПИ VII-1384 – „за
жилища, магазини и офиси“, в предвидените
подземни гаражи, като по този начин се спазва
изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ за задължително
осигуряване на места за паркиране в границите
на урегулирания поземлен имот.
Проектът за изменение на плана за застрояване
(ИПЗ) се одобрява при спазване изискването на
чл. 31, ал. 1 и 2 ЗУТ по отношение на разстоянието от основното застрояване до вътрешните
регулационни линии. Спазен е чл. 32, ал. 2 ЗУТ
по отношение на изискванията за разстояние
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между сградите на основното застрояване през
дъно на имота и чл. 32, ал. 1 ЗУТ по отношение разстоянието между сградите на основното
застрояване през улица.
По действащия ОУП на Столичната община
имотът – предмет на плана, попада в устройствена зона „Зона за общественообслужващи
дейности“ (Оо) и изготвеният проект отговаря
на същата съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 15.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Исканото изменение на плана за регулация
предвижда създаване на нова задънена улица по
о.т. 193б – 193в през поземлен имот с пл. № 1384,
кв. 106, м. Кръстова вада, което налага провеждане на отчуждителна процедура. Компетентен
да одобри ПУП на основание чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 134,
ал. 2, т. 6 и ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 4 ЗУТ, устройствена зона по т. 15 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-90 от
22.11.2016 г., т. 8, Столичният общински съвет
реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на УПИ
IV-1384, кв. 106, м. Кръстова вада, район „Лозенец“, и обособяване на нови УПИ ІV-1384 – „за
жилища, магазини и офиси“, и УПИ VII-1384 – „зa
жилища, магазини и офиси“, по зелените линии,
цифри, текст, щрихи и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за улична регулация
за създаване на задънена улица по о.т. 193б – о.т.
193в, кв. 106, м. Кръстова вада, район „Лозенец“,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
3. Изменение на плана за застрояване на
УПИ IV-1384, кв. 106, м. Кръстова вада, район
„Лозенец“, и предвиждане на ново застрояване в
новобразувани УПИ IV-1384 – „зa жилища, магазини и офиси“, и УПИ VII-1384 – „за жилища,
магазини и офиси“, без допускане на намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и/или сгради, включително през
дъно, и през улица съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи от район „Лозенец“
на заинтересуваните лица по реда на чл. 129,
ал. 1 ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд –   Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
5798
РЕШЕНИЕ № 410
от 6 юли 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-492 от 9.11.2015 г. от „Евро
Травелс“ – ЕООД, и „Итърнити“ – ЕООД, с искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-1442 – „за
офиси и ОО“, кв. 288в, м. Ж.к. Борово, район
„Красно село“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение с обяснителна записка; нотариален
акт № 36, том V, peг. № 6209, дело № 756/2006 г.
за 1/4 ид.ч. от УПИ IV-1442, кв. 288в, заедно с
построения в имота комплекс на „Деу – България“ – АД; нотариален акт № 11, том I, peг. № 902,
дело № 9 от 17.01.2010 г. за 3/4 ид.ч. от УПИ IV1442, кв. 288в, заедно с построения в имота комплекс на „Деу – България“ – АД; скица от район
„Красно село“ за УПИ IV-1442 – „за офиси и ОО“;
удостоверение № 20141105101423 от 5.11.2014 г.
от Агенцията по вписванията за актуално състояние на „Итърнити“ – ЕООД, удостоверение
№ 20140915135015 от 15.09.2014 г. от Агенцията
по вписванията за актуално състояние на „Евро
Травелс“ – ЕООД, 2 бр. пълномощни на името
на Йонко Георгиев Димитров; удостоверение за
пълна проектантска правоспособност на Галин
Павлов Василев.
Със заповед № РД-09-50-967 от 3.12.2015 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработване
на проект за изменение на плана за регулация и
застрояване и работен устройствен план (ИПРЗ
и РУП) за цитирания УПИ.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на район „Красно село“ и на собствениците
с писмо изх. № ГР-70-00-492-[1] от 4.12.2015 г.
Със за явлен ие вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -338 о т
18.01.2016 г. е внесен за одобряване проект за
ИПРЗ и РУП на м. Ж.к. Борово, кв. 288в, нови
УПИ IV-1442 – „за апартаментен хотел, офиси,
КО и трафопост“, УПИ ХIII-1442 – „за офиси
и ОО“, и УПИ ХIV-1442 – „за офиси и ОО“, с
обяснителна записка.
С п и с мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -33 8 -[1] о т
18.02.2016 г. са дадени указания на заявителите.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-338-[2] от
18.04.2016 г. е поискано прекратяване на процедурата, във връзка с което са дадени два броя
указания към заявителите с оглед установяване
правото на пълномощника да иска горното прекратяване.
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Със заявление вх. № САГ16-ГР00-338-[6] от
18.01.2017 г. от „България Билдинг“ – ЕООД, е
внесен проект за ИПРЗ и РУП с отстранени предходни забележки и обяснителна записка. Искането
е проектът да се разгледа в условията на чл. 128,
ал. 13 ЗУТ. Представен е нотариален акт № 126,
том II, peг. № 11491, дело № 255/23.11.2016 г., с който
„Евро Травелс“ – ЕООД, и „Итърнити“ – ЕООД,
продават на „България Билдинг“ – ЕООД, поземлен имот с идентификатор 68134.206.1442, съставляващ УПИ IV-1442, заедно с изградената в него
сграда с идентификатор 68134.206.1442.1, скица от
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.206.1442 и сградата в него, комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР и пълномощно.
Приложено е Решение № СО-2-ЕО от 2016 г. на
директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПУП – ИПРЗ и РУП на
УПИ IV-1442 – „за офиси и ОО“, кв. 288в, ж.к.
Борово, и заснемане на дървесната растителност
с експертна оценка, заверени от дирекция „Зелена
система“ при СО на 17.03.2016 г., при условията
на становище на ПКООСЗГ на СОС.
Представени са следните съгласувания на проекта: с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
6.07.2016 г., „Софийска вода“ – АД, от м. 01.2016 г.,
„БТК“ – АД – Експлоатация, от 15.04.2016 г., „Топлофикация София“ – ЕАД, от 7.01.2016 г.; писмо
№ 18-00-40 от 6.02.2017 г. от ГД „ГВА“.
Приложен е проект за ОД за транспортен
достъп, съгласуван със СДВР – отдел „ПП“, и
със СО – дирекция „УАТ“.
Проектът е разгледан от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-10 от 7.02.2016 г., т. 7, и е взето решение за
изпълнение на служебните предложения по него.
Внесен е преработен проект върху изменена КККР, одобрена със заповед № 18-1077 от
15.02.2017 г. Проектът е съобразен със служебните
предложения на ОЕСУТ. Представено е писмо
№ РКС17-ГР00-6-(3) от 9.02.2017 г. на кмета на
район „Красно село“, с което се дава съгласие за
изменението на уличната регулация.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-338-[9] от
20.02.2017 г. е внесено удостоверение № 01-45968
от 17.02.2017 г. по смисъла на чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
Представено е и удостоверение № 25-10993 от
20.02.2017 г. от СГКК – София, за приемане на
проект за изменение на КККР.
Преработеният проект е разгледан от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-15 от 21.02.2017 г., т. 3, с решение – приема проекта в условията на чл. 128,
ал. 13 ЗУТ; да се изпрати в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗУТ и на основание т. 3 (допълнителна) към приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -338 -[10] о т
30.03.2017 г. до Столичния общински съвет е изпратен доклад с проекторешение за одобряване
на ПУП.
С п исмо изх. № СОА17-ВК66 -2219-(1) о т
9.05.2017 г. на Постоянната комисия по опазване
на околната среда, земеделие и гори е изпратено
становище на Комисията до СОС за отлагане
произнасянето по доклада до получаване на до-
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пълнителна информация от НАГ по поставени
въпроси.
Предлага се поставените въпроси и проектите
за ПУП и РУП да бъдат разгледани от разширен
състав на ОЕСУТ преди обсъждането им от комисиите на СОС.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-338-[11] от
26.05.2017 г. е внесен преработен проект с обяснителна записка за ИПРЗ и РУП на м. Ж.к.
Борово, кв. 288в, нови УПИ IV-2060 – „за КОО,
магазини, офиси, апартаментен хотел, жилища,
пг и трафопост“, УПИ ХIII-2060 – „за офиси
и ОО“, и УПИ ХIV-2060 – „за офиси и ОО“, с
обяснителна записка.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-338-[12] от
30.05.2017 г. са внесени обемно-устройствено проучване към ПУП и транспортен анализ.
Проектът е разгледан от разширен състав на
ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-43
от 5.06.2017 г. същият е приет и е предложено на
главния архитект на СО да внесе доклад в СОС
за приемането му.
С п исмо изх. № С А Г16 -Г Р 0 0 -338 -[14] о т
15.06.2017 г. до Столичния общински съвет е изпратен доклад с проекторешение за одобряване
на ПУП.
С вх. № СОА17-ВК66-2219-[5] от 4.07.2017 г. от
заявителя до председателя на СОС е внесено становище с мотиви за ново разглеждане на проекта
и неговата обоснованост. Изложени са аргументи,
обуславящи проектното решение и вписването
на територията в йерархичната система на комплексните обслужващи центрове. Наличието на
две пътни артерии от II функционален клас – бул.
България и бул. Тодор Каблешков, напълно
обуславя формирането на комплексен градски
център със съответната структура и функции.
Изложени са целите на извършения транспортен
анализ, начинът, по който е направено изследването и въвеждането му в симулиран модел,
както и изводите от него, а именно, че на база
направеното изследване на прогнозното увеличаване на трафика по бул. България в участъка
между кръстовищата с бул. Гоце Делчев и бул.
Тодор Каблешков при отчитане на автомобилните
потоци преминаването на автомобили със специално предназначение и обстоятелството, че двете
кръстовища са част от транспортния коридор за
правителствените автомобили от и към центъра,
пропускателната способност на околните улици и
булеварди позволява да се поеме натоварването
от бъдещите сгради. В табличен вид са показани
допустимите за зоната параметри и постигнатите с проекта такива, както и изискуемите по
норма и осигурените паркоместа. От таблицата
за паркоместата в УПИ IV-2060 се вижда, че са
осигурени допълнителен брой такива в полза на
по-рационалното експлоатиране на сградата.
Допълнителни паркоместа могат да се ползват
и от свободната площ в УПИ XIII и XIV.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а од о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – ИПРЗ и РУП е направено от заинтересованото лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ – „България Билдинг“ – ЕООД,
като собственик на УПИ IV-1442 – „за офиси и
ОО“, и сградата в него, поземлен имот с иденти-
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фикатор 68134.206.2060, кв. 288в, м. Ж.к. Борово,
което се установява от приложения документ за
собственост и скици.
Действащият регулационен и застроителен
план на м. Ж.к. Борово, район „Красно село“, е
одобрен с решение на СОС № 404 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г.
Кадастралната карта на територията е одобрена
със Заповед № РД-18-50 от 20.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена за ПИ с
идентификатор 68134.206.1442 със заповед № 181077 от 15.02.2017 г. на изпълнителния директор на
АГКК, като е нанесен нов ПИ с идентификатор
68134.206.2060.
С проекта за ИПР от УПИ IV-1442 – „за офиси
и ОО“ се обособяват нови УПИ IV-2060 – „за КОО,
магазини, офиси, апартаментен хотел, жилища, пг
и трафопост“, УПИ ХIII-2060 – „за офиси и ОО“,
и УПИ ХIV-2060 – „за офиси и ОО“. Регулационните граници към съседни УПИ не се изменят.
За изменението на ПР е налице основание по
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Транспортният достъп до УПИ ІV и XІІІ се
осигурява от бул. България – улица ІІ функционален клас, като се предвижда обособяване на
локално платно. Транспортният достъп до УПИ
XІV, както и до УПИ IV, е осигурен по ул. Борово – улица V функционален клас. Изменението на
уличната регулация по о.т. 516а – 516б – 516в – 516г
и обособен вход-изход по ул. Борово с промяна
профила на улица по о.т. 468 – о.т. 516 е съобразено
с приетото комуникационно-транспортно решение.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ. Представен е транспортен
анализ и симулация на трафика, с които се доказва, че пропускателната способност на околните
улици позволява да се поеме натоварването от
бъдещите сгради.
За направата на транспортния анализ е извършено ръчно преброяване на всички автомобилни
потоци в двете кръстовища и по трите улици
между двете кръстовища, към бул. България, от
страната на сградата в часовите пояси от 7 ч. до
10 ч. и от 16 ч. до 19 ч. – в началото и в края
на работното време. Отчетено е преминаването
на автомобили със специално предназначение и
обстоятелството, че двете кръстовища са част от
транспортния коридор за правителствените автомобили от и към центъра. Транспортният анализ
съпоставя сегашното състояние с бъдещото – при
функциониране на новите сгради. В транспортния
модел към сегашното натоварване е прибавено
новото прогнозно такова. На база на направените
модели са сравнени показателите: пропускателна
способност; дължина на опашки; време на пропътуване; средна скорост; транспортни задръжки.
Заключението е, че наличната инфраструктура
може да поеме натоварването от бъдещата сграда с автомобилно движение. Изграждането в
бъдеще на бул. Тодор Каблешков в проектното
му предвиждане ще подобри пропускателната
способност на кръстовището с бул. България и
допълнително ще облекчи транспортния достъп
в района на сградата.
УПИ попадат в зона „Оо“ и в комплексен
обслужващ център от трето ниво (ІІІ Б – „Допълващ“) по ОУП на СО.
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За доказване нормативната допустимост, целесъобразност и адаптирането на предвиденото с
проекта застрояване в градската среда е изработено
обемно-устройствено проучване.
Обемно-устройственото проучване е направено в съответствие с одобрената и залегнала в
ОУП на СО като идея йерархична система на
комплексните обслужващи центрове. Близостта
на територията до спирки на масовия градски
транспорт, удобната връзка с основни градски
пътни артерии, наличието на общественообслужващи дейности и търговски обекти от масов тип
обуславят реализирането на допълнителни сгради
с общественообслужващо предназначение. Подчиняването на определени територии на центровата
система създава възможност значително да се
облекчи централната градска част, което от своя
страна води до подобряване на урбанистичния
баланс в обхвата на града.
В съответствие с текстовата част на ОУП на
СО формирането на третичният център е в резултат на точковидни и линейни концентрации на
обществено обслужване с променлив интензитет
около главните транспортно-комуникационни трасета и възли на базата на достатъчно голям брой
обслужващо население в прилежащите територии.
Основен белег на третото ниво е комплексността
на услугите независимо от техния пазарен или
обществен характер.
Наличието на две пътни артерии от ІІ функционален клас (бул. България и бул. Тодор Каблешков)
обуславя формирането на комплексен градски
център със съответната структура и функции.
Конкретното предназначението на УПИ е
допустимо в устройствена зона „Оо“.
С проекта за изменение на плана за застрояване
се предвижда сключено застрояване с четириетажни сгради с Кк=14,0 м в УПИ IV-2060 – „за КОО,
магазини, офиси, апартаментен хотел, жилища, пг
и трафопост“, УПИ XIII-2060 – „за офиси и ОО“,
и УПИ ХIV-2060 – „за офиси и ОО“, а в УПИ IV
освен това се предвижда 25-етажно застрояване
с Кк=77,0 м. С работния устройствен план се
конкретизира предвиденото застрояване, като
са спазени нормите на чл. 26, ал. 2, чл. 27, ал. 3,
чл. 32, ал. 1 и 3 и чл. 35 ЗУТ.
УПИ IV-2060 – „за КОО, магазини, офиси,
апартаментен хотел, жилища, пг и трафопост“, е
ъглов урегулиран поземлен имот с лице на две
улици по смисъла на чл. 27 и чл. 76, ал. 1 от
Наредба № 7 от 2001 г. на МРРБ.
На основание чл. 27, ал. 3 ЗУТ плътността и
коефициентът на интензивност не се ограничават в УПИ IV-2060 – „за КОО, магазини, офиси,
апартаментен хотел, жилища, пг и трафопост“.
Височината на сградата в УПИ IV-2060 – „за
КОО, магазини, офиси, апартаментен хотел,
жилища, пг и трафопост“, не се ограничава в
допустимите за зона „Оо“ 20,0 м, тъй като имотът
попада в комплексен обслужващ център от трето
ниво (ІІІ Б – „Допълващ“) по ОУП на СО и на
основание т. 3 (допълнителна) към приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО това е допустимо, като в
случая са спазени и всички изискуеми разстояния.
За одобряване на ПУП – ИПЗ и РУП е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и т. 3 (допълнителна) към приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
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Изработването на РУП за УПИ IV, XIII и XIV
е задължително предвид наличието на свързано
застрояване в повече от два урегулирани поземлени
имота на основание чл. 113, ал. 2, пр. 2 във връзка
с чл. 113, ал. 5 ЗУТ.
За УПИ IV-2060 – „за КОО, магазини, офиси,
апартаментен хотел, жилища, пг и трафопост“, се
предвиждат 3 нива подземни гаражи с цел спазване
нормата на чл. 43, ал. 1 ЗУТ. Доказано е осигуряването в този УПИ на по-голям брой паркоместа от
изискуемите по норма в полза на по-рационалното
и свободно експлоатиране на сградата.
За осигуряване на паркирането в УПИ XIII2060 и XIV-2060 ще се ползва свободната дворна
площ в съответния УПИ. Наличието на голяма
свободна площ в тези УПИ обуславя възможността
за организирането на допълнителни паркоместа,
които могат да се ползват и от съседни сгради.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересованите лица
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и мотивирано предложение, разрешено е изработването на
проект за ИПРЗ от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в разрешението, същият е разгледан и приет от
ОЕСУТ и разширен състав на ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в „Зона общественообслужващи дейности“ (Оо).
Предвидените функции са допустими в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите в матрицата върху плана отговарят
на допустимите по ОУП на СО и при съобразяване нормата на чл. 27, ал. 3 ЗУТ във връзка с § 9
ПЗРЗУЗСО.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия. Изпълнено е изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО. Представено е решение на директора
на РИОСВ – София, да не се извършва екологична
оценка на плана.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижим имот – собственост
на юридическо лице, за изграждане на обект – улица – публична общинска собственост – основание
по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, както и на
основание т. 3 (допълнителна) към приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, ал. 3, чл. 32, ал. 1 и 3 и
чл. 35 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, § 9 ПЗРЗУЗСО,
т. 15 и 3 (допълнителна) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-10
от 7.02.2017 г., т. 7, № ЕС-Г-15 от 21.02.2017 г., т. 3,
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и № ЕС-Г-43 от 5.06.2017 г. Столичният общински
съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на плана за регулация
на м. Ж.к. Борово, кв. 288в, УПИ IV-1442 – „за
офиси и ОО“, за обособяване на нови УПИ IV2060 – „за КОО, магазини, офиси, апартаментен
хотел, жилища, пг и трафопост“, УПИ ХIII2060 – „за офиси и ОО“, и УПИ ХIV-2060 – „за
офиси и ОО“, изменение на улична регулация по
о.т. 516а – 516б – 516в – 516г, промяна профила на
улица по о.т. 468 – о.т. 516, съгласно приложения
проект по кафявите и зелените линии, цифри,
текст, зачертавания и защриховки.
2. Проект за изменение на плана за застрояване на м. Ж.к. Борово, кв. 288в, предвиждане на
ново застрояване в нови УПИ IV-2060 – „за КОО,
магазини, офиси, апартаментен хотел, жилища, пг
и трафопост“, УПИ ХIII-2060 – „за офиси и ОО“,
и УПИ ХIV-2060 – „за офиси и ОО“, съгласно
приложения проект.
3. Проект за работен устройствен план за
м. Ж.к. Борово, кв. 288в, УПИ IV- 2060 – „за КОО,
магазини, офиси, апартаментен хотел, жилища, пг
и трафопост“, УПИ ХIII-2060 – „за офиси и ОО“,
и УПИ ХIV-2060 – „за офиси и ОО“, съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
За УПИ IV-2060 – „за КОО, магазини, офиси,
апартаментен хотел, жилища, пг и трафопост“,
кв. 288в, м. Ж.к. Борово, инвестиционен проект
се одобрява и се издава разрешение за строеж
при спазване на следните максимално допустими
устройствени показатели:
– плътност на застрояване (Пзастр.) – 64,70 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – 5,6,
съгласно писмо на заявителя с вх. № СОА17ВК66-2219/5 от 4.07.2017 г. Въз основа на одобрения
план за застрояване и работен устройствен план
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
5790
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 826
от 29 март 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план на
новопроектирана кабелна линия 20 kV и новопроектиран водопровод за УПИ I-7.142 – за
жилищно застрояване, по кадастралната карта
на Асеновград съгласно нанесените плътни червени линии и отредените сервитути, отразени
със сини пунктирани линии.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
5799
РЕШЕНИЕ № 902
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план на
новопроектирана кабелна линия НН, новопроектиран водопровод и канализация за обект ПУП
(ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя на ПИ 00702.23.35 по кадастралната
карта на Асеновград, община Асеновград, област
Пловдив, съгласно нанесените плътни червени
линии и отредените сервитути, отразени със
сини пунктирани линии.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
5800
РЕШЕНИЕ № 903
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план на
новопроектирана кабелна линия НН, новопроектиран водопровод и канализация за обект
ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на
земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на
ПИ 99087.18.88 по кадастралната карта на кв.
Горни Воден, Асеновград, община Асеновград,
област Пловдив, съгласно нанесените плътни
червени линии и отредените сервитути, отразени
със сини пунктирани линии.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
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пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
5801

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 401
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 193, ал. 6 ЗУТ и чл. 25, ал. 4
ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Долна Митрополия, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания за обект „Изграждане на нов водопровод за допълнително
водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в м. Ченгене сарай в
землището на с. Ореховица до напорен резервоар
в землището на гр. Тръстеник, община Долна
Митрополия“, общински обект от първостепенно значение, с възложител Община Долна
Митрополия.
2. Дава съгласие да се учреди на Община
Долна Мит рополи я право на прокарване и
необходимите сервитути за прокарване на водопроводно трасе през имоти – общинска собственост, с НТП „Полски път“ в землищата на
гр. Тръстеник и с. Ореховица и с НТП „Пасища,
мери“ в землището на с. Ореховица, описани
подробно в приложените регистри.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен, чрез Община Долна
Митрополия.
Председател:
П. Петров
5817

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 335
от 19 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – ПР, ПУР и ПЗ за квартали 180
и 175 по плана на гр. Нови пазар, съставляващи част от комплексен проект по чл. 150 ЗУТ,
разрешен със Заповед № 440 от 9.05.2017 г. на
кмета на община Нови пазар.
С проекта за изменение на ПУП – ПР, ПУР
и ПЗ се заличава част от улична мрежа (ПИ
с идентификатор 52009.504.249 по К К К Р на
гр. Нови пазар) от ОК 960 до ОК 902. Обединяват
се три урегулирани поземлени имота УПИ VII/
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кв. 175 и УПИ III и VII/кв. 180 в един нов VII/
кв. 180 по регулационния план на гр. Нови пазар.
Пр о ек т ът с е одо б ря в а по п ри ложен и т е
чертежи, представляващи неразделна част от
настоящото решение.
Председател:
А. Куцаров
5816

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 10
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, одобрява специализирана план-схема
за елементи на техническата инфраструктура
към действащия подробен устройствен план на
гр. Търговище – за подземна тръбна и кабелна
мрежа за оптична свързаност на „Електроника
НС“ – ЕООД, на територията на гр. Търговище
(етап 6).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
5818

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 633
от 26 юни 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и 10 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 410 от
30.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Червен
бряг, във връзка с представеното от кмета на
общината с вх. № 07-01-204 от 7.06.2017 г. предложение относно обявяване на процедура за
приватизация на „Обществено хранене“ – ЕООД,
Общинският съвет – гр. Червен бряг, реши:
1. Приема извършените от кмета на община Червен бряг и общинската администрация
действия в изпълнение на препоръките на анализа на правното състояние на имуществото и
приватизационна оценка на „Обществено хранене“ – ЕООД, ЕИК 824106105, гр. Червен бряг.
2. Приема актуализирания анализ на правното
състояние на имуществото и приватизационна оценка на „Обществено хранене“ – ЕООД,
ЕИК 824106105, гр. Червен бряг.
3. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс в два етапа на 2937 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв.
всеки, представляващи 100 % от капитала на
„Обществено хранене“ – ЕООД, ЕИК 824106105,
п р и м и н и м а л н а п р од а ж н а ц е н а в р а з м е р
350 000 лв.
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4. Продажбата да се извърши в следните етапи:
1 етап – конкурс по документи; 2 етап – преки
преговори.
5. Определя следните условия към кандидатите в конкурса:
5.1. Цена, срок и начин на плащане, като
цената не може да бъде по-ниска от размера,
посочен в т. 2. Цената се оферира и заплаща в
български левове по банков път в срок не покъсно от 1 година считано от датата на подписване на приватизационния договор, като 50 %
от цената се заплащат в 30-дневен срок считано
от датата на сключване на приватизационния
договор, а останалата част – в посочения срок.
5.2. Размер на дължимите от купувача инвестиции – не по -малко от сума в размер 150 000 лв.
за период от три години считано от датата на
сключване на приватизационния договор.
5.3. Купувачът следва да запази съществуващите бройки работни места в дружеството
и поетапно за срок 3 години да открие нови
10 работни места.
5.4. Купувачът следва да поеме изричното
задължение да предоговори и погаси съществу ва щ и т е за д ъ л жен и я на д ру жес т во т о к ъм
публичноправни в лицето на държавата и Община Червен бряг и частноправни кредитори,
в т. ч. и към персонала, за срок не по-късно
от 1 година считано от датата на сключване на
приватизационния договор.
5.5. Купувачът следва да поеме изричното
задължение да не допуска обявяването на дружеството в несъстоятелност или ликвидирането
му за срок не по-кратък от 3 години считано
от датата на сключване на приватизационния
договор.
5.6. Цената на конкурсната документация за
участие в конкурса без информационен меморандум се определя на 500 лв. и ще може да
бъде закупувана от кандидатите от информационния център на Община Червен бряг с адрес:
гр. Червен бряг, ул. Антим І № 1, всеки работен
ден до 16,30 ч. не по-късно от 15 дни считано от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“, като плащането се извършва преди получаването на документацията.
5.7. В срок 15 дни считано от датата на закупуване на конкурсна документация лицата,
които са закупили такава, имат право да направят писмени искания до Община Червен бряг
за даване на разяснения относно участието в
конкурса. Разясненията се изготвят в писмена
форма и се предоставят на поискалите ги кандидати в срок 3 дни считано от получаване на
искането в Община Червен бряг.
5.8. Няма да бъдат допускани до участие в
конкурса офшорни дружества, дружества и лица,
които имат непогасени ликвидни и изискуеми
п убли чни за дъл жени я (вк лючи телно и к ъм
Община Червен бряг), както и лица, които са
обявени или се намират в процедура по обявяването им в несъстоятелност.
5.9. Депозитът за участие в конкурса е в размер 35 000 лв. и се заплаща в срок не по-късно
от 30 дни считано от датата на обнародването
на решението за приватизация в „Държавен
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вестник“ по посочените в конкурсната документация начин и банкова сметка.
5.10. Офертите на участниците в конкурса се
подават в срок не по- късно от 45 дни считано
от датата на обнародването на решението за
приватизация в „Държавен вестник“.
6. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс в
два етапа на 2937 дружествени дяла с номинална
стойност 10 лв. всеки, представляващи 100 %
от капитала на „Обществено хранене“ – ЕООД,
ЕИК 824106105.
7. Упълномощава кмета на община Червен
бряг да организира конкурсната процедура и да
сключи договора за продажба на горепосочения
брой дружествени дялове.
Председател:
Ив. Иванов
5802

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 251
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ въз основа
на докладна записка с вх. № 42 от 25.07.2017 г.
от кмета на община Борино Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за реконструкция
на съществуващ подземен довеждащ водопровод от м. Батак до м. Водна кула в землището
на с. Борино, община Борино, в териториален
обхват, започващ от сграда с предназначение
„сг рада за водоснабд яване и/или кана лизация“ в имот с идентификатор 05462.168.368.1
и преминава през имоти с идентификатори
05462.98.63, 05462.100.33, 05462.101.23, 05462.102.31,
05462.104.21, 05462.105.35, 05462.106.2, 05462.106.33,
05462.167.26, 05462.167.35, 05462.167.36, 05462.168.3
и 05462.168.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, община Борино,
одобрени със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК –  София,
с възложител „Феркад“ – ЕООД, ЕИК 201779081.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
А. Джебирова
5815
37. — Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 август 2017 г.
5796
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13. – Дружеството „Ай Си Джи Би“ – АД,
София, в качеството си на инвеститор на обект
„Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република България на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на следните заинтересованите лица, които не са намерени на постоянния
им и/или на настоящия им адрес на територията
на Република България: съсобственици на имот
№ 0.74, с. Седловина, община Кърджали, област
Кърджали: 1. Николай Янев Сурков; 2. Мариан
Димов Сурков; съсобственици на имот № 0.143,
с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали:
1. Себиле Алиосман Вели; 2. Семиха Ахмед Ахмед;
3. Рашко Борисов Илиев; съсобственици на имот
№ 0.276, с. Седловина, община Кърджали, област
Кърджали: 1. Галина Ангелова Ангелова; 2. Юлия
Ангелова Ангелова; 3. Айше Али Халил; 4. Надя
Йорданова Димитрова; Юлия Ангелова Ангелова
и Галина Ангелова Ангелова, съсобственици на
следните имоти: 1. Имот № 0.247, с. Седловина,
община Кърджали, област Кърджали; 2. Имот
№ 0.248, с. Седловина, община Кърджали, област
Кърджали; 3. Имот № 0.249, с. Седловина, община
Кърджали, област Кърджали; 4. Имот № 0.250,
с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали,
5. Имот № 0.251, с. Седловина, община Кърджали,
област Кърджали; съсобственици на имот № 50.43,
с. Мандра, община Хасково, област Хасково: 1.
Елена Стайкова Георгиева; 2. Христина Атанасова
Николова; 3. Лидия Николаева Алексиаду; 4. Станимир Николаев Николов; 5. Петя Григорова Михова; 6. Марияна Ангелова Георгиева; 7. Николина
Ангелова Георгиева; 8. Павел Ангелов Георгиев; 9.
Жечо Ванчев Жеков; 10. Валери Ванчев Жеков; 11.
Митко Ванчев Жеков; 12. Пенка Колева Денчева;
13. Таня Денчева Стоева; 14. Атанаска Митева Митрева; 15. Васил Еленков Митрев; съсобственици на
имот № 23.18, с. Стамболийски, община Хасково,
област Хасково: 1. Христина Иванова Стоянова;
2. Янка Петрова Янчева; съсобственици на имот
№ 31.1, с. Стамболийски, община Хасково, област
Хасково: 1. Александър Господинов Георгиев; 2.
Иван Георгиев Георгиев; съсобственик на имот
№ 31.3, с. Стамболийски, община Хасково, област
Хасково: Иван Димитров Иробалиев; съсобственици на имот № 103.14, с. Голямо Асеново, община
Димитровград, област Хасково: 1. Снежана Иванова Радева; 2. Цветелина Радева Граматикова;
съсобственици на имот № 55.9, с. Загоре, община
Стара Загора, област Стара Загора: 1. Янко Иванов
Янков; 2. Бонка Иванова Христова, че с Решение
№ 1089 на Министерския съвет от 28.12.2016 г.
на основание чл. 63, ал. 1 и 2 ЗЕ във връзка с
чл. 34а, ал. 1 и § 1 ДРЗДС и съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасето на газопровода, технологичните площадки
и елементите на обслужващата инфраструктура на
териториите на областите Стара Загора, Кърджали
и Хасково, одобрен със заповеди № РД-02-15-114
от 31.07.2014 г., № РД-02-15-116 от 31.07.2014 г. и
№ РД-02-15-140 от 27.10.2014 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството и
Заповед № РД-02-5-78 от 29.05.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, се отчуждават за държавна нужда
части от имоти – частна собственост, намиращи
се в землищата на с. Великденче, община Джебел,
с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали,
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с. Стамболийски и с. Мандра, община Хасково,
с. Голямо Асеново, община Димитровград, област
Хасково, с. Загоре, община Стара Загора, област
Стара Загора, подробно описани в приложение
към Решение № 1089 на Министерския съвет от
28.12.2016 г. по вид, площ, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от датата на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“.
5625

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
Софийският градски съд на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на парковете
в България“, рег. по ф.д. № 1246/2003 г. при
Софийския градски съд, по искане на повече
от една трета от членовете на сдружението на
6.09.2017 г. в 10 ч. на адрес: София 1000, ул. Хан
Аспарух № 26, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението;
2. приемане на промени и допълнения в устава
на сдружението; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет и избор на нови членове
на управителния съвет; 4. освобождаване на
членовете на контролния съвет и избор на нови
членове на контролния съвет; 5. избор на председател на управителния съвет; 6. разни.
5622
3 4 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъв е т н а НССОО
АИЕСЕК – България, свиква общо събрание на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ на 9.09.2017 г.
в 10,30 ч. на адрес: София, пл. Народно събрание № 10, зала „Галерия“, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. закриване на локални офиси; 2.
промяна във вътрешните правила на НССОО
АИЕСЕК – България; 3. избор на органи на
общото събрание; 4. определяне на национална
ценова политика на НССОО АИЕСЕК – България; 5. избор на консултативен съвет на НССОО
АИЕСЕК – България, мандат 2017/2019; 6. освобождаване на консултативен съвет на НССОО
АИЕСЕК – България; 7. промяна в устава на
НССОО АИЕСЕК – България; 8. гласуване на
бюджет за мандат 2017/2018; 9. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5571
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българско научно дружество по
военна медицина“ – София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо
събрание на членовете на 11.09.2017 г. в 13 ч. в
София, община „Триадица“, ул. Свети Георги
Софийски № 3, зала „Аула“, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на проф. чл.-кор. Николай
Кирилов Петров, д.м.н. като член на управителния
съвет на сдружението; проект за решение: ОС
приема решение за освобождаване на проф. чл.кор. Николай Кирилов Петров, д.м.н. като член на
управителния съвет на сдружението; 2. промени
в управителния съвет на сдружението; проект за
решение: ОС приема решение за промени в управителния съвет на сдружението; 3. разни; проект
за решение: ОС приема решение/я по въпроси,
поставени от членовете на сдружението, присъст-
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ващи на събранието. Поканват се членовете или
техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5412
5. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб ХВА – Ранг България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 23.09.2017 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
ул. Тинтява № 24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
и прекратяване членството на някои членове на
сдружението; предложение за решение: ОС приема предложението на управителя; 2. промяна на
управителя; предложение за решение: ОС приема
предложението на управителя; 3. промяна на
наименованието, седалището и адреса на управ
ление на сдружението и на предмета на дейност
на сдружението; предложение за решение: ОС
приема предложението на управителя; 4. приемане
на нов устав на сдружението; предложение за решение: ОС приема предложението на управителя;
5. разни. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението
в седалището на сдружението най-малко един
месец преди датата на общото събрание.
5536
1. – Съветът на настоятелите на СНС „Училищно настоятелство Весело детство 2004 към
51 СУ „Елисавета Багряна“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на 25.09.2017 г. в 18,30 ч. в сградата на
51 СУ „Елисавета Багряна“, София, ул. Софийски
герой № 28, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за освобождаване на членовете на
съвета на настоятелството поради изтичане на
мандата им; 2. избор на нови членове на съвета
на настоятелството и нов председател на сдружението; 3. промяна на устава на сдружението;
4. промяна на наименованието на сдружението;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден при същия дневен ред един час по-късно от
първоначално определения час.
5537
15. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Международен младежки център“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на сдружението и въз основа на
Решение № 2 на УС от 24.07.2017 г. свиква общо
събрание на сдружението на 27.09.2017 г. в 11 ч.
в София, район „Възраждане“, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 118 – 120, ет. 5, ап. 23, при следния
дневен ред: 1. придобиване на членство на нови
кандидати; 2. промяна на заместник-председател
на УС и секретар; 3. промяна на заместник-председател на УС и преброител; 4. прекратяване
на членство в сдружението на Георги Стоянов
Миланов; 5. прекратяване на членство в сдружението на Людмила Георгиева Грозданова; 6.
промяна на чл. 25 от устава на сдружението; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен
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ред. Поканват се всички членове на сдружението.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението.
5623
1. – Управителният съвет на сдружение „Европейска асоциация на жените юристи – България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 2.10.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Шипка № 36,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението от управителния съвет и освобождаване от отговорност за дейността му; 2. избор
и освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
5714
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по таекуон-до“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.10.2017 г. в
11 ч. в София, ж.к. Бели брези, бл. 3 – партер, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС
за дейността на сдружението от 2010 до 2016 г.; 2.
приемане на финансов отчет на сдружението от
2010 до 2016 г.; 3. освобождаване от финансова отговорност председателя и членовете на управителния
съвет за дейността им до момента; 4. представяне
и приемане на спортен календар на сдружението
за 2018 г.; 5. обсъждане и приемане на бюджет на
сдружението за 2018 г.; 6. приемане на нов устав
на сдружението; 7. освобождаване и избор на
членове на управителния съвет; 8. освобождаване
и избор на председател, заместник-председател и
генерален секретар на сдружението; 9. освобождаване и избор на членове на контролния съвет
на сдружението; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5712
1. – Управителният съвет на сдружение „Тае
куон-до клуб „Левски“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 21.10.2017 г. в 11,30 ч. в София, ж.к. Бели
брези, бл. 3 – партер, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на УС за дейността на клуба
от 2010 до 2016 г.; 2. приемане на финансов отчет
на клуба от 2010 до 2016 г.; 3. освобождаване от
финансова отговорност председателя и членовете на
управителния съвет за дейността им до момента;
4. представяне и приемане на спортен календар
на клуба за 2018 г.; 5. обсъждане и приемане на
бюджет на клуба за 2018 г.; 6. освобождаване и
избор на членове на управителния съвет на клуба; 7. освобождаване и избор на председател на
управителния съвет на клуба; 8. приемане на нов
устав на клуба; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5713
10. – Управителният съвет на Фондация
„Човещ и н а“ – Со фи я , на о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 28.09.2017 г. в 16 ч. в зала „Ирина Щиглиц“ на
Народно читалище „Славянска беседа – 1880“,
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ул. Георги С. Раковски № 127, София 1000, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Фондация „Човещина“ за периода юли 2010 – юли
2017 г., в т.ч. с удължения мандат (актуализирана
концепция за дейността и развитието на Фондация
„Човещина“ до 2025 г.); 2. отчет на контролния
съвет на Фондация „Човещина“ за същия период;
3. избор на нов управителен съвет на Фондация
„Човещина“; 4. избор на нов президент на Фондация „Човещина“; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. (един час
по-късно), на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
5419
10. – Управителният съвет на сдружение „Пи
Ем Ай – България Чаптър“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. VІІ, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 28.09.2017 г. в 18 ч. в
София, ул. Позитано № 2, Перформ бизнес център,
конферентна зала № 2, при следния дневен ред:
1. представяне на годишен отчет за работата на
управителния съвет на сдружението; 2. промени в
устава на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на част от досега действащия управителен
съвет на сдружението; 4. избор на нов състав за
част от управителния съвет на сдружението; 5.
избор на нов председател на управителния съвет
на сдружението; 6. разни.
5451
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
педиатрите – специалисти от извънболничната
помощ“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на
членовете на Националното сдружение на педиатрите – специалисти от извънболничната помощ
на 28.10.2017 г. в 10 ч. в София, хотел „Кристал
Палас“, ул. Шипка № 14, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на управителния
съвет на НСПСИП през 2016 г.; 2. приемане на
финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 3. приемане годишния бюджет на сдружението за 2018 г.;
4. обсъждане провеждането на Единадесета национална практическа конференция по педиатрия през
2018 г.; 5. разни. Общото събрание на основание
чл. 6, ал. 4 от устава на сдружението се счита
законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно, колкото и
членове да се явят. Проектите за решения са на
разположение на всички членове.
5417
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ЖФК Бургас“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 2.10.2017 г. в 17,30 ч. в Бургас, к-с Славейков,
бл. 147, вх. 2, ет. 5, в офиса на сдружение „ЖФК
Бургас“ при следния дневен ред: 1. избор на нов
председател на СНЦ „ЖФК Бургас“; 2. промяна
на седалището на сдружението; 3. проект на
дейностите на сдружението за 2017/2018 г.; 4.
промяна на устава в чл. 25; 5. разни.
5748
13. – Управителният съвет на ССК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква изборно събрание на 28.09.2017 г. в 18 ч.
в Актовата зала на СУ „Г. Бенковски“ във Варна
при следния дневен ред: 1. избор на ново ръководство поради изтичане на мандат; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия ред.
5468
22. – Управителният съвет на Териториалната организация на НТС – Видин, във връзка с
решение по протокол № 2 от 17.07.2017 г. и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
териториалната организация да вземат участие
в работата на общото събрание на 20.09.2017 г.
в 11 ч. в сградата на Териториалната организация на НТС – Видин, ул. Ген. Скобелев № 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на ТО на НТС – Видин,
за периода 2011 – 2016 г.; 2. отчет за дейността
на контролния съвет за периода 2011 – 2016 г.;
3. избор на нов управителен съвет и контролен
съвет; 4. промени в устава на териториалната
организация.
5559
1. – Управителният съвет на сдружение „Балкани“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 22.09.2017 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в Габрово,
ул. Ал. Стамболийски № 41, при следния дневен
ред: 1. прекратяване дейността на ЮЛНЦ за общественополезна дейност „сдружение „Балкани“
считано от деня на провеждане на настоящото
общо събрание на членовете; 2. вземане на решене за откриване на производство по ликвидация
на сдружение „Балкани“; 3. вземане на решение
за назначаване на ликвидатор на сдружението,
като за назначаване на ликвидатор е постъпило
предложение за Виолета Йорданова Петрова; 4.
вземане на решение за определяне на срока за извършване на ликвидацията; приемане на начален
ликвидационен баланс и отчет на сдружението.
5560
1. – Управителният съвет на ОФК „Локомотив“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16, т. 1 от устава свиква по своя
инициатива общо събрание на 20.09.2017 г. в
18 ч. в зала № 1 на Община Горна Оряховица,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
приходи и разходи на ОФК „Локомотив“, Горна
Оряховица, за периода 1.07.2016 – 31.07.2017 г.; 2.
приемане на решение за оставка на председателя
на управителния съвет на ОФК „Локомотив“, Горна
Оряховица; 3. приемане на решение за оставка на
членовете на управителния съвет на ОФК „Локомотив“, Горна Оряховица; 4. избор на председател
на управителния съвет на ОФК „Локомотив“, Горна
Оряховица; 5. избор на членове на управителния
съвет на ОФК „Локомотив“, Горна Оряховица; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
5561
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Национална
овцевъдна и козевъдна асоциация“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 16.09.2017 г. в 11 ч. в хотел „Лесопарк“, гр. Ляско-
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вец, при следния дневен ред: 1. прием на нови
членове; 2. промени в устава на СНЦ „НОКА“;
3. промени в управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същата дата и на същото място.
5418
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българо-казахстанска асоциация
за подкрепа и интеграция на хора с увреждания“ – Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава свиква общо събрание на сдружението на
20.09.2017 г. в 13 ч. в офиса на сдружението – област Бургас, община Несебър, к.к. Слънчев бряг,
кв. Фрегата 97, к-с „Амара“, офис 1, при дневен
ред – избор на председател на управителния съвет
и на сдружението по право. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
за събранието са на разположение на членовете
на сдружението в неговия офис.
5427
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Плувен клуб „Инвиктус“ – Плевен,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 26.09.2017 г. в 18 ч. на адрес:
Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 63, вх. В, ап. 46, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет на сдружение с нестопанска цел „Плувен
клуб „Инвиктус“; 2. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на сдружението събранието ще се отложи
с един час и ще се проведе в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове
на сдружението да присъстват.
5721
1. – Управителният съвет на Съюз „Духовно
възраждане – България“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.09.2017 г. в 11 ч. в офиса на ул. Иван Вазов
№ 25, Пловдив, при следния дневен ред: 1. решение относно промяна на състава на управителния
съвет; 2. решение относно промяна на седалището; 3. решение за корекция на устава относно
управителния съвет.
5426
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Академик“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 1
от устава свиква общо събрание на 26.09.2017 г.
в 12 ч. в зала „Академик“ в Пловдив, ул. Константин Величков № 92, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за периода
2012 – 2016 г. включително; проект за решение – приема отчета; 2. приемане на финансовия
отчет на УС, КС и на бюджета на сдружението;
проект за решение – приема финансовия отчет; 3.
промяна в устава – намаляване броя на членовете
на управителния съвет; проект за решение – намалява броя на членовете на управителния съвет
от 9 на 5 и изменя съответно устава; 4. освобождаване на досегашния състав на управителния
съвет и избиране на нов управителен съвет на
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сдружението; проект за решение – освобождава
досегашния управителен съвет и избира нов управителен съвет; 5. освобождаване на досегашния
състав на контролния съвет и избиране на нов
контролен съвет; проект за решение – освобождава досегашния контролен съвет и избира нов
контролен съвет; 6. други организационни; проект
за решение – възлага на новоизбрания председател
на управителния съвет да впише взетите решения.
Общото събрание ще е законно, ако присъстват
повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на клуба събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
5413
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Център за анализи, прогнози и стратегии“ – Провадия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 20.09.2017 г. в 18 ч. в Провадия,
ул. Св. св. Кирил и Методий № 24, ет. 2, офис 4,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на сдружението; 2. приемане на членове
на сдружението; 3. приемане на решение за промяна в членския състав на управителния съвет
на сдружението и избор на председател на УС;
4. приемане на решение за изменение в предмета на дейност на сдружението; 5. приемане на
решение за промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден и на същото място в
19 ч., при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на всички членове
в седалището на сдружението.
5562
21. – Управителният съвет на сдружение „Шанс
за всички“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.10.2017 г. в 17 ч. в Русе,
ул. Александровска № 53, в офиса на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода м. 08.2012 – 08.2017 г.;
2. изменения и допълнения в устава съгласно
изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на управителен съвет. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при съшия дневен ред.
5710
1. – Управителният съвет на сдружение с
общ ественополезна дейност „Футболен клуб
С а дово“ – г р. С а дово, на о снова н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 13.09.2017 г. в 17,30 ч. в малката зала на НЧ
„Христо Смирненски“ в гр. Садово, при следния
дневен ред: 1. приемане на решене за промяна
в устава на сдружението; 2. освобождаване от
отговорност членовете на УС на сдружението; 3.
освобождаване от длъжност членовете на УС на
сдружението; 4. избор на нов УС. При липса на
кворум (повече от половината от всички членове
на сдружението) събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.
5614
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство при СОУ
„Николай Катранов“ – Свищов, на основание
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чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.09.2017 г. в 17,30 ч. в Свищов,
ул. Христаки Павлович № 8, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет
за периода от 2014 г. до момента; предложение за
решение – ОС приема отчета на управителния
съвет за периода от 2014 г. до момента; 2. приемане на решение за освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността
им за периода от 2011 г. до момента; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им
за периода от 2011 г. до момента; 3. приемане
на решение за прекратяване на сдружението
и обявяването му в ликвидация, за промяна в
наименованието, за избор на ликвидатор; предложение за решение – ОС приема решение за
прекратяване на сдружението и обявяването му
в ликвидация, за промяна в наименованието му
чрез добавяне към наименованието на добавката
„в ликвидация“, приема решение за избор на
ликвидатор; 4. разни. Регистрацията на членовете на сдружението и техните пълномощници
започва в 17,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
5535
1. – Управителният съвет на СНЦ „ПЗД – Фемили – 2015 клуб по танци“ – Стара Загора, свиква общо събрание на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
на 27.09.2017 г. в 18 ч. в Стара Загора, бул. П.
Евтимий № 163, вх. Б, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
5747
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност
„Спортен клуб Тониспорт 1962“ – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 18(2), т. 8 от
устава на сдружението и във връзка с решение на УС от 13.07.2017 г. свиква по собствена
инициатива общо събрание на сдружението на
28.09.2017 г. в 16 ч. в Стара Загора на адреса на
управление на сдружението: ул. Св. Отец Паисий
№ 56, вх. А, ет. 5, ап. 28, при следния дневен ред:
1. избор на нов управителен съвет и председател
на УС на сдружението; 2. приемане на нов устав.
На основание чл. 15 от устава на сдружението
общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
5719
2. – Управителният съвет на СНЦ „Университетски спортен клуб „Тракия“ – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29 и 31 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 29.09.2017 г. в 12 ч. в сградата на Тракийския
университет, Студентски град, Стара Загора, зала
3-А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2016 г.; 2. разни. При липса

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1   

на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
5414
187. – Управителният съвет на сдружение
„Организация за развъждане на Цигайски и
местни породи овце в Република България“ –
Троян, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 23 и чл. 25, ал. 1 и 2 от устава на сдружението
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 6.10.2017 г. в 11 ч. в
Троян, ул. Васил Левски № 281 (в заседателната
зала на ИПЖЗ – Троян), при следния дневен
ред: 1. приемане и освобождаване на членове на
сдружението; 2. отчетен доклад на управителния
съвет за периода 8.10.2016 – 6.10.2017 г.; 3. отчетен
доклад на контролния съвет на сдружението; 4.
разни. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Юридическите лица,
членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 12 ч.
5558
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на ползвателите на
парцели в местността „Митков мост“ в землището
на гр. Черноморец на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.09.2017 г. в 10 ч.
на обичайното място в центъра на землището
„Митков мост“ до настоящото табло за обяви
при следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет; 2. избор на председател на управителния
съвет; 3. обсъждане на проекта за прокарване на
водопреносна мрежа в землището на местността;
4. обсъждане на предложение за изграждане на
помещение за събрания и табло за обяви.
5450
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Туристическо дружество Трещеник“ – Якоруда, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 15, ал. 3 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на членовете на
11.10.2017 г. в 14 ч. в седалището на дружеството – гр. Якоруда, ул. Иван Вазов № 7, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
на сдружение с нестопанска цел „Туристическо
дружество Трещеник“ и откриване на производство по ликвидация по реда на действащото
българско законодателство; 2. вземане на решение за назначаване за ликвидатор; 3. вземане на
решение за определяне на възнаграждение на
назначения ликвидатор; 4. вземане на решение
за определяне на срок за ликвидация; 5. разни.
Писмените материали, свързани с общото събрание на членовете на сдружение „Туристическо
дружество Трещеник“, са на разположение на
членовете в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 15, ал. 5 от устава на сдружението общото
събрание ще бъде отложено с 1 час. Ако и след
това няма необходимия кворум, то ще се проведе на същото място и при същия дневен ред
независимо от това, колко членове/делегати ще
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присъстват. Поканват се всички членове или техни
писмено упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията на делегатите ще се извърши същия ден от 13 до 14 ч.
5708
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Крапец 2005“ – с. Крапец, община
Шабла, област Добрич, на основание чл. 26, ал. 1, 2
и 3 ЗЮЛНЦ и Решение № 1 на управителния съвет
от протокол от 8.02.2016 г. във връзка с чл. 22 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.09.2017 г. в 13 ч.
в с. Крапец, община Шабла, област Добрич, в
залата на кметство Крапец, при следния дневен
ред: 1. преобразуване на сдружението от такова
за осъществяване на дейност в частна полза в
такова за осъществяване на общественополезна
дейност; 2. определяне на цели и средства за постигане на целите на сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност;
3. определяне на предмета на осъществяваната
стопанска дейност от сдружението за постигане
на целите на същото; 4. приемане на ново устав
на сдружението, съответстващ на разпоредбите
на ЗЮЛНЦ и решенията по предходните точки
от 1 до 3 вкл.; 5. прием на нови членове; 6. избор
на управителен съвет и председател на сдружението; 7. други. Всички членове лично или чрез
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упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 11 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събранши ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 14 ч.
5720
Георги Христов Гинев – ликвидатор на сдружение „Автомобилен спортен клуб СБА – Вар
на“, в ликвидация, рег. при ОС – Варна, по ф.д.
№ 169 от 2002 г., открито производство с решение
№ 220 от 17.07.2017 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си в срок 6 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“.
5750
Красимир Петров Панайотов – ликвидатор
на „Фондация за душевно здраве Максим Маринов“ по ф.д. № 629 от 2009 г. с код по БУЛСТАТ
175806298, със седалище и адрес на управление
София, ул. Пирински проход № 24А, вх. В, ет. 7,
ап. 65, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя
покана до кредиторите на сдружение „Фондация
за душевно здраве Максим Маринов“ да предявят вземанията си към сдружението в 6-месечен
срок от обнародването на настоящата покана в
„Държавен вестник“.
5749
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