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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм.,
бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от
2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г.,
бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 58 от
2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 52 и 65 от 2020 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Създава се Съвет по пчеларство
като консултативен орган към министъра на
земеделието, храните и горите.
(2) Съветът по пчеларство подпомага министъра на земеделието, храните и горите
при осъществяване на държавната политика
в областта на пчеларството.
(3) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповеди определя състава на
Съвета по пчеларство и утвърждава правила
за организацията и дейността му.
(4) В състава на Съвета по пчеларство се
включват представители на Министерството
на земеделието, храните и горите, Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
Българската агенция по безопасност на храните и пчеларски организации, отговарящи на
изисквания, определени в правилата по ал. 3.

(5) Председател на Съвета по пчеларство е
министърът на земеделието, храните и горите.“
§ 2. Членове 6 и 7 се отменят.
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на
чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност. Собствениците или ползвателите
на пчелини подават заявление по образец до
директора на съответната областна дирекция
по безопасност на храните.
(2) Собствениците или ползвателите на пчелини – лични стопанства, подават заявлението
по ал. 1 чрез кмета или кметския наместник,
като за регистрацията не се събира такса.
(3) Постоянните пчелини задължително са
с ограждение, като в урегулираните поземлени
имоти са с ограда, осигуряващо/осигуряваща
безопасността на обекта и непозволяващо/непозволяваща свободен достъп и преминаване
на хора и животни, и са обозначени с табелка
с регистрационния номер на пчелина.
(4) Постоянните пчелини, намиращи се в
горски територии, могат да са с ограждение,
което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията
и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина.
(5) За постоянните пчелини, намиращи се
в защитени територии по смисъла на Закона
за защитените територии, изискванията на
ал. 3 и 4 не се прилагат.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „и ЕГН“ се заличават, а
след думата „БУЛСТАТ“ се поставя наклонена
черта и се добавя „ЕИК“;
б) в т. 3 накрая се добавя „или мястото,
откъдето са придвижени (кметство), с номер
и дата на ветеринарномедицинското свидетелство“;
в) в т. 5 накрая се добавя „които са придвижени при подвижно пчеларство“;
г) точка 6 се отменя;
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д) в т. 7 накрая се добавя „с посочени GPS
координати“;
е) точка 8 се отменя.
§ 5. В чл. 18, ал. 2 думите „чл. 29, ал. 1“
се заменят с „чл. 30б, ал. 1“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „чл. 29а“
се заменят с „чл. 30б, ал. 1“.
§ 7. В чл. 37 думите „не регистрира пчелни
семейства или“ се заличават, а думите „ал. 1
или ал. 5“ се заменят с „ал. 3 или 4“.
§ 8. В допълнителната разпоредба в § 1 се
създават т. 14 и 15:
„14. „Временен пчелин“ е място, върху което
временно се настаняват пчелни семейства за
практикуване на подвижно пчеларство.
15. „Пчелин – лично стопанство“ е пчелин,
в който се отглеждат пчелни семейства с цел
добив на пчелен мед и пчелни продукти за
лична консумация, които не се предлагат
на пазара.“
Заключителни разпоредби
§ 9. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ДВ, бр. 12 от 2015 г.) в заключителните разпоредби § 70 се отменя.
§ 10. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.;
Решения № 7 и 8 на Конституционния съд
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния
съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62,
87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и
133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106
от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от
2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и
99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от
2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от
2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31,
61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58
от 2017 г., бр. 42, 55 и 77 от 2018 г., бр. 61 от
2019 г. и бр. 79 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 37в се създават ал. 18 – 21:
„(18) В срок до 25 юли държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите предоставят на областните дирекции „Земеделие“
и на общинските съвети списък по землища
на поземлените имоти в горски територии, в
които през следващата стопанска година ще
се извършват дейности по Закона за горите и
Закона за лова и опазване на дивеча.
(19) Въз основа на списъка по ал. 18 комисията по ал. 1 определя имотите – полски
пътища, които да осигуряват достъп до съот-
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ветните поземлени имоти в горски територии
за извършване на дейностите по Закона за
горите и Закона за лова и опазване на дивеча и писмено уведомява за това съответното
държавно предприятие по чл. 163 от Закона
за горите. Определените полски пътища не
се включват в искането до общинския съвет
и в заповедта по ал. 16.
(20) Лицата, които ползват имотите – полски пътища по ал. 19, са длъжни за своя сметка да отстранят всички повреди на имотите,
настъпили в резултат на дейността им.
(21) Средствата, събрани по реда на ал. 16,
както и от наложените глоби и имуществени
санкции по чл. 38, ал. 2 и 3, постъпили по
сметка на общината, се разходват по заповед на кмета на общината за трасиране и
поддържане на полските пътища, както и за
почистване на самозалесили се земеделски
имоти, общинска собственост.“
2. В чл. 38:
а) в ал. 2 след думата „което“ се добавя
„не изпълни задължение по чл. 37в, ал. 20“
и се поставя запетая;
б) в ал. 3 думите „2000 до 5000“ се заменят
с „5000 до 10 000“.
3. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) Кмет на община, който не изпълни
чл. 37в, ал. 21, се наказва с глоба от 5000 до
10 000 лв.“
§ 11. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 52
от 2020 г.; изм., бр. 65 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 т. 1 се изменя така:
„1. въвеждат директиви на Европейския
съюз относно материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни;“.
2. В чл. 17:
а) в ал. 2 след думите „Добит в България“/
„Продукт от България“ се добавя „може да“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Обозначението „Продукт от България“
или обозначения със същия или сходен смисъл
могат да се поставят върху храни при спазване
на условията по член 60 от Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на
Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от
10 октомври 2013 г.).“;
в) в ал. 4 думите „произведена на територията на“ се заменят със „с произход от“.
3. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Министерският съвет издава
наредба за хранителните добавки, въвеждаща
правото на Европейския съюз относно:
1. хранителните вещества (витамините и
минералите), които могат да се влагат при
производството на хранителни добавки;
2. веществата с хранителен или физиологичен ефект, които могат да се влагат при
производството на хранителни добавки;
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3. критериите за чистота на хранителните
вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки;
4. информацията, която трябва да се отбелязва при етикетиране на хранителни добавки;
5. растенията и частите от растения, които
не могат да се влагат в хранителни добавки;
6. веществата, които не могат да се влагат
в хранителни добавки.
(2) Министърът на здравеопазването съвместно с министъра на земеделието, храните
и горите и след съгласуване с министъра на
младежта и спорта издава наредба за изискванията към храни, предназначени за употреба
при интензивно мускулно натоварване.“
§ 12. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.,
бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от
2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г., бр. 17,
25 и 61 от 2019 г. и бр. 21, 44 и 52 от 2020 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 60:
а) в ал. 1 се създава т. 6:
„6. номер на регистрационна карта за земеделските стопани, когато е приложимо.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
бб) в т. 2 накрая се добавя „или справка
с индивидуализиращите данни на имотите
и административния орган на издаване, въз
основа на които да може служебно да се събере информация“;
вв) създава се т. 4:
„4. документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система,
когато заявителят е земеделски стопанин.“;
в) в ал. 6 се създава т. 5:
„5. док у мент от доставчик на вода за
напояване на територията, удостоверяващ
техническа невъзможност за осигуряване на
необходимите количества от съществуващата
напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят
е земеделски стопанин.“;
г) в ал. 13 се създава т. 5:
„5. по електронен път и без да заплаща такса
актуална скица или карта за имотите, в които
ще се извършва дейността от техническите
служби на общините, службите по геодезия,
картография и кадастър и общинските служби
по земеделие.“
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2. В чл. 61:
а) в ал. 2 в текста преди т. 1 накрая се
добавя „а при заявител земеделски стопанин
в 10-дневен срок“;
б) в ал. 4 накрая се добавя „в срок до
три дни“.
3. В чл. 62а, ал. 1 след думите „чл. 61,
ал. 2“ се добавя „а за земеделските стопани
в 10-дневен срок“.
4. В чл. 67:
а) в ал. 1 след думите „чл. 64, ал. 1“ се добавя
„а за земеделските стопани в 7-дневен срок“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „а за земеделските стопани с 14 дни“.
5. В чл. 70, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „срок“
се добавя „а за земеделските стопани в три
дневен срок“;
б) създава се т. 6:
„6. съответната областна дирекция „Земеделие“, когато заявителят е земеделски
стопанин.“
§ 13. Средствата, постъпили до 24 юни
2016 г. включително по сметката на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда, представляващи
остатък от приходите от продажба на квоти
за емисии на парникови газове от инсталации
чрез търг съгласно Закона за ограничаване
изменението на климата, се разходват с акт
на Министерския съвет за дейности или разплащане на извършени дейности, свързани с
опазване на околната среда, в т.ч. изпълнение
на задължения, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
746

РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската държава
и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване
на лица за особени заслуги към българската
държава и нацията
РЕШИ:
Отпуска държавни парични награди за
особени заслуги към българската държава и
нацията пожизнено в размер 700 лв. месечно
на Антон Николов Дончев, проф. д-р Атанас
Стефанов Куртев, Владимир Марков Гаджев,
Георги Тодоров Чапкънов, Ицхак Самуел
Финци, Кольо Георгиев Колев, Ласка Георгиева Минчева и Цветана Георгиева Манева
за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
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Възлага изпълнението на решението на
министъра на културата.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 10 февруари 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
899

РЕШЕНИЕ

за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените
сили на Република България 2032 и за определяне числеността на въоръжените сили
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 6 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
1. Приема Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените
сили на Република България 2032.
2. Определя общата численост на въоръжените сили на Република България на не
по-малко от 43 000 души, в това число 3000
души доброволен резерв.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 11 февруари 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
948

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Борислав Кирилов Костов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Япония.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 февруари 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
856
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УКАЗ № 38
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мариета Петрова Арабаджиева де Дескалси за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Япония
със седалище в Токио.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 февруари 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
857

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на
духовните училища и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Определя средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на
духовните училища по чл. 41 от Закона за
предучилищното и училищното образование
в общ размер 3 970 226 лв., разпределени по
училища съгласно приложението.
(2) След 15 ноември 2021 г. министърът
на образованието и науката може да прави
промени на сумите по училища въз основа
на данните за броя на учениците за учебната
2021/2022 година, без да се надвишава общият
размер на средствата.
Чл. 2. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. в размер 2 000 000 лв.
за издръжка на дейностите по обучение на
учениците, за стипендии на учениците, за
ученици, настанени в общежитие, и за поддръжка на материалната база в училищата
по чл. 1 за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3 (1) Със сумата по чл. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобх ватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2021 г.
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(2) Със сумата по чл. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) По бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г., по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно
и качествено преду чилищно и у чилищно
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“,
да се създаде администриран разходен параграф „Финансиране на духовните училища“
в размер 2 000 000 лв.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 2 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. и
чл. 28, ал. 17 от Закона за вероизповеданията.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата от държавния
бюджет за 2021 г.
№
по
ред

Училище

Средства за
2021 г.
(в лв.)

1.

Духовно училище, Момчилград 1 207 260

2.

Духовно училище Пловдивска
духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

494 932

3.

Духовно училище, гр. Русе

322 360

4.

Д у ховно у ч и л и ще С о фи йск а
духовна семинария „Св. Иван
Рилски“, гр. София
1 019 327

5.

Д у ховно у ч и л и ще „Нювваб“,
гр. Шумен

960

926 347
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92
и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77
от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г.,
бр. 8 и 74 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 21
и 51 от 2019 г. и бр. 37, 67 и 101 от 2020 г.), в
чл. 71а се създава ал. 5:
„(5) Със заповед на министъра на отбраната
се обявява списък на специфичните длъжности
по ал. 1, за които Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, видът
въоръжена сила, Съвместното командване на
специалните операции или структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната своевременно следва да организират подготовката
на служителите си.“
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 162 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 67 от 2020 г.),
в § 31 се създава т. 3:
„3. В плана по чл. 51а, ал. 1 може да
бъде определен военнослужещ, упражнил
правото си на пенсия за осигурителен стаж
и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, за заемане на длъжност
по реда на чл. 71м, при условие че отговаря
на условията по чл. 71з, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5,
ал. 3 и 5, както и да не навършва пределна
възраст за притежаваното военно звание през
първите две години от срока за изпълнение
на длъжността. В този случай в Съвета по
отбрана се обсъжда и мотивирано предложение за удължаване на пределната възраст на
военнослужещия до изтичането на срока на
изпълнение на длъжността.“
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона
за военната полиция, приет с Постановление
№ 111 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 48 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) За директор на Службата се назначава
военнослужещ, който притежава не по-малко
от 10-годишен професионален опит в системата за защита на националната сигурност
или въоръжените сили и отговаря на останалите изисквания за заемане на длъжността,
определени съгласно действащото законода-
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телство, утвърдените от министъра на отбраната длъжностни разписания и длъжностната
характеристика.“
2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) За заместник-директори на Службата
могат да се назначават лица, които притежават не по-малко от 8-годишен професионален
опит в системата за защита на националната
сигурност или въоръжените сили и отговарят на останалите изисквания за заемане на
длъжността, определени съгласно действащото
законодателство, утвърдените от министъра
на отбраната длъжностни разписания и длъжностната характеристика.“
3. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) За директори по ал. 1 се назначават
лица, които притежават не по-малко от 8-годишен професионален опит в системата за защита
на националната сигурност или въоръжените
сили и отговарят на останалите изисквания за
заемане на длъжността, определени съгласно
действащото законодателство, утвърдените от
министъра на отбраната длъжностни разписания и длъжностната характеристика.“

§ 3. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
се изменя така:

Заключителни разпоредби
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 5. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от
2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г., бр. 33, 37, 77 и
92 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 18, ал. 1 накрая се добавя „и
центровете за подкрепа за личностно развитие,
които извършват дейности за занимания по
интереси, открити или преобразувани по реда
на ЗПУО до 31 декември 2020 г.“.
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „§ 18, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на
ЗПУО“ се заменят с „чл. 18, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „§ 18, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на
ЗПУО“ се заменят с „чл. 18, ал. 1“.

„Приложение № 6б
към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите
за работа с деца и ученици от уязвими групи
според групата за финансиране
Гру па за
фи н а нсиране на
детската
градина
и л и у ч илището

Размер на финансирането за едно
дете в детска градина и ученик в
о сновн ат а о бразователна степен
в у чилищата в
дневна форма на
обучение (левове
на дете/ученик)

Ра змер на финансирането за
ученик в I и II
г и м н а з и а л е н
е т а п в д н евн а
ф орма и в д уална система на
обучение (левове
на ученик)

1-ва

52

39

2-ра

105

79

3-та

157

118

4-та

208

156

5-а

262

197

Заключителни разпоредби
§ 4. В Постановление № 287 на Министерск и я съвет от 2020 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 92
от 2020 г.) в § 17, ал. 2 от заключителните
разпоредби думите „до 31 декември 2020 г.“
се заменят с „до 1 януари 2021 г.“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
962

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
издаване на българските лични документи,
приет с Постановление № 13 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60
от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 2014 г.,
бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр. 85 от
2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 50, 89 и 92 от
2019 г. и бр. 73 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Заявлението за издаване на временна
карта за самоличност е по образец съгласно
приложение № 2 и се разпечатва служебно от
НАИФ „НРБЛД“.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 16, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „Заявленията, въз основа на които са издадени временни карти за самоличност, се съхраняват в
структурата на МВР, в която са регистрирани.“
2. Досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 3. Създава се глава втора „а“ с чл. 21а – 21в:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА К АРТА ЗА САМОЛИЧНОСТ
Чл. 21а. (1) Временната карта за самоличност се издава служебно от ОДМВР/СДВР
по седалище на съда, наложил мярката по
чл. 68, ал. 2 от НПК, или от ДБДС – МВР,
в срок до 8 работни часа от получаване по
служебен път на съдебното разпореждане за
налагането.
(2) След издаване на временната карта за
самоличност структурата по ал. 1 уведомява
за това съда, постановил мярката по чл. 68,
ал. 2 от НПК, и лицето, на което е издадена.
(3) В случаите на невъзможност за издаване поради липса на някои от необходимите
биометрични данни или ако от първоначалното снемане на биометричните данни са
изминали повече от 59 месеца, при издаване
на временна карта за самоличност се спазва
редът на чл. 31а от ЗБЛД.
(4) При получаване на служебно издадената
временна карта за самоличност лицето предава на ОДМВР/СДВР или на ДБДС – МВР,
издадената му лична карта.
Чл. 21б. (1) Временна карта за самоличнос т се подмен я в ОДМВР/СДВР и ли в
ДБДС – МВР, по постоянен адрес на лицето
или по седалище на съда, наложил мярката по
чл. 68, ал. 2 от НПК, въз основа на заявление
по образец съгласно приложение № 2, подадено
лично от заявителя. Заявлението може да се
подаде и от лице, упълномощено от заявителя
с нотариално заверено изрично пълномощно,
в случаите по чл. 17, ал. 5 от ЗБЛД.
(2) При подмяна на временна карта за
самоличност към заявлението се прилагат:
1. при изг убване, кра жба, повреж дане
или унищожаване на временната карта за
самоличност – декларация по чл. 17, ал. 1,
когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има
издаден такъв документ от компетентните
органи и той не може да бъде изискан по
служебен път;
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2. при съществени и трайни изменения на
образа – официален документ от съответните
компетентни органи;
3. при изтичане срока на валидност на
временната карта за самоличност, при повреждане и в случаите по т. 2 – предходната
временна карта за самоличност.
(3) При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в
Националната база данни „Население“, към
заявлението за подмяна на временната карта за самоличност се прилагат предходната
временна карта за самоличност и:
1. при промяна на ЕГН – удостоверителен
документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
2. при промяна на имената – официален
документ, удостоверяващ промяната, както
и удостоверителен документ от съответната
общинска администрация по постоянен адрес
на лицето за извършената промяна в неговия
електронен личен регистрационен картон;
3. при промяна на постоянен адрес – удостоверителен документ от съответната общинска
администрация;
4. при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи.
Чл. 21в. (1) Предадените и отнетите лични
карти и паспорти се съхраняват от съответното звено „БДС“ при ОДМВР/СДВР или в
ДБДС – МВР, където са регистрирани заявленията, въз основа на които са издадени.
(2) При отмяна на постановената мярка по
чл. 68, ал. 2 от НПК отнетите или върнатите
лични карти, които не са обявени за невалидни, срокът им на валидност не е изтекъл
и няма промяна в личните данни на лицето
се връщат на лицето от ОДМВР/СДВР или от
ДБДС – МВР, където се съхраняват. Лицето
предава на ОДМВР/СДВР или на ДБДС – МВР,
издадената му временна карта за самоличност.“
§ 4. В глава трета, раздел ІІ се създава
чл. 32а:
„Чл. 32а. При отмяна на постановената
мярка по чл. 68, ал. 2 от НПК паспортите,
дип ломат и ческ и те паспорт и, сл у жебни те
паспорти, моряшките паспорти и военните
карти за самоличност, които не са обявени
за невалидни, срокът им на валидност не е
изтекъл и няма промяна в личните данни на
лицето се връщат на лицето от органа, който
ги съхранява. Лицето предава на ОДМВР/
СДВР или ДБДС – МВР, издадената му временна карта за самоличност.“
§ 5. В чл. 33, ал. 1, изречение второ след
думите „лична карта“ се поставя запетая и
се добавя „временна карта за самоличност“.
§ 6. В § 1 на преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 31, ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 32б, ал. 1“.
§ 7. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1
Снимка 3,5/4,5

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на документи за самоличност на български граждани

Вх. номер

До

Вярно
Невярно

__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І
ЕГН

Вярно
Невярно

___/___/_____ г.
Дата на раждане

Вид на услугата:
обикновена

бърза

експресна

Вид на искания документ:
лична карта
паспорт
дипломатически паспорт
служебен паспорт
моряшки паспорт
СУМПС

временна карта за самоличност
временен паспорт
служебен открит лист за
преминаване на границата

временен паспорт за окончателно
напускане на РБ

Вярно

Невярно

Място на раждане (Населено място, община, област или държава)

Подпис

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Вярно

Невярно

Имена на кирилица (име, презиме, фамилия)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Променени имена на кирилица (име, презиме, фамилия)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Имена на латиница (име, презиме, фамилия)

Вярно

Невярно

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Променени имена на латиница (име, презиме, фамилия)

Вярно
Постоянен адрес (област, община, населено място, бул./ул., номер, вход, етаж, апартамент)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Невярно

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Променен постоянен адрес

Пол

М Ж

Цвят на очите:

Ръст

Друго гражданство

черни

кафяви

Телефон за връзка

Указ

сини
сиви
зелени
червени
пъстри
различни
Попълва се в случай че заявителят иска да бъде уведомен, когато
документът е готов
Ел. поща

В заявлението се съдържат автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние от НБД „Население“
чрез НАИФ „НРБЛД“, както и снимка и подпис от последно издаден български личен документ.
Заявявам, че за декларирани от мен неверни данни в това заявление нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Имена ……………………………………………………………………………………………..
Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

Подпис на заявителя
Имена на служителя, приел заявлението

Подпис на служителя

С Т Р.
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Долуподписаните родители на лица под 18-годишна възраст, настойници,
попечители или други законни представители заявяваме издаването на документ за
самоличност:
ЕГН

Имена

Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

Имена

Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

подпис

ЕГН

подпис

Попълва се само ако заявеният/заявените документ/документи за самоличност ще
се получава/получават от упълномощено лице.
Данни за упълномощеното лице:
ЕГН

Имена

Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

подпис

Попълва само от лица, живеещи предимно в чужбина при подаване на заявление за
издаване на лична карта.

………………………………………………………………………………………………................................................................

Адрес на територията на държавата, където пребивават.

С попълването на това
поле не се заявява
настоящ адрес.

Попълва се в случай на първо издаване на документ за самоличност.
Семейно положение: женен/омъжена
Съпруг/а
Родители

разведен/разведена

Имена

вдовец/вдовица

неженен/неомъжена

ЕГН
Имена

Дата на раждане

майка
баща

Подпис на служителя

“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила на
2 август 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
963

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
8 702 600 лв., разпределени по бюджетите на
общини за 2021 г., както следва:
1. по бюд жета на Община Лесичово –
786 000 лв. за основен ремонт на ул. 24-та,
ул. 14-а, с. Динката, на ул. 17-а и прилежащия
є водопровод, с. Калугерово;
2 . п о б юд ж е т а н а О б щ и н а Б е ло в о –
1 200 000 лв. за основен ремонт на централна градска част, гр. Белово, с обхват района
около Средно училище „Александър Иванов
Чапай“, автогара „Белово“ и жп гара „Белово“;
3. по бюд же т а н а Общ и н а С мо л я н –
285 000 лв. за ремонт на покрива на сградата
на Родопски драматичен театър, гр. Смолян;
4. по бюд же т а н а О б щ и н а П лев ен –
656 000 лв. за частично финансиране на основен ремонт, консервация и реставрация
на паркова среда и огради на Къща-музей
„Цар Освободител Александър II“; за консерваци я, реставраци я и експониране на
Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“; за обект „Основен ремонт на „Подход
към Скобелев парк – музей“ и пешеходна
ул. Генерал Скобелев от пешеходното прост ранство пред ул. Ген.-лейт. Атанас Стефанов до входа на Скобелев парк – музей,
гр. Плевен“;
5. по бюд же та на Общ и на Ра дом и р –
1 568 000 лв. за реконструкция, разширение,
оборудване и обзавеждане на Многофункционална спортна зала, гр. Радомир;
6. по бюд же т а н а О б щ и н а Ме з д р а –
1 606 000 лв. за ремонт и реконструкция на
водопроводна и улична мрежа на територията
на община Мездра;
7. по бюд жета на Община Бол ярово –
816 600 лв. за реконструкция на ул. Младежка,
гр. Болярово;
8 . по бюд же т а н а О б щ и н а С л и в ен –
1 785 000 лв. за изграждане на две допълнителни училищни сгради за Профилирана
природо-математическа гимнази я „Добри
Чинтулов“, гр. Сливен, и Профилирана гимна-
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зия с преподаване на западни езици „Захарий
Стоянов“, гр. Сливен.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
в размер 600 000 лв. за Българската православна църква – Българска патриаршия, за
манастир „Света Троица“ в местността Кръстова гора – за доизграждане на манастирския
комплекс.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото
на вероизповедание“, бюджетна програма
„Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и показателите по
чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5
от Закона за вероизповеданията.
§ 2. В Постановление № 360 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 106 от 2020 г.; изм., бр. 108 от
2020 г. и бр. 7 от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 101
се изменя така:
„101. по бюджета на Община Алфатар –
160 000 лв. за текущ ремонт на улична мрежа
на територията на община Алфатар;“.
§ 3. В Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(ДВ, бр. 1 от 2021 г.), в чл. 39, ал. 2 думите
„чл. 24, ал. 4“ се заменят с „чл. 26, ал. 4“.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
964

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 122
ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Младост ММЦ“,
община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на заместник
министър-председателя по икономическата
и демографската политика и министър на
туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Младост ММЦ“,
община Приморско, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж „Младост ММЦ“, обособена част от
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
188 672 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 58356.502.137 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Приморско, община Приморско, област
Бургас, одобрени със Заповед № 300-5-14 от
27.03.2003 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастър, и индивидуализиран
съгласно данните в специализираната карта на
морски плаж „Младост ММЦ“, приета с Протокол № 7 от 12 декември 2012 г., и обединена
специализирана карта на морските плажове
и видовете дюни на морски плаж „Младост
ММЦ“, приета с Протокол № 21-232 от 13 май
2015 г. на Комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването
и поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие и Акт за изключителна държавна
собственост № 468 от 2 април 1999 г.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
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придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването и ползването на плажните услуги от
хората с увреждания и е с размер 60 912 кв. м
и с точки, определящи активната плажна
площ, от № 1 до № 428 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Младост ММЦ“ не са включени:
1.3.1. площта на пясъчните дюни в размер
126 333 кв. м и площта на каменист плаж в
размер 591 кв. м.;
1.3.2. общата площ на обектите на инфраструктурата в размер 835,9 кв. м, които се
намират в границите на активната плажна
площ, установени са с номера и площи от
обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни на морски
плаж „Младост ММЦ“, приета през 2015 г.,
с идентификатори и площи от кадастрална
карта и кадастралните регистри, одобрени
през 2003 г., и представляващи: бетонова
площадка № 9 с площ в размер 444,48 кв. м
(в която е включена площта на сграда с идентификатор 58356.502.137.5), част от бетонова
площадка № 21 с площ в размер 22,02 кв. м,
бетонова площадка (между бетонови площадки с номера № 9 и № 21) с площ в размер
80,15 кв. м, бетонова площадка № 15 с площ в
размер 81,62 кв. м, бетонова площадка № 18
с площ в размер 78,80 кв. м, медицински
пункт № 1 (идентификатор 58356.502.137.1) с
площ в размер 72,46 кв. м, спасителен пост
№ 2 (идентификатор 58356.502.137.2) с площ
в размер 12,58 кв. м, част от бетонови тръби
№ 36 с площ в размер 42,60 кв. м и шахта
№ 29 с площ в размер 1,19 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 1279 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 212 в Координатна система
„Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат
поставени върху обекта на концесията от
концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното
спасяване, за обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност,
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
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1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка дру га самостоятелна вещ,
която осигурява безпрепятствено, нормално
и безопасно функциониране на обекта на
концесията или на предоставянето на услугите – предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
1.7. В общата площ на обекта на концесията са включени площите под обектите на
инфраструктурата, посочени в т. 1.3, и общата
площ под обектите на инфраструктурата в
размер 1334,88 кв. м, разположени в границите
на пясъчните дюни, установени с номера и
площи от обединена специализирана карта на
морските плажове и видовете дюни на морски
плаж „Младост ММЦ“, приета през 2015 г., с
идентификатори и площи от кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени
през 2003 г., представляващи: част от бетонова
площадка № 21 с площ в размер 552,38 кв. м,
бетонова площадка № 24 с площ в размер
258,94 кв. м, сграда № 06 (идентификатор
58356.502.137.6) с площ в размер 67,31 кв. м,
сграда № 07 (идентификатор 58356.502.137.7)
с площ в размер 14,72 кв. м, сграда № 08
(идентификатор 58356.502.137.8) с площ в размер 6,60 кв. м, сграда № 03 (идентификатор
58356.502.137.3) с площ в размер 74,01 кв. м,
сграда № 04 (идентификатор 58356.502.137.4)
с площ 32,98 к в. м, навес № 3 с площ в
размер 216,13 кв. м, навес с площ в размер
26,12 кв. м, навес с площ в размер 9,80 кв. м,
навес с площ в размер 26,59 кв. м, шахта
№ 26 с площ в размер 0,53 кв. м, шахта № 27
с площ в размер 0,53 кв. м, шахта № 28 с
площ в размер 1,41 кв. м, шахта № 25 с площ
в размер 6,12 кв. м и част от бетонови тръби
№ 36 с площ в размер 40,73 кв. м.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
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3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесия акватория с широчина
200 м;
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7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно дейст
ващото законодателство, като това задължение
следва се конкретизира в договора за концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска
характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съ-
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гласно изискванията на Закона за опазване
на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането
на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци, извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на договора за концесия на отговорните за
това лица и да осигу рява информация и
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достъп за осъществяването на контрола от
оправомощени представители на концедента
при условия и по ред, определени с договора
за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата,
на риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на Природна
забележителност „Пясъчни дюни – Младежкия център“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
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8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
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10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 115 319,16 лв.
без ДДС, определено съгласно методика,
приета от Министерския съвет, въз основа на
база за изчисляване – в левове, и на размер
на отчисления от базата 5,50 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 5,50 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. п ърво т о г од и ш но кон цесион но
възнаграждение се заплаща на една вноска
в срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора
за концесия до края на същата календарна
година и за периода от 1 януари на последната календарна година, през която договорът
за концесия е в сила, до датата на изтичане
срока на договора;
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11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2;
11.3.4. когато това не противоречи на
нормативен акт, страните по договора за
концесия може да подпишат допълнително
споразумение за формата и условията на
плащане на първото годишно концесионно
възнаграждение, включително, но не само,
чрез прихващане, заместване, прехвърляне
на задължение/вземане и др., при условията
на т. 11.3.1.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
12.5. В едномесечния срок от влизането в
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие до подписването на договора за концесия
спечелилият откритата процедура участник
е длъжен да изпълни всички необходими
действия и задължения и да съдейства на
министъра на туризма във връзка с оценката на рисковете за изпиране на пари и
финансиране на тероризма и прилагането на
Закона за мерките срещу изпиране на пари
(ЗМИП) и правилника за прилагането му. В
случай че спечелилият участник не представи
необходимите декларации и необходимата
информация за установяване на произхода
на средствата, идентифициране на клиента
и извършването на проверка (комплексна,
опростена или разширена комплексна) по
смисъла на ЗМИП, договор за концесия не
следва да бъде сключен.
12.6. При експлоатацията на обекта на
концесията концесионерът няма права и задължения по отношение на обектите, посочени
в т. 1.3.2 и 1.7. Изменение на това правило се
допуска в случаите по т. 13.
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13. В документацията за концесията следва
да бъдат включени:
13.1. Клауза за преразглеждане с предвидена
възможност за изменения, без да се променя
предметът на концесията.
13.2. Клауза за преразглеждане на площите
и границите на обекта на концесията в случай на тяхната промяна и свързаните с това
концесионно възнаграждение, инвестиции,
права и задължения, с оглед на която да се
предвиди възможност за изменението им и
сключване на допълнително споразумение
към договора за концесия при премахване,
промяна на статута, площта, вида или качеството на обектите, посочени в т. 1.3.2 и 1.7.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежнос
тите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквани я, свързани с национа лната сиг у рност
и отбраната на страната. При промяна на
това обстоятелство страните по договора за
концесия следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
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17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO
13009:2015 с обхват за морски плажове, като
в противен случай не се допуска до участие
в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 58 159,58 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
може да предвиди възможност за промяна в
организацията на откритото заседание при
промяна на епидемиологичната обстановка,
като същото може да се проведе чрез видео
конферентна връзка или по друг начин и всеки
от участниците, който иска да наблюдава
пряко заседанието, полу чава възмож ност
за това при условия и по ред, посочени от
комисията.
23. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
968
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МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА

Изменения и допълнения
на Приложения
и „В“ ТОВАРИ
на Европейската
за международен
МЕЖДУНАРОДЕН
ПРЕВОЗ НА„А“
ОПАСНИ
ПО ШОСЕ спогодба
(ADR)
превоз
опаснитовари
товари
по шосе (ADR)
(Приети от Работната група по
превозна
на опасни
на Икономическата
комисия за Европа към
(Приети от Работната
група
пона
превоз
опасни
товари
на Икономическата
комисия
за Европа
Организацията
на обединените
нации
своите на
осемдесет
и осмо,
осемдесет
и девето, деветдесето
и деветдесет
и
към
на обединените
нации
на своитестрани
деветдесет
второ,в деветдесет
и трето,
първоОрганизацията
заседание (2013 и 2014
г.) нотифицирани
на Договарящите
по ADR ии влезли
сила на 1 януари
деветдесет и четвърто и деветдесет и пето
заседание
(2013 и 2014 г.), нотифицирани на Догова20015
г.).
рящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2015 г.)

Част 1
Глава 1.1
1.1.3.1 (c) В първото изречение след „на опаковка“ вмъкнете „ , включително средноголеми
контейнери за насипен товар (IBCs) и големи опаковки, “.
1.1.3.1
В Забележката, заместете „ виж 1.7.1.4 “ с „ виж също 1.7.1.4 “
1.1.3.2 (c) Добавете следната нова забележка в края:
"ЗАБЕЛЕЖКА: Това освобождаване не се прилага за лампи. За лампи виж 1.1.3.10.”.
1.1.3.2 (h) Изтрийте 1.1.3.2 (h) и вмъкнете“(h) (Изтрито)”.
1.1.3.3 (a) В края на първото изречение добавете следното: "използвано или предназначено за
използване по време на превоз" след "или за работата на всяко негово оборудване".
1.1.3.4
В Забележката, заместете " виж 1.7.1.4 " с " виж също 1.7.1.4 "
1.1.3.6.2, първо тире
Промяната не се отнася за английския текст.
1.1.3.6.2
В шестото тире вмъкнете “S5,” след “S4,”.
1.1.3.6.3
Променете последното тире, както следва:
"–
За течности, общото количество на опасните товари в литри;
–
За сгъстени газове или химикали под налягане, водният обем на съда в литри. ".
1.1.3.6.5
Вмъкнете “1.1.3.1 (a), (b) и (d) до (f),” преди “1.1.3.2”. След “1.1.3.5” вмъкнете “, 1.1.3.7
и 1.1.3.9”.
1.1.3
Вмъкнете нов подраздел, както следва:
“1.1.3.10 Изключения, свързани с превоза на лампи, съдържащи опасни вещества
Следните лампи не са обект на правилата на ADR, при условие че те не съдържат радиоактивен
материал и не съдържат живак в количества над определените в специална разпоредба 366 на
Глава 3.3:
(a)
Лампи, които са събрани директно от граждани и домакинства, когато се превозват до
съоръжение за събиране или за рециклиране;
ЗАБЕЛЕЖКА: Това включва също и лампи, които са предадени от граждани до първи
събирателен пункт и след това са пренесени до друг събирателен пункт, до пункт за междинно
преработване или до съоръжение за рециклиране.
(b) Лампи, всяка от които съдържа не повече от 1 g опасни вещества и опаковани така, че
да няма повече от 30 g от опасни вещества на опаковка, при условие че:
(i)
лампите са произведени, съгласно сертифицирана система за управление на
качеството;
ЗАБЕЛЕЖКА: За тази цел може да се използва ISO 9001:2008.
и
(ii) Всяка лампа е или индивидуално опакована, или във вътрешни опаковки, които
са разделени с разделители или запълнени с пълнеж за предпазване на лампите и пакетирани в
здрави външни опаковки, удовлетворяващи общите разпоредби на 4.1.1.1 и способни да преминат
изпитване с падане от височина 1.2 m;
(c) Използвани, повредени или дефектни лампи, всяка от които съдържа не повече от 1 g
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опасни вещества, с не повече от 30 g от опасни вещества за опаковка, когато се превозват до
съоръжение за събиране или за рециклиране. Лампите трябва да са опаковани в здрави външни
опаковки, които да предпазват от изпускане на съдържание при нормални условия на превоз,
удовлетворяващи общите разпоредби на 4.1.1.1 и които могат да преминат изпитване с падане от
височина 1.2 m;
(d) Лампи, съдържащи само газове от Групи А и О (съгласно 2.2.2.1), при условие, че са
опаковани така, че в случай на евентуално разрушаване на лампата съдържанието й да бъде поето
в рамките на опаковката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лампите, съдържащи радиоактивен материал, са разгледани в 2.2.7.2.2.2 (b).”.
1.1.4.2.1
В първото изречение заместете „и контейнер-цистерните“ с „ , контейнер-цистерните
и многоелементните газови контейнери (MEGCs) “. В първото изречение на параграф (с) заместете
„или контейнер-цистерните“ с „ , контейнер-цистерните или многоелементните газови контейнери
(MEGCs) “.
1.1.4.2.2
Заместете „или контейнер-цистерни“ с „ , контейнер-цистерни или многоелементните
газови контейнери (MEGCs) “.
1.1.5
Добавете следното последно изречение: „Изискванията на стандарта, които не
противоречат на ADR, трябва да бъдат приложени както е определено, включително изискванията
на всеки друг стандарт или част от стандарт, упоменати в този стандарт като норматив.“.
Глава 1.2
1.2.1
В дефинициите навсякъде заместете термина “за превоза на материали от Клас 7” с “за
превоза на радиоактивен материал ”.
1.2.1
Променете определенията по-долу, както следва:
Одобряване Заместете “6.4.22.6” с “6.4.22.8”.
Контейнери за насипни/наливни товари
Добавете следната нова Забележка накрая:
“ЗАБЕЛЕЖКА:Тази дефиниция е приложима само за контейнери за насипни/наливни товари,
които удовлетворяват изискванията на Глава 6.11.”.
Превоз в насипно състояние
Заместете “в превозни средства или контейнери” с “в превозни
средства,контейнери или контейнери за насипни/наливни товари”.
Средство за затваряне:
Промяната в дефиницията на “fermeture” във френския текст не се
отнася за английския текст.
Комбинирана опаковка
Променете Забележката, както следва:
"ЗАБЕЛЕЖКА: Изразът “вътрешна опаковка”, който е използван за комбинирани опаковки, не
трябва да се обърква с израза “вътрешен съд”, който се използва за съставни опаковки.”
Съставна опаковка (пластмасов материал)
Променете дефиницията и свързаната
ЗАБЕЛЕЖКА, както следва:
“Съставна опаковка” означава опаковка, която се състои от външна опаковка и вътрешен съд,
конструирани по такъв начин, че вътрешният съд и външната опаковка представляват единна
опаковка. След като се сглобят, те стават единна неделима единица; тя се пълни, съхранява,
превозва и изпразва като такава;
ЗАБЕЛЕЖКА: Терминът “вътрешен съд”, който се използва за съставни опаковки не трябва да
се обърква с термина “вътрешна опаковка”, който се използва за комбинирани опаковки.
Например вътрешността на съставна опаковка 6HA1 (пластмасов материал) представлява
такъв вътрешен съд, тъй като той не е проектиран да изпълнява функцията „задържане“ без
своята външна опакова и затова не представлява вътрешна опаковка.
Където даден материал се споменава в скоби след термина „съставна опаковка“, той се отнася
за вътрешен съд. ".
Съставна опаковка (стъкло, порцелан или керамични изделия)
Изтрийте дефиницията и
свързаната ЗАБЕЛЕЖКА.
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Контейнер: В дефиницията за “Малък контейнер”, изтрийте “или има какъвто и да е цял външен
размер (дължина, ширина или височина) по-малък от 1.5 m, или”.
Спецификация:
В първото изречение вмъкнете „делящи се изключвани радиоактивни
материали по 2.2.7.2.3.5 (f),” след “описание на”.
Изключително ползване:
Заместете “и разтоварване се осъществява” с “ и разтоварване и
доставка се осъществява ” и вмъкнете “, където се изисква от ADR” след “получателя”.
Пълен товар:
В забележката накрая заместете “Клас 7” с “радиоактивен материал”.
ГХС (GHS): Заместете
“четвъртото”
с
“петото”
и
“ST/SG/AC.10/30/Rev.4”
с
“ST/SG/AC.10/30/Rev.5”.
Ръководство за изпитвания и критерии:
Променете
текста
в
скобите
да
гласи
“ST/SG/AC.10/11/Rev.5
изменено
с
документи
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1
и
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2”.
Номинална вместимост на съд:
Изтрийте дефиницията.
Свръхопаковка: Заместете “Клас 7” с “ радиоактивен материал ”.
Опаковка: Заместете “Съставна опаковка (пластмасов материал)”, “Съставна опаковка (стъкло,
порцелан или керамични изделия)” със “Съставна опаковка”.
Ниво на радиация: Променете края на дефиницията да гласи: “милисиверта на час или
микросиверта на час;”.
Експлоатационно оборудване:
Променете края на подраздел (a) да гласи, както следва: “…
подгряване и топлоизолация, допълнителни устройства и измервателни прибори;”.
Резервоар: Променете да гласи, както следва:
“"Резервоар" (за цистерни), означава частта от цистерната, която поема веществото предназначено
за превоз, включително отвори и техните устройства за затваряне, но не включва експлоатационно
оборудване или външно конструктивно оборудване;
ЗАБЕЛЕЖКА
За преносими цистерни виж Глава 6.7.”.
Малък съд с газ (Газова гилза)
Заместете “удовлетворяващ съответните изисквания на 6.2.6”
с “имащ водна вместимост ненадвишаваща 1000 ml за съдове изработени от метал и
ненадвишаващи 500 ml за съдове изработени от синтетичен материал или стъкло,”.
Правила на ООН:
Заместете „седемнадесетото” с „осемнадесетото” и “(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)”
с “(ST/SG/AC.10/1/Rev.18)”.
1.2.1
Добавете следните нови дефиниции в азбучен ред:
“"Голяма опаковка за повредени и разсипани товари " означава специална опаковка, която
(а)
е проектирана за механизирана обработка; и
(b)
надвишава 400 kg нетна маса или 450 литра вместимост, но обемът й е не по-голям от
3 m³;
в която са разположени повредени, дефектни или течащи пакети с опасни товари, или опасни
товари, които са разлети или изтекли, с цел да бъдат превозени за оползотворяване или
обезвреждане;”.
“"Система за управление", за превоза на радиоактивни материали, означава съвкупност от
взаимосвързани или взаимодействащи си елементи (система) за установяване на политики и цели
и позволяваща постигане на тези цели по ефикасен и ефективен начин;”.
“"Детектор за неутронно лъчение" означава устройство, чрез което се установява лъчение на
неутрони. Такова устройство може да съдържа газ в херметично затворена електронна тръба,
която да преобразува неутронно лъчение в измерим електричен сигнал;”.
“"Система за откриване на радиация" означава апаратура, която съдържа радиационни детектори
като компоненти за;”.
Глава 1.6

неутрони. Такова устройство може да съдържа газ в херметично затворена електронна тръба,
която да преобразува неутронно лъчение в измерим електричен сигнал;”.
“"Система за откриване на радиация" означава апаратура, която съдържа радиационни детектори
като компоненти за;”.
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Глава 1.6
1.6.1.1
Променете, както следва:
“1.6.1.1
Освен ако изрично не предвидено друго, вещества и изделия по ADR могат да бъдат
превозвани до 30 юни 2015 г. в съответствие с изискванията на ADR, приложими до 31 декември
2014 г.”.
1.6.1.10
Изтрийте 1.6.1.10 и вмъкнете “1.6.1.10 (Изтрито)”.
1.6.1.15
В края добавете “Средноголеми контейнери за насипен товар тип IBC, произведени,
преработени или отремонтирани между 1 януари 2011 г. и 31 декември 2016 г. и маркирани с
максимално допустимия товар при поставяне един върху друг в съответствие с 6.5.2.2.2 в сила до
31 декември 2014 г., могат да продължат да се използват.”.
1.6.1.15
Изтрийте преходната разпоредба и свързаната бележка под линия №1. Вмъкнете
“1.6.1.16 (Изтрито)”. Съответно, преномерирайте бележките под линия в Глава 1.6.
1.6.1.19
Изтрийте 1.6.1.19 и вмъкнете “1.6.1.19 (Изтрито)”
1.6.1.24
Изтрийте 1.6.1.24 и вмъкнете“1.6.1.24 (Изтрито)”.
1.6.1.25
Промяната не се отнася за английския текст.
1.6.1.26
В края добавете “Големи опаковки, произведени или преработени между 1 януари
2011 г. и 31 декември 2016 г. и маркирани с максимално допустимия товар при поставяне един
върху друг в съответствие с 6.6.3.3 в сила до 31 декември 2014 г., могат да продължат да се
използват.”.
1.6.1
Добавете следната нова преходна разпоредба:
“1.6.1.28 Като изключение към разпоредбите на 1.6.1.1, акредитациите в съответствие с EN
ISO/IEC 17020:2004 за целите на 1.8.6.8, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1 и специална разпоредба TA4 и TT9 от
6.8.4, не се признават след 28 февруари 2015.”.
“1.6.1.29 Литиевите клетки и батерии произведени по тип, удовлетворяващ изискванията на
подраздел 38.3 от Ръководството за изпитания и критерии, Версия 3 (Rev. 3), Поправка 1, или
което и да е следващо преразглеждане и поправка приложими към датата на типово изпитване,
могат да продължат да се превозват, освен ако в ADR не е предвидено друго.
Литиевите клетки и батерии произведени преди 1 юли 2003 г., които удовлетворяват изискванията
на Ръководството за изпитания и критерии, Версия 3 (Rev. 3), могат да продължат да бъдат
превозвани, ако са изпълнени всички други приложими изисквания.“.
“1.6.1.30 Етикети, табели и маркировки, които удовлетворяват изискванията на 3.4.7, 3.4.8,
3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 и 5.5.3.6.2 приложими до 31 декември
2014 г., могат да продължат да се използват до 31 декември 2016 г.”.
“1.6.1.31 Свръхопаковки, маркирани с думата „СВРЪХОПАКОВКА“ в съответствие с
разпоредбите на ADR приложими до 31 декември 2014 г. и които не отговарят на изискванията на
5.1.2.1 (a), свързани с размера на буквите приложими от 1 януари 2015 г., могат да бъдат
използвани до 31 декември 2015 г.”.
“1.6.1.32 Опаковки за повредени и разсипани товари и съдове под налягане за повредени
товари, маркирани в думата „ ПОВРЕДЕНА“ в съответствие с разпоредбите на ADR приложими
до 31 декември 2014 г. и които не отговарят на изискванията на 5.2.1.3, свързани с размера на
буквите приложими от 1 януари 2015 г., могат да бъдат използвани до 31 декември 2015.”.
“1.6.1.33 Електричните двуслойни кондензатори от UN № 3499, произведени преди 1 януари
2014 г., не трябва да бъдат маркирани с енергийния капацитет на съхранение в Wh, както се
изисква от подпараграф (е) на специална разпоредба 361 от Глава 3.3.”.
“1.6.1.34 Асиметричните кондензатори от UN № 3508, произведени преди 1 януари 2014 г., не
трябва да бъдат маркирани с енергийния капацитет на съхранение в Wh, както се изисква от
подпараграф (с) на специална разпоредба 372 от Глава 3.3.”.
“1.6.1.35 Писмените инструкции в съответствие с изискванията на ADR, които са приложими
до 31 декември 2014 г., но които не отговарят на изискванията на 5.4.3 приложими от 1 януари
2015 г., могат да бъдат използвани до 30 юни 2017 г.”.
“1.6.1.36 Свидетелствата за обучение на водачи, издадени преди 1 януари 2014 г., които не
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отговарят на изискванията на 8.2.2.8.5 приложими от 1 януари 2013 г. по отношение на
последователността, използвана за представяне на данните под позиции 4. и 8., цветът (бял в
черни букви) и използването на номерата в позиции 9. и 10. на гърба на свидетелството, за да се
представят съответните класове, за които е валидно свидетелството, могат да се използват до
датата на тяхната валидност.“.
1.6.2
Добавете следните нови преходни разпоредби:
“1.6.2.13 Връзките от цилиндрични съдове, произведени преди 1 юли 2013 г., които не са
маркирани в съответствие с 6.2.3.9.7.2 и 6.2.3.9.7.3, могат да бъдат използвани до следващата
периодична проверка и изпитвания след 1 юли 105 г.“.
“1.6.2.14 Цилиндрични бутилки, произведени преди 1 януари 2016 г. в съответствие с 6.2.3 и
спецификация, одобрена от компетентните органи в страните по транспорт и употреба, но не и в
съответствие с ISO 11513:2011 или ISO 9809-1:2010, както се изисква в 4.1.4.1, инструкция за
опаковане P208 (1), могат да бъдат използвани за превоз на адсорбирани газове при условие, че са
спазени изискванията за опаковане от 4.1.6.1.“.
1.6.3
Добавете следните нови преходни разпоредби:
“1.6.3.44 Неподвижно монтирани цистерни ( автоцистерни) и демонтируеми цистерни,
предназначени за превоз по UN 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво, класифицирано под
UN 1268 или 1863, които са снабдени с допълнителни устройства, проектирани и конструирани
преди 1 юли 2015 г. в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, но които не
отговарят на изискванията за одобрение на конструкцията от специална разпоредба 664 от Глава
3.3, приложима от 1 януари 2015 г., могат да бъдат използвани с одобрение на компетентните
органи в страната на употреба.“.
1.6.5.4
Променете, както следва:
“1.6.5.4
По отношение на конструкцията на превозните средства тип EX/II, EX/III, FL, OX и
AT, изискванията от Част 9, които са в сила от 31 декември 2014 г., могат да бъдат прилагани до
31 март 2016 г.“.
1.6.6.1
Променете текста след заглавието, както следва:
„Опаковки, които не изискват одобрение от компетентен орган (изключени опаковки, опаковки от
Тип IP- 1, Тип IP-2, Тип IP-3 и Тип A), трябва напълно да удовлетворяват изискванията на ADR, с
изключение на опаковките, които удовлетворяват изискванията на Изданията от 1985 или 1985
(както е променено 1990) на Регламента на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за
безопасно транспортиране на радиоактивни материали (Серия №6 за безопасност на МААЕ):
(a) Могат да бъдат превозвани при условие, че са подготвени за превоз преди 31
декември 2003 и обект на изискванията на 1.6.6.3, ако е приложимо;
(b) Могат да бъдат използвани, при условие че
(i)
Не са проектирани да съдържат уранов хаксафлорид;
(ii) Приложени са приложимите изисквания от 1.7.3;
(iii) Приложени са дейностите за ограничения и класификация в 2.2.7;
(iv) Приложени са изискваниятаи контрола за превоз в Части 1, 3, 4, 5 и 7;
(v) Опаковката не е произведена или модифицирана след 31 декември 2003
г.“.
1.6.6.2.1
Променете, както следва:
“1.6.6.2.1 Опаковки, изискващи одобрение от компетентен орган трябва да напълно да
удовлетворяват изискванията на ADR, освен ако не са изпълнени следните условия:
(а) Опаковките са произведени по дизайн, одобрен от компетентен орган съгласно
разпоредбите на Изданията от 1973 или 1973 (както е променено) или 1985 или
1985 (както е променено 1990) на Сериите №6 за безопасност на МААЕ;
(b) Опаковката е обект на многостранно одобрение;
(c) Приложени са приложимите изисквания от 1.7.3;
(d) Приложени са дейностите за ограничения и класификация в 2.2.7;
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(e)
(f)
(g)

Приложени са изискванията и контрола за превоз в Части 1, 3, 4, 5 и 7;
(Запазено)
За опаковки, които удовлетворяват изискванията от Изданията от 1973 или 1973
(както е променено) на Сериите №6 за безопасност на МААЕ :
(i)
Опаковките са достатъчно
защитени, за да се гарантира, че
радиационното ниво на 1 m от повърхността на опаковката не би
надвишило 10 mSv/h в случаите на инцидент при превоз, определени в
Изданията от 1973 Ревизирано или 1973 Ревизирано (както е променено)
на Сериите №6 за безопасност на МААЕ с максимално радиоактивно
съдържание, което е позволено да съдържа опаковката;
(ii) за опаковките не се използва непрекъсната вентилация;
(iii) От външната страна на всяка опаковка е определен и маркиран сериен
номер в съответствие с разпоредбите на 5.2.1.7.5.”.
1.6.6.2.2
Променете, както следва:
“1.6.6.2.2 Не се позволява ново производство на опаковки по дизайн на опаковки, който
удовлетворява разпоредбите на Изданията от 1973 или 1973 (както е променено), 1985 и 1985
(както е променено) на Сериите №6 за безопасност на МААЕ, без да е получено разрешение“.
1.6.6.3
Вмъкнете нов подраздел, както следва:
“1.6.6.3
Опаковки, които са изключени от изискванията за делящи се ядрени материали
по изданията на ADR от 2011 и 2013 г. (Издание от 2009 г. на Сериите № TS-R-1 от
стандартите за безопасност на МААЕ)
Опаковки, които съдържат делящи се ядрени материали, които са изключени от класификацията
като „ДЕЛЯЩИ СЕ“ съгласно 2.2.7.2.3.5 (a) (i) или (iii) на изданията на ADR от 2011 и 2013 г.
(членове 417 (a) (i) или (iii) от Изданието от 2009 на Регламента на Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ) за безопасно транспортиране на радиоактивни материали, които са
подготвени за превоз преди 31 декември 2014 г., могат да бъдат превозвани и могат да бъдат
класифицирани като неделящи се или изключени от делящи се, с изключение на ограниченията за
пратките от Таблица 2.2.7.2.3.5 на тези издания, които трябва да се прилагат за превозното
средство. Пратката трябва да се превозва съгласно условията за изключително ползване.“.
Текущият параграф 1.6.6.3 става нов 1.6.6.4.
1.6.6. 4 (старо 1.6.6.3)
В първото изречение заместете „програма за осигуряване на
качеството“ със „система за управление“. Заместете последното изречение със следното: „Не се
разрешава започването на ново производство на такава специална форма радиоактивен материал.“.
Глава 1.7
1.7
Заместете
заглавието
с“ОБЩИ
РАЗПОРЕДБИ
ОТНАСЯЩИ
СЕ
ЗА
РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ”.
1.7.1.1
Променете второто и третото изречение, както следва:
“Тези стандарти се основават на Регламента на Международната агенция за атомна енергия
(МААЕ) за безопасно транспортиране на радиоактивни материали, Издание 2012, Сериите №
SSR–6 стандарти за безопасност на МААЕ, МААЕ, Виена (2012). Обяснителен материал може да
бъде открит в „Консултативния материал за Регламента на МААЕ за безопасно транспортиране на
радиоактивни материали (Издание 2012)“, Сериите SSG-26 стандарти за безопасност на МААЕ,
МААЕ, Виена (2014).“
1.7.1.2
Във второто изречение на последния параграф заместете „налагани изисквания“ с
„налагани условия“.
1.7.1.4
Променете въвеждащото изречение да гласи: „Разпоредбите заложени в ADR не се
отнасят за следното:“.
1.7.1.4
Вмъкнете нов подпараграф (d) да гласи, както следва и съответно преименувайте
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текущите подпараграфи (d) до (f):
“(d) Радиоактивен материал в или на лице, което ще се транспортира за медицинско
лечение, когато това лице е приело радиоактивен материал или замърсяване
вследствие на инцидент или нарочно;“
Променете подпараграф (f) (стар (e)) да гласи, както следва:
“(f) Природни материали и руди, съдържащи радионуклиди с естествен произход
(които могат да се обработват), при условие че концентрацията на активност на
материала не превишава 10 пъти стойностите, определени в Таблица 2.2.7.2.2.1
или пресметнати в съответствие с 2.2.7.2.2.2 (a) и 2.2.7.2.2.3 до 2.2.7.2.2.6. За
природни материали и руди, съдържащи радионуклиди с естествен произход,
които не са във трайно равновесие, пресмятането на концентрацията на
активност се прави в съответствие с 2.2.7.2.2.4;”.
1.7.1.5.1
Променете, както следва:
“1.7.1.5.1 Изключени пратки, които могат да съдържат радиоактивен материал в ограничени
количества, апаратури, произведени изделия или празни опаковки, както е дефинирано в
2.2.7.2.4.1, са обект само на следните разпоредби на Части 5 до 7:
(a)
Приложимите разпоредби, дефинирани в 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4,
5.2.1.9, 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) до (5.4) и (6); и
(b)
Изискванията за изключени пратки, дефинирани в 6.4.4.
с изключение на случаите, когато радиоактивния материал притежава други опасни свойства и
трябва да бъде класифициран в клас, различен от Клас 7 в съответствие със специална разпоредба
290 или 369 на Глава 3.3, където разпоредбите описани по-горе в (a) и (b) са приложими само като
уместни и в допълнение на разпоредбите, свързани с основния клас.”.
1.7.1.5.2
Вмъкнете ново второ изречение, както следва:
“Ако дадена изключена опаковка съдържа делящ се радиоактивен материал, се прилага едно от
изключенията за делящи се радиоактивни материали предвидени в 2.2.7.2.3.5 и следва да са
изпълнени изискванията на 7.5.11 CV33 (4.3).“.
1.7.2.2
Във второто изречение, изтрийте запетайката след „изложените лица“.
1.7.2.4
Променете края на въвеждащото изречение да гласи „че ефективната доза е или:“ и
вмъкнете „или“ в края на подпараграф (а).
1.7.3
Изменението да се чете както следва:
“1.7.3
Система за управление
1.7.3.1
За всички дейности в обхвата на ADR се установява и прилага система за управление,
основана на приемливи за компетентните органи международни, национални или други стандарти,
както е посочено в 1.7.1.3, за да се гарантира съответствие със съответните разпоредби на ADR.
Компетентните органи трябва да разполагат с удостоверение за цялостното изпълнение на
проектните спецификации. Производителят, изпращачът или потребителят трябва да са
подготвени да:
(a) Предоставят възможности за проверка по време на производство и употреба; и
да
(b) Покаже на компетентния орган съответствие с ADR.
Когато се изисква одобрение от компетентен орган, одобрението трябва да се вземе под внимание
и да бъде обвързано с адекватността на системата за управление.”.
1.7.4.2
Заместете “Клас 7” с “радиоактивен материал”, два пъти.
1.7.6
Промяната не е приложима към английския текст.
1.7.6.1
Във въвеждащото изречение, изтрийте “непълния член a” преди “несъответствие”.
1.7.6.1
В (a) променете въвеждащото изречение да гласи:
“Изпращачът, получателят, превозвачът и всяка друга участваща по време на превоза организация,
която може да бъде засегната, според целесъобразността, следва да бъде информирана за
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несъответствието от: ”.
1.7.6.1
В (b) (iv), изтрийте “и” в края на изречението.
Останалите промени към 1.7.6.1 не са приложими към английския текст.
Глава 1.8
1.8.5.3
Заместете “Клас 7” с “радиоактивен материал”.
1.8.6.8
В последния и последния, но единствен подпараграф, заместете “EN ISO/IEC
17020:2004” с “EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на т. 8.1.3)”.
Глава 1.9
1.9.5.2.2
За “Тунел от категория A”, заместете “транспорт” с “превоз”.
1.9.5.2.2
За “Тунел от категория B”, вмъкнете “превозът на” преди “опасни товари”.
1.9.5.2.2
За “Тунел от категория C”, вмъкнете “превозът на” преди“ опасни товари ”.
1.9.5.2.2
За “Тунел от категория D”, вмъкнете “превозът на” преди“ опасни товари ”.
1.9.5.2.2
За “Тунел от категория E”, вмъкнете “превозът на” преди “всички опасни товари ”.
1.9.5.3.6
Променете да гласи, както следва:
„Ограниченията за тунели са приложими за транспортни единици, за които се изисква
сигнализация с оранжева табела в съответствие с 5.3.2, с изключение на превоза на опасни товари,
за които е отбелязано ‘(-)’ в колона (15) от Таблица А на Глава 3.2. За опасни товари, отнесени към
UN 2919 и 3331, ограниченията за преминаване през тунели, могат да бъдат част от специална
организация, одобрена от компетентен орган или органи на базата на 1.7.4.2. За тунели от
категория Е, те трябва да са приложими също и за транспортни единици, за които се изисква
маркировка съгласно 3.4.13 или за които се изисква превоз на контейнери съгласно 3.4.13.
Ограниченията за тунели не са приложими, когато се превозват опасни товари в съответствие с
1.1.3, с изключение на случаите, когато транспортните единици, превозващи такива товари, са
маркирани в съответствие с 3.4.13, които са обект на 3.4.143.“
Текстът на бележка под линия № 3 остава непроменен.
Глава 1.10
1.10.4

Промяната не е приложима към английския текст.

Глава 2.1
2.1.1.3
Добавете в края следния нов параграф:
„Изделия, които не са отнесени към опаковъчни групи. За целите на опаковането всички
изисквания за специфично ниво на изпълнение, са заложени в приложимата инструкция за
опаковане.“.
2.1.3.5.3 (a) Заместете „за която е приложима специална разпоредба 290 от Глава 3.3“ с „за
която, с изключение на UN 3507 УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ,
ИЗКЛЮЧЕНИ ПАКЕТИ, приложима специална разпоредба 290 от Глава 3.3“.
2.1.5
Добавете нов параграф, както следва:
“2.1.5
Класификация на опаковки, захвърлени, празни, непочистени
Празни непочистени опаковки, големи опаковки или средноголеми контейнери за насипен товар
от тип IBC или техни части, превозвани за изхвърляне, рециклиране или оползотворяване на
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техния материал, различно от възстановяване, ремонт, рутинна поддръжка, преработка или
повторна употреба, могат да бъдат отнесени към UN № 3509, ако удовлетворяват изискванията на
този запис.“.
Глава 2.2
Забележка 2 в 2.2.1.1.7.5 да се чете, както следва:
“ЗАБЕЛЕЖКА 2: „Състав на искрата“ в настоящата таблица се отнася за пиротехнически
вещества в прахова форма като пиротехнически единици, както са представени във
фойерверките, които са използвани за създаване на звуков ефект, или използвани като
разпръскващ заряд или изтласкващ заряд, освен ако времето, необходимо за повишаване на
налягането, е демонстрирано, че е повече от 6 ms за 0,5 g пиротехническо вещество в Изпитване
на състава на искрата HSL в Приложение 7 от Ръководството за изпитания и критерии.
2.2.1.4
Изтрийте записа за “НАГНЕТАТЕЛИ (ПОМПИ) ЗА ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ,
или МОДУЛИ ЗА ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ, или ОБТЕГАЧИ НА ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ,
по UN № 0503”. Добавете следния нов запис:
“ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ: UN № 0503
Изделия, които съдържат пиротехнически вещества или опасни вещества от други класове и които
се използват в превозни средства, плавателни съдове или самолети за увеличаване на
безопасността на пасажерите. Например: нагнетателни помпи за въздушни възглавници, модули за
въздушни възглавници, обтегачи на предпазни колани и пиротехнически устройства. Тези
пиротехнически устройства представляват сглобени компоненти за задачи като, но не само,
разделяне, заключване или обезопасяване на пътници.“.
2.2.2.1.2
Добавете ново тире 9. , което да се чете, както следва:
“9. Адсорбиран газ: газ, който, когато е опакован за превоз, е адсорбиран върху твърд порест
материал, в резултат на което вътрешното налягане на съда е по-малко от 101.3 kPa при 20 С и
по-малко от 300 kPa at 50 С.”.
2.2.2.3
Вмъкнете следната нова таблица в края:
Адсорбирани газове
Класифика
UN
ционен код
№
9A
3511
9O
3513
9F
3510
9T
3512
9TF
3514
9TC
3516
9TO
3515
9TFC
3517
9TOC

3518

Име на вещество или изделие
АДСОРБИРАН ГАЗ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИМ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ,
КОРОЗИОНЕН, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ,
КОРОЗИОНЕН, Н.У.К.

2.2.3.1.1
Променете ЗАБЕЛЕЖКА 3, както следва:
“ЗАБЕЛЕЖКА 3:
Запалими течности, които са силно токсични при вдишване, както е
дефинирано в 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9, както и токсични вещества, които имат температура на
запалване от 23 С или по-висока, са вещества от Клас 6.1 (виж 2.2.61.1). Течности, които са силно
токсични при вдишване, са указани като “токсични при вдишване” в точното име на пратката в
Колона (2) или чрез специална разпоредба 354 в Колона (6) от Таблица А на Глава 3.2”.
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2.2.3.1.5
изменението да се чете, както следва:
“2.2.3.1.5 Вискозни течности, които:
–

има температура на запалване от 23 С или по-висока и по-ниска или равна на 60
°C;
–
не са токсични, корозионни или опасни за околната среда;
–
съдържат не повече от 20% нитроцелулоза, при положение че нитроцелулозата
съдържа не повече от 12.6% азот като сухо вещество; и
–
са пакетирани в съдове с обем не по-голям от 450 литра;
не са обект на ADR, ако:
(a) в изпитването за отделяне на разтворителя (виж Ръководство за изпитания
и критерии, Част III, подраздел 32.5.1), височината на отделения слой от
разтворител е по-малка от 3% от общата височина; и
(b) времето за протичане в изпитването за вискозност (виж Ръководство за
изпитания и критерии, Част III, подраздел 32.4.3), с диаметър на струята от
6 mm е равна или по-голяма от:
(i)
60 секунди
(ii) 40 секунди, ако вискозната течност съдържа не повече от 60%
вещества от Клас 3.”.
2.2.43.1.3 В английския текст заместете “светлинни крушки” с “лампи”.
2.2.51.1.6 и 2.2.51.1.7
Променете, както следва:
“Окисляващи твърди вещества
Класификация
2.2.51.1.6 Когато окисляващите вещества, които не са упоменати по име в Таблица А на Глава
3.2, са отнесени към един от списъка, в 2.2.51.3 на базата на процедура за изпитание в
съответствие с Ръководството за изпитания и критерии, Част III, подраздел 34.4.1 (изпитание О.1)
или алтернативно подраздел 34.4.3 (изпитание O.3), са приложими следните критерии:
(a)
При изпитание О.1, едно твърдо вещество се отнася към Клас 5.1, ако при изпитването
на смес със съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:1 (по маса), твърдото вещество се
възпламенява, изгаря или има средно време на горене равно или по-малко от смес от калиев
бромат и целулоза в съотношение 3:7 (по маса); или
(b)
При изпитание О.3, едно твърдо вещество се отнася към Клас 5.1, ако при изпитването
на смес със съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:11 (по маса), твърдото вещество има
средно време на изгаряне равно или по-голямо от средно време на изгаряне на смес от калциев
пероксид и целулоза в съотношение 1:2 (по маса).
Отнасяне към опаковъчна група
2.2.51.1.7 Окисляващи твърди вещества, класифицирани под различните номера в Таблица А на
Глава 3.2 се отнасят към група I, II или III на базата на процедури за изпитване от Ръководството
за изпитания и критерии, Част III, подраздел 34.4.1 (изпитание О.1) или подраздел 34.4.3
(изпитание O.3), в съответствие със следните критерии:
(а)
Изпитание O.1:
(i)
Опаковъчна група I: всяко вещество, което при изпитване на смес със
съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:11 (по маса) има средно време на
изгаряне, което е по-малко от средното време на изгаряне на смес от калиев
бромат и целулоза в съотношение 3:2 (по маса).
(ii) Опаковъчна група II: всяко вещество, което при изпитване на смес със
съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:11 (по маса) има средно време на
изгаряне, което е равно или по-малко от средното време на изгаряне на смес от
калиев бромат и целулоза в съотношение 2:3 (по маса) и критериите за
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опаковъчна група I не са изпълнени;
(iii) Опаковъчна група III: всяко вещество, което при изпитване на смес със
съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:11 (по маса) има средно време на
изгаряне, което е равно или по-малко от средното време на изгаряне на смес от
калиев бромат и целулоза в съотношение 3:7 (по маса) и критериите за
опаковъчни групи I и II не са изпълнени;
Изпитание O.3:
(i)
Опаковъчна група I: всяко вещество, което при изпитване на смес със
съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:11 (по маса) има средно време на
изгаряне, което е по-голямо от средното време на изгаряне на смес от калциев
пероксид и целулоза в съотношение 3:1 (по маса).
(ii) Опаковъчна група II: всяко вещество, което при изпитване на смес със
съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:11 (по маса) има средно време на
изгаряне, което е равно или по-голямо от средното време на изгаряне на смес от
калциев пероксид и целулоза в съотношение 1:1 (по маса) и критериите за
опаковъчна група I не са изпълнени;
(iii) Опаковъчна група III: всяко вещество, което при изпитване на смес със
съотношение проба-към-целулоза 4:1 или 1:11 (по маса) има средно време на
изгаряне, което е равно или по-голямо от средното време на изгаряне на смес от
калциев пероксид и целулоза в съотношение 1:2 (по маса) и критериите за
опаковъчни групи I и II не са изпълнени,
Променете текстът на бележка под линия (j) да гласи, както следва:

“(j)
Силно токсични и токсични запалими течности с температура на запалване под 23 С
са вещества от Клас 3 с изключение на тези, които са силно токсични при вдишване, дефинирани в
2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9. Течности, които са указани като „токсични при вдишване“ в тяхното
подходящо търговско наименование в Колона (2) или в специална разпоредба 354 в Колона (6) от
Таблица А на Глава 3.2.“.
2.2.62.1.5.5 Променете, както следва:
“2.2.62.1.5.5 Изсъхнали капки от кръв, събрани при капване на кръв върху абсорбиращ материал,
не са обект на ADR.“.
2.2.62.1.5 Вмъкнете два нови параграфа 2.2.62.1.5.6 и 2.2.62.1.5.7, както следва и съответно
преномерирайте съществуващите параграфи:
“2.2.62.1.5.6 Пробите за определяне на кръв във фекалиите (FOB) не са обект на ADR.“.
2.2.62.1.5.7 Кръв или кръвни компоненти, които са събрани за преливане или подготовка на
кръвни продукти, които ще се използват за преливане или трансплантация, както и тъкани или
органи, които ще се използват в трансплантации, както и проби, събрани във връзка с такива цели,
не са обект на ADR.“.
Първата промяна на 2.2.7 не е приложима за английския текст.
2.2.7.1.3
Променете дефинициите по-долу, както следва:
Делящи се нуклиди: Променете края на въвеждащия текст преди (а) да гласи: „от делящ се ядрен
материал са следните:“.
В (а) изтрийте „и“. В (b) вмъкнете „ ; “ в края. Вмъкнете следните нови подпараграфи и текст:
“(c)
Материал с делящи се нуклиди, които са по-малко от общо 0.25 g;
(d)
Всяка комбинация от (a), (b) и/или (c).
Тези изключения са валидни само, ако в опаковката няма друг материал с делящи се нуклиди или
в товара, ако се изпраща неопакован.“.
Обект със замърсена повърхност: В края заместете „повърхности“ с „повърхност“.
2.2.7.2.1.1 Променете изречението преди таблицата да гласи, както следва: „Радиоактивният
материал се отнася към един от UN номера, определени в Таблица 2.2.7.2.1.1 в съответствие с
2.2.7.2.4 и 2.2.7.2.5, като се вземе пред вид характеристиките на материал, определени в 2.2.7.2.3.”.
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Добавете нов заглавен ред:
Точно име на пратката и описание

Таблица 2.2.7.2.1.1 За UN номера 2912, 3321, 3322, 2913, 2915, 3332, 2916, 2917, 3323, 2919 и
2978, вмъкнете препратка към нова забележка “b” след “изключени делящи се материали”.
Таблица 2.2.7.2.1.1 Под заглавия “Изключени опаковки” и “Уранов хексафлуорид” добавете нов
запис:
“UN 3507 УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ИЗКЛЮЧЕНА
ПРАТКА по-малка от 0.1 kg на опаковка, неделящи се или изключени делящи се материали b,c”.
Таблица 2.2.7.2.1.1 Промените на името за UN номера 2909, 2910 и 2911 не са приложими за
английския текст.
Таблица 2.2.7.2.1.1 Добавете нови забележки към таблицата “a”, “b” и “c” след таблицата:
“a
Точното име на пратката се намира в колоната „точно име на пратката и
описание“ и е ограничено до тази част, която е показана с главни букви. В случаите на UN
номера 2909, 2911, 2913 3326, където алтернативните точни имена на пратката са разделени с
думата „или“ се използват само съответните точни имена на пратката.
b
Терминът “изключени делящи се материали” се отнася само за материали, които са
изключени по 2.2.7.2.3.5.
c
За UN № 3507, виж също и специална разпоредба 369 в Глава 3.3.”.
2.2.7.2.2
Променете заглавие да гласи:
“2.2.7.2.2 Определяне на основните радионуклидни стойности”
2.2.7.2.2.1 В (b), вмъкнете “граници” след “концентрация”.
Таблица 2.2.7.2.2.1 В заглавието на колона 4 вмъкнете „граница“ след „концентрация“.
В (a) след таблицата, във въвеждащото изречение, заместете „от дъщерни радионуклиди“ с „от
тяхното потомство“.
2.2.7.2.2.2 Променете текста преди Таблицата да гласи, както следва:
“2.2.7.2.2.2 За отделни радионуклиди:
(а) които не са описани в Таблица 2.2.7.2.2.1 определението на стойностите на
базовите радионуклиди споменати в 2.2.7.2.2.1 изисква многостранно
одобрение. За тези радионуклиди, границите на активна концентрация за
освободен материал и границите за активност на освободени товари се пресмята
в съответствие с принципите установени в Международните Основни стандарти
за безопасност за защита от йонизиращи лъчения и за Безопасност на източници
на лъчение, Сериите №115 за безопасност, Виена (1996). Допустимо е да се
използва стойност А2 пресметната с използване на коефициент на дозата за
подходящия тип белодробно поглъщане, както е препоръчано от
Международната комисия за радиационна защита, ако са взети под внимание
химичните форми на всеки радионуклид при нормални и при аварийни условия
на превоз. Алтернативно, могат да се използват стойностите на радионуклиди от
Таблица 2.2.7.2.2.2 без получаване на одобрение от компетентен орган;
(b) В апаратури или изделия, в които радиоактивния материал е затворен или е
включен като компонент от апаратура или друго промишлено изделие и които
удовлетворяват 2.2.7.2.4.1.3 (c), се разрешават стойности на базовите
радионуклиди, алтернативни на тези от Таблица 2.2.7.2.2.1 за границите за
активност на освободени товари и се налага многостранно одобрение. Такива
алтернативни граници за активност на освободени товари се пресмятат в
съответствие с принципите заложени в Международните Основни стандарти за
безопасност за защита от йонизиращи лъчения и за Безопасност на източници на
лъчение, Сериите №115 за безопасност, МААЕ, Виена (1996).“.
Таблица 2.2.7.2.2.2 В заглавието на четвъртата колона, вмъкнете „граница на“ преди
„концентрация“ .
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2.2.7.2.2.4 Във въвеждащото изречение изтрийте „определянето на“ и в легендата за X(i) и Xm
заместете „концентрация“ с „граница на концентрацията“.
2.2.7.2.3.1.2 В (a) (i), изтрийте “които са предназначени за обработка за използването на тези
радионуклиди”.
2.2.7.2.3.1.2 Променете (a) (iii) да гласи: “(iii)
радиоактивен материал, за който стойността
на А2 е неограничена. Делящ се радиоактивен материал може да бъде включен, само ако е
изключен по 2.2.7.2.3.5;”.
2.2.7.2.3.1.2 В (a) (iv), заместете “, с изключение на делящ се радиоактивен материал, който не е
изключен по 2.2.7.2.3.5” с “. Делящ се радиоактивен материал може да бъде включен, само ако е
изключен по 2.2.7.2.3.5”.
2.2.7.2.3.1.2 В (b) (i), изтрийте “или”.
2.2.7.2.3.1.2 В (c), въвеждащо изречение, заместете “удовлетворяващи изискванията” с “които
удовлетворяват изискванията ”.
2.2.7.2.3.1.2 В (c) (i), заместете “битум, керамика и др.” с “битум и керамика”. 2.2.7.2.3.3.5 (d)
Промяната не е приложима за английския текст.
2.2.7.2.3.3.6 Промяната на въвеждащото изречение не е приложима за английския текст.
2.2.7.2.3.3.6 (a)
Изменението да се чете, както следва:
“(a)
Изпитанията, предписани в 2.2.7.2.3.3.5 (a) и (b), при условие че образците са
алтернативно подложени на изпитването на удар, предписано в ISO 2919:2012: Радиационна
защита. Закрити радиоактивни източници. Общи изисквания и класификация”:
(i)
Изпитване за удар от Клас 4 , ако масата на специалната форма радиоактивен
материал е равна или по-малка от 200 g;
(ii) Изпитване за удар от Клас 5 , ако масата на специалната форма радиоактивен
материал е равна или по-голяма от 200 g, но е по-малка от 500 g;”.
2.2.7.2.3.3.6 В (b), заместете “ISO 2919:1999” с “ISO 2919:2012”.
2.2.7.2.3.3.8 В (b), заместете “които са приемливи” с “при условие, че са приемливи”.
2.2.7.2.3.5 Променете параграфа, както следва:
“Делящ се материал и опаковки, съдържащи делящ се материал, се класифицират под приложимия
запис като „ДЕЛЯЩ СЕ“ в съответствие с Таблица 2.2.7.2.1.1, освен ако не са изключени от някоя
от разпоредбите на подпараграфи (a) до (f) по-долу и са превозвани съгласно изискванията на
7.5.11 CV33 (4.3). Всички разпоредби са приложими само за материал в опаковки, които
удовлетворяват изискванията на 6.4.7.2, освен ако неопакования материал не е специално позволен
в разпоредбата.”.
2.2.7.2.3.5 Изтрийте подпараграфи (a) и (d). Текущите (b) и (c) стават съответно новите (a) и (b).
2.2.7.2.3.5 Вмъкнете следните нови подпараграфи (c) до (f):
“(c)
Уран с максимално ураново обогатяване от 5% по маса уран-235 при условие, че:
(i)
Няма повече от 3.5 g от уран-235 на опаковка;
(ii) Общото съдържание на плутоний и уран -233 не превишава 1% от масата на
уран-235 на опаковка;
(iii) Превозът на пакети е обект на ограничението за пратки, при условията изложени
в 7.5.11 CV33 (4.3) (c);
(d)
Делящи се нуклиди с обща маса не по-голяма от 2.0 g на пакет, при положение че
пакетът се превозва съгласно изискванията на ограничението за пратки изложени в 7.5.11 CV33
(4.3) (d);
(e)
Делящи се нуклиди с обща маса не по-голяма от 45 g или опаковани, или неопаковани
са обект на ограничението за пратки, при условията изложени в 7.5.11 CV33 (4.3) (e);
(f)
Делящ се радиоактивен материал, който удовлетворява изискванията на 7.5.11 CV33
(4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 и 5.1.5.2.1.”.
Таблица 2.2.7.2.3.5 Изтрийте я.
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Вмъкнете нов параграф 2.2.7.2.3.6, както следва:
“2.2.7.2.3.6 Делящ се радиоактивен материал, който е изключен от класификацията „ДЕЛЯЩ СЕ“
по 2.2.7.2.3.5 (f) е подкритичен без необходимост от акумулационен (натрупващ се ) контрол при
следните условия:
(a) Условията на 6.4.11.1 (a);
(b) Условията, съответстващи с разпоредбите за оценка, изложени в 6.4.11.12 (b) и
6.4.11.13 (b) за опаковки.”.
2.2.7.2.4.1.1 Променете, както следва:
“2.2.7.2.4.1.1 Една опаковка може да бъде класифицирана като изключена опаковка, ако
удовлетворява следните условия:
(a) Представлява празна опаковка, която е съдържала радиоактивен материал;
(b) Съдържа апаратура или изделия, които не превишават границите за активност,
определени в колони (2) и (3) на Таблица 2.2.7.2.4.1.2;
(c) Съдържа изделия произведени от естествен уран, обеднен уран или естествен
торий;
(d) Съдържа радиоактивен материал, който не превишава границите за активност,
определени в колона (4) на Таблица 2.2.7.2.4.1.2; или
(e) Съдържа по-малко от 0.1 kg уранов хексафлуорид, който не превишава
границите за активност, определени в колона (4) на Таблица 2.2.7.2.4.1.2.”.
2.2.7.2.4.1.3 Във въвеждащото изречение заместете “само ако” с “при условие, че”.
2.2.7.2.4.1.3 Първата поправка към (a) не е приложима за английския текст.
2.2.7.2.4.1.3 (a)
Изтрийте “и” в края.
2.2.7.2.4.1.3 (b)
Променете да гласи, както следва:
“(b)
Всака апаратура или произведено изделие има маркировка „РАДИОАКТИВЕН“ върху
външната си повърхност с изключение на следните изделия:
(i)
радиолуминисцентни часовници или устройства;
(ii) потребителски продукти, които или са получили одобрение в съответствие с
1.7.1.4 (e) или поотделно не надвишават границата за активност за изключени
пратки от Таблица 2.2.7.2.2.1 (колона 5), при условия че такива продукти се
транспортират в опаковки, които носят маркировка „РАДИОАКТИВЕН“ върху
вътрешната си повърхност по такъв начин, че предупреждението за наличие на
радиоактивен материал е видимо при отваряне на опаковката; и
(iii) други инструменти или изделия, които са твърде малки, за да имат маркировка
„РАДИОАКТИВЕН“, при условие че те се транспортират в опаковка, която има
маркировка „РАДИОАКТИВЕН“ върху вътрешната си повърхност по такъв
начин, че предупреждението за наличие на радиоактивен материал е видимо при
отваряне на опаковката;“.
2.2.7.2.4.1.4 Променете (b), както следва:
“(b)
Опаковката има маркировка „РАДИОАКТИВЕН“ или върху :
(i)
Вътрешна повърхност по такъв начин, че предупреждението за наличие на
радиоактивен материал е видимо при отваряне на опаковката; или
(ii) Външната страна на опаковката, в случаите когато е непрактично да се маркира
вътрешна повърхност.”.
Вмъкнете нов параграф 2.2.7.2.4.1.5, както следва:
“2.2.7.2.4.1.5 Уранов хексафлуорид, който не надвишава границите определени в Колона 4 на
Таблица 2.2.7.2.4.1.2, може да бъде класифициран като UN 3507 УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД,
РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ИЗКЛЮЧЕНА ОПАКОВКА, по-малко от 0.1 kg на опаковка,
неделящ се или изключен делящ се при условие, че:
(а) Масата на урановия хексафлуорид в опаковката е по-малка от 0.1 kg;
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(b) Условията на 2.2.7.2.4.5.1 и 2.2.7.2.4.1.4 (a) и (b) са изпълнени.”.
Текущият 2.2.7.2.4.1.5 става нов 2.2.7.2.4.1.7.
2.2.7.2.2.4.1.6
Заместете „само ако“ с „при условие че“. Втората промяна не е приложима за
английския текст.
2.2.7.2.2.4.1.7 (стар 2.7.2.4.1.5)
Във въвеждащото изречение заместете „само ако“ с „при
условие че“. Другите промени не са приложими за английския текст.
2.2.7.2.4.4 В изречението, предшестващо подпараграф (a), заместете “активности по-големи от
следното:” с “активности по-големи от което и да от следното:”.
2.2.7.2.4.4 В (a), изтрийте “или”.
2.2.7.2.4.4 В легендата за C(j), изтрийте “и”.
2.2.7.2.4.5 Променете, както следва:
“2.2.7.2.4.5 Класификация на урановия хексафлуорид
2.2.7.2.4.5.1 Урановият хексафлуорид трябва да бъде отнасян само към:
(a)
UN № 2977, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ДЕЛЯЩ
СЕ;
(b)
UN № 2978, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, неделящ
се или изключен делящ се; или
(c)
UN № 3507, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ,
ИЗКЛЮЧЕНА ОПАКОВКА по-малко от 0.1 kg на опаковка, неделящ се или изключен делящ се.
2.2.7.2.4.5.2 Съдържанието на опаковка, съдържаща уранов хексафлуорид трябва да отговаря на
следните изисквания:
(a)
За UN номера 2977 и 2978, масата на урановия хексафлуорид не трябва да е различна
от разрешената за проекта на опаковка и за UN № 3507, масата на урановия хексафлуорид трябва
да е по-малка от 0.1 kg;
(b)
Масата на урановия хексафлуорид не трябва да бъде по-голяма от стойността, която
би довела до недостиг по-малък от 5% при максимална температура на опаковката, както е
определено за заводските системи, в които опаковката трябва да се използва; и
(c)
Урановият хексафлуорид трябва да бъде в твърда форма като вътрешното налягане не
трябва да бъде над атмосферното налягане, когато се предоставя за превоз..”.
2.2.7.2.4.6.1 Заместете “сертификат за одобрение от компетентен орган” с “ сертификат за
одобрение от компетентен орган”. /промяната не е приложима към българския текст/
2.2.7.2.4.6.2 2.2.7.2.4.6.3 и 2.2.7.2.4.6.4
Заместете ги с нов параграф, който да гласи както
следва:
“2.2.7.2.4.6.2 Съдържанието на опаковки от Тип B(U), Тип B(M) или Тип C трябва да се
специфицират в сертификата за одобрение.”.
2.2.9.2
След “230” добавете “, 310”
2.2.9.3
Под „Вещества, които при вдишване като фина прах, могат да застрашат здравето“
(M1), заместете всичките три записа с:
“2212
АЗБЕСТ, АМФИБОЛ (амозит, тремолит, актинолит, антофилит, крокидолит)
2590
АЗБЕСТ, КРИСОТИЛ”.
2.2.9.3
Под “Животоспасяващи устройства” (M5), заместете трите записа за UN № 3268 с:
“3268
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА, задействащи се електрически”.
2.2.9.3
Под “Други вещества…” (M11), след записа за UN № 3499, добавете следните записи:
2.2.9.3
“3499
КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВУСЛОЕН (с капацитет за съхранение на
енергия по-голям от 0.3Wh)”.
2.2.9.3
Под “Други вещества…” (M11), след записа за UN № 3499, добавете следните записи:
“3508
КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧЕН (със капацитет за съхранение на енергия по-голям
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от 0.3Wh)
3509
ОПАКОВКИ, ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ, НЕПОЧИСТЕНИ”.
Глава 3.2
3.2.1
Под “Обяснения”, във втория параграф, добавете следното ново изречение в края на
второто тире:
“Когато е използван в тази таблица, буквено-числен код започващ с буквите „SP“ обозначава
специална разпоредба от Глава 3.3.”.
3.2.1
Променете обяснението за колона (17), Таблица А, както следва: „Колона (17)
„Специални разпоредби за превоз – насипни товари“
Съдържа буквено-числен код(ове) започващ с буквите „VC“, както и буквено-числен код(ове)
започващ с буквите „AP“ за приложимите разпоредби за превоз на насипни товари. Те са описани
в 7.3.3. Ако не е даден код или препратка към специфичен параграф, превозът на насипни товари
не е разрешен. Общите и допълнителни разпоредби засягащи превоза на насипни товари следва да
се намерят в Глави 7.1 и 7.3.
ЗАБЕЛЕЖКА: В допълнение, трябва да се спазват специалните разпоредби относно товаренето,
разтоварването и обработката, указани в Колона (18).“.
Таблица A:
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано “VV1” (UN номера 1309 PG III, 1312,
1313, 1314, 1318, 1325 PG III, 1328, 1330, 1332, 1338, 1346, 1350, 1408, 1869, 2001, 2213, 2538,
2687, 2714, 2715, 2717, 2858, 2878, 2989 PG III, 3077, 3089 PG III, 3178 PG III, 3181 PG III и 3182
PG III), заместете “VV1” с “VC1 VC2”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано“VV4” (UN номера 1361 PG III, 1362,
1363, 1364, 1365, 1373, 1376, 1379, 1386, 1932, 2008 PG III, 2009, 2210, 2217, 2545 PG III, 2546 PG
III, 2793, 2881 PG III, 3189 PG III, 3190 PG III и 3497 PG III), заместете “VV4” с “VC1 VC2 AP1”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано“VV3” (UN номера 1841, 1931, 2211,
2969, 3170 PG II, 3175 и 3314), заместете “VV3” с “VC1 VC2”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано“VV8” (UN номера 1438, 1442, 1444,
1450, 1451, 1452, 1454, 1455, 1458 PG II и III, 1459 PG II и III, 1461, 1465, 1466, 1467, 1473, 1474,
1475, 1477 PG III, 1481 PG II и III, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1492, 1493, 1494, 1495, 1498,
1499, 1502, 1505, 1506, 1507, 1508, 1513, 1942, 2067, 2469, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726,
2728, 2880 PG III, 3215, 3377 и 3378 PG II и III), заместете “VV8” с “VC1 VC2 AP6 AP7”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано “VV9”, (UN номера 1544 PG III, 1548,
1549, 1550, 1551, 1557 PG III, 1564 PG III, 1566 PG III, 1579, 1588 PG III, 1601 PG III, 1616, 1655 PG
III, 1663, 1673, 1690, 1709, 1740 PG III, 1759 PG III, 1773, 1794, 1812, 1884, 1907, 2020, 2025 PG III,
2026 PG III, 2074, 2077, 2214, 2215 PG III, 2233, 2237, 2239, 2280, 2291, 2331, 2430 PG III, 2440,
2446, 2473, 2475, 2503, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, 2516, 2570 PG III, 2578, 2579, 2585, 2588
PG III, 2651, 2655, 2659, 2660, 2674, 2698, 2713, 2716, 2729, 2757 PG III, 2759 PG III, 2761 PG III,
2763 PG III, 2771 PG III, 2775 PG III, 2777 PG III, 2779 PG III, 2781 PG III, 2783 PG III, 2786 PG III,
2802, 2803, 2811 PG III, 2823, 2834, 2853, 2854, 2855, 2856, 2862, 2865, 2869 PG III, 2871, 2875,
2876, 2905, 2923 PG III, 2967, 3027 PG III, 3143 PG III, 3146 PG III, 3147 PG III, 3249 PG III, 3253,
3259 PG III, 3260 PG III, 3261 PG III, 3262 PG III, 3263 PG III, 3283 PG III, 3284 PG III, 3285 PG III,
3288 PG III, 3345 PG III, 3349 PG III, 3427, 3438, 3439 PG III, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3462 PG
III, 3464 PG III, 3465 PG III, 3466 PG III, 3467 PG III и 3495), заместете “VV9” с “VC1 VC2 AP7”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано “VV10” (UN номера 3243 и 3244),
заместете “VV10” с “VC1 VC2 AP7”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано “VV11”, “VV12” или “VV13” (UN
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номера 3291, първи запис, 3257, и двата записа и 3258), заместете “VV11”, “VV12” и “VV13” с
“VC3”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано “VV14” (UN номера 2794, 2795, 2800 и
3028), заместете “VV14” с “VC1 VC2 AP8”.
В списъка на веществата, за които в колона (17) е записано “VV15” (UN номера 2315, 3151, 3152 и
3432), заместете“VV15” с “VC1 VC2 AP9”.
За UN номера 0082, 0241, 0331 и 0332, в колона (9a), изтрийте “PP65”.
За UN 0222 Променете обозначението в колона (2) да гласи “АМОНИЕВ НИТРАТ”. В колона (6)
вмъкнете “370”. В колона (8) вмъкнете “IBC100”. В колона (9a), вмъкнете “B3, B17” срещу
IBC100.
За UN номера 0503 В колона (2), променете името да гласи: “ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА,
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ”.
За UN номера 1001, 1002, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1018, 1020, 1021, 1022, 1027, 1028,
1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1046, 1049, 1055, 1056, 1058, 1060, 1061, 1063,
1065, 1066, 1070, 1072, 1075, 1077, 1078, 1080, 1081, 1083, 1085, 1086, 1087, 1858, 1860, 1912, 1952,
1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1978, 1982, 1983,
1984, 2034, 2035, 2036, 2044, 2193, 2200, 2203, 2419, 2422, 2424, 2451, 2452, 2453, 2454, 2517, 2599,
2601, 2602, 3070, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3161, 3163, 3220, 3252, 3296, 3297, 3298, 3299, 3337,
3338, 3339, 3340, 3354 и 3374,
в колона (6) добавете “662”.
За UN 1008, в колона (6) вмъкнете “373”.
За UN номера 1051 PG I, 1089 PG I, 1228 PG II, 1259 PG I, 1261 PG II, 1278 PG II, 1308 PG I, 1331
PG III, 1361 PG II и PG III, 1363 PG III, 1364 PG III, 1365 PG III, 1373 PG III, 1376 PG III, 1378 PG
II, 1379 PG III, 1386 PG III, 1545 PG II, 1560 PG I, 1569 PG II, 1583 всички опаковъчни групи, 1603
PG II, 1613 PG I, 1614 PG I, 1649 PG I, 1672 PG I, 1693 PG I и PG II, 1694 PG I, 1697 PG II, 1698 PG
I, 1699 PG I, 1701 PG II, 1722 PG I, 1732 PG II, 1792 PG II, 1796 PG II, 1802 PG II, 1806 PG II, 1808
PG II, 1826 PG II, 1832 PG II, 1837 PG II, 1868 PG II, 1889 PG I, 1906 PG II, 1932 PG III, 1939 PG II,
2002 PG III, 2006 PG III, 2030 PG II, 2073, 2212 PG II, 2217 PG III, 2254 PG III, 2295 PG I, 2363 PG I,
2381 PG II, 2404 PG II, 2438 PG I, 2442 PG II, 2443 PG II, 2558 PG I, 2626 PG II, 2691 PG II, 2740 PG
I, 2743 PG II, 2749 PG I, 2798 PG II, 2799 PG II, 2826 PG II, 2835 PG II, 2881 PG II, 2956 PG III, 3048
PG I, 3122 PG I, 3123 PG I, 3129 PG II, 3130 PG II, 3208 PG II, 3242 PG II, 3251 PG III, 3294 PG I,
3315 PG I, 3336 PG I, 3416 PG II, 3448 PG I и PG II, 3450 PG I, 3483 PG I и 3498 PG II, променете
кода в колона (7b) да гласи “E0”.
За UN 1044, в колона (9a), вмъкнете “PP91”.
За UN 1082, в колона (2), добавете “(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 1113)” в края.
За UN номера. 1202, втори запис, в колона (2), заместете “EN 590:2004” с “EN 590:2009 +
A1:2010”.
За всички вещества с UN номера 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 3475, добавете “664” в колона (6).
За вещества с UN номера 1210, 1263, 3066, 3469 и 3470
В колона (6), вмъкнете “367”.
За UN № 1334, заместете “VV2” с “VC1 VC2 AP1”.
За UN номера 1394, 1402 PG II, 1435, 2813 PG III, 2968, 3208 PG III и 3209 PG III, заместете “VV5”
с “VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.
За вещества с UN 1396, PG III, UN 1398, UN 1418, PG III, UN 1436, PG III и UN 2950
заместете “VV5” с “VC2 AP4 AP5”.
За UN № 1405 (опаковъчна група II), заместете “VV7” с “VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.
За UN номера. 1405 (опаковъчна група III) и 2844, заместете “VV5 VV7” с “VC1 VC2 AP3 AP4
AP5”.
За UN № 1408, вмъкнете “AP4 AP5” в колона (17) след “VC1 VC2”.
За UN номера 1700, 2016, 2017, 3090, 3091, 3268, 3292, 3356, 3480, 3481 и 3506, изтрийте
опаковъчната група в колона (4).
За UN № 1942
Променете колона (2) да гласи “АМОНИЕВ НИТРАТ с не повече от
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0.2% запалими вещества, включително органични вещества пресметнати като въглерод, , като се
изключва всякакво друго добавено вещество”.
За UN № 2025 (всички опаковъчни групи), в колона (6), вмъкнете “66” и изтрийте “585”.
За UN № 2187
В колона (6) изтрийте “593”.
За UN номера 2211, 3175 и 3314, вмъкнете “AP2” след “VC1 VC2”.
За UN 2212 В колона (2) променете името да гласи “АЗБЕСТ, АМФИБОЛ (амозит, тремолит,
актинолит, антофилит, крокидолит)”. В колона (6), вмъкнете “274”.
За UN 2590 В колона (2) променете името да гласи “ АЗБЕСТ, КРИСОТИЛ”.
За UN номера 2908, 2909, 2910 и 2911, в колона (18), вмъкнете “(виж 1.7.1.5.1)”.
За UN номера 2908 до 2913, 2915 до 2917, 2919, 2977, 2978 и 3321 до 3333, в колона (19), изтрийте
“S13”.
За UN 2909 Промяната не е приложима за английския текст.
За UN 2910 Промяната на името в колона (2) не е приложима за английския текст.
За UN 2910 Изтрийте “325” и вмъкнете “368” в колона (6).
За UN 2911 Промяната на името в колона (2) не е приложима за английския текст.
За UN 2912 Изтрийте“VV16” в колона (17) и добавете “виж 4.1.9.2.4” в колони (10) и (17).
За UN 2913 Изтрийте“VV17” в колона (17) и добавете “виж 4.1.9.2.4” в колони (10) и (17).
За UN номера 2977 и 2978 В колона (6), изтрийте “172”.
За UN номера 3077 и 3082, В колона (6), вмъкнете “375”.
За UN 3089, опаковъчна група III
В колона (8) заместете “IBC06” с “IBC08”. В колона (9a)
вмъкнете “B4” срещу “IBC08”. Вмъкнете “V11 в колона (16).
За UN номера 3090, 3091, 3480 и 3481
В колона (6) вмъкнете “376” и “377” и изтрийте “661”,
в колона (8) заместете “P903a P903b” с “P908 P909 LP903 LP904”.
За UN 3150, заместете “P208” с “P209” в колона (8). За UN 3164, в колона (6), вмъкнете “371”.
За UN номера 3170 (опаковъчна група II), вмъкнете“AP4 AP5” след “VC1 VC2”.
За UN номера 3170 (опаковъчна група III), заместете “VV1 VV5” с “VC1 VC2 AP4 AP5”. За UN
номера 3256, 3257 и 3258, премахнете специална разпоредба 580 в колона (6).
За UN 3268 В колона (2), променете името да гласи: “ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА, задействащи
се електрически”.
За UN 3316 (и двете вещества)
В колона (7a), заместете “0” с “Виж SP 251”. В колона (7b),
заместете “E0” с “Виж SP 340”.
За UN 3375 В колона (8), заместете“P099 IBC99” с “P505 IBC02”. В колона (9a), вмъкнете “B16”
срещу “IBC02”.
За UN номера 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398 и 3399 (всички опаковъчни групи): Вмъкнете
“TP41” в колона (11).
За UN 3499 В колона (2) променете точното наименование на пратката да гласи, както следва: “
КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВУСЛОЕН (с капацитет за съхранение на енергия по-голям
от 0.3Wh)”.
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ПРАЗНИ, НЕПОЧИСТЕНИ

АДСОРБИРАН ГАЗ,
ЗАПАЛИМ, Н.У.К.

3509

3508

(1)
3507
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ВЕСТНИК
БРОЙ 13

9TF
9TC
9TF

2

2

2

ГЕРМАН, АДСОРБИРАН

ФОСФОРЕН
ПЕНТАФЛУОРИД Е,
АДСОРБИРАН
ФОСФИН, АДСОРБИРАН

3523

3526

3525

3524

2

9TF

2

АРСИН, АДСОРБИРАН

3522

9TF

2.3
+2.1

2.3
+2.1

2.3
+8

2.3
+2.1

2.3
+2.1

2.3
+5.1
+8
2.3
+8

2.3
+8

274

274

274

274

0

0

0

0

0

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0

0
0

E0

E0

E0

E0

E0

0

0

0

0

0

P208

P208

P208

P208

P208

P208

P208

P208

P208

P208

P208

P208

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

MP9

1 (D)

1 (D)

1 (D)

1
(D)

1 (D)

1 (D)

1 (D)

1 (D)

1 (D)

1 (D)

1 (D)

1 (D)

S2
S14

S14

S14

CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36

S2
S14

S2
S14

S14

S2
S14

S2
S14

S14

S14

S14

CV9 S14
CV10
CV36

CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36
CV9
CV10
CV36

ДЪРЖАВЕН

ВОДОРОДЕН СЕЛЕНИД
(СЕЛЕНОВОДОРОД),
АДСОРБИРАН

9TC

2

СИЛИЦИЕВ
ТЕТРАФЛУОРИД E,
АДСОРБИРАН

3521

9TO C

2

9TC

ХЛОРИН, АДСОРБИРАН

3520

3519

2.3
+5.1
+8

2.3
+2.1
+8

9TFC

9TO C

2.3
+8

9TC

2

АДСОРБИРАН ГАЗ,
2
ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ,
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

2.3
+5.1

9TO

БОРОВ ТРИФЛУОРИД,
АДСОРБИРАН

3518

3517

3516

3515

АДСОРБИРАН ГАЗ,
2
ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ,
Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ,
2
ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН,
Н.У.К.
2
АДСОРБИРАН ГАЗ,
ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ,
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.
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Глава 3.3
SP122
В края добавете: “, 4.1.4.2 опаковъчна инструкция IBC520 и 4.2.5.2.6
инструкция за преносими цистерни T23.”.
SP135
Изменението да се чете, както следва:
“135
Дехидратираната сол от дихлороизоцианурикова киселина не
удовлетворява критериите за включване в Клас 5.1 и не е обект на ADR, освен ако не
удовлетворява критериите за включване в друг Клас.”.
SP172
Променете да гласи, както следва:
“172
Когато даден радиоактивен материал има допълнителен(ни) риск(ове) :
(a)
Веществото трябва да бъде разпределено към опаковъчна група I, II или
III, ако е подходящо, чрез прилагането на критериите за опаковъчна група
предоставени в Част 2, съответстващи на естествената преобладаваща допълнителна
опасност;
(b)
Опаковките трябва да бъдат маркирани с етикети за допълнителна
опасност , съответстваща на всяка допълнителна опасност, която материала проявява;
съответстващите табели трябва да бъдат прикрепени към превозни средства и
контейнери в съответствие с приложимите разпоредби от 5.3.1;
(c)
За целите на на документацията и маркировката на опаковките, точното
наименование на пратката трябва да бъде съпроводено с името на съставките, които
преобладаващо допринасят за този (тези) допълнителна(ни) опасност(-сти) и които
трябва да бъдат затворени в скоби;
(d)
Транспортните документи за опасните товари трябва да указват в скоби
моделния номер на етикета, съответстващ на всяка допълнителна опасност след Клас
номер „7“ и където се изисква определяне на опаковъчна група съгласно 5.4.1.1.1 (d).
За опаковане, виж също 4.1.9.1.5.”.
SP225
В края добавете:
“Пожарогасителите трябва да бъдат произвеждани, изпитвани, одобрявани и
етикетирани в съответствие с разпоредбите приложими в страната на производство.
ЗАБЕЛЕЖКА:
“Разпоредбите приложими в страната на производство”
означава приложимите разпоредби в страната на производство или тези приложими
в страната на употреба.
Пожарогасителите по този запис включват:
(a)
преносими пожарогасители за ръчно манипулиране и използване;
(b)
пожарогасители за инсталиране в самолет;
(c)
пожарогасители, монтирани на колелетата за ръчно манипулиране;
(d)
пожарогасително оборудване или съоръжения, монтирани на колелетата
или колесни платформи или единици превозвани по подобие на (малки) ремаркета, и
(e)
пожарогасители, съставени от нетъркалящи се съдове под налягане и
оборудване и манипулирани, напр. чрез мотокари или кранове, когато се товарят или
разтоварват.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съдове под налягане, които съдържат газове за употреба в
гореспоменатите пожарогасители или за употреба в неподвижни пожарогасителни
инсталации, трябва да удовлетворяват изискванията на Глава 6.2 и всички
изисквания приложими към съответния газ, когато тези съдове под налягане се
превозват отделно.”.
SP235
Изменението да се чете както следва:
“235
Този запис е приложим към изделията, които съдържат експлозивни
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вещества от Клас 1 и които могат също да съдържат опасни вещества от други
класове. Тези изделия се използват за увеличаване на безопасността в превозни
средства, плавателни съдове или самолети – напр. нагнетателни помпи за въздушни
възглавници, модули за въздушни възглавници, обтегачи на предпазни колани и
пиротехнически устройства.”.
SP251
Вмъкнете следния нов трети параграф (след „към което и да е
индивидуално вещество в комплекта.“): „Когато комплектът съдържа само опасни
товари, към които не е назначена нито една опаковъчна група, в транспортните
документи за на опасните товари не се налага указването на опаковъчна група.“.
SP280
изменението да се чете, както следва:
“280
Този запис е приложим за предпазни устройства за превозни средства,
плавателни съдове или самолети – напр. нагнетателни помпи за въздушни
възглавници, модули за въздушни възглавници, обтегачи на предпазни колани и
пиротехнически устройства, които съдържат опасни товари от Клас 1 или други
класове, когато се превозват като части и компоненти, ако тези изделия представени за
превоз, са изпитвани в съответствие със Серията за изпитвания 6(с) от Част 1 от
Ръководството за изпитания и критерии, без експлозия на устройството, без
фрагментиране на корпуса на устройството или съда под налягане, и без опасност от
изхвърляне или топлинен ефект, които съществено биха възпрепятствали
пожарогасенето или други действия за аварийна реакция в непосредствена близост.
Този запис не е приложим за животоспасяващи устройства, описани в специална
разпоредба 296 (UN номера 2990 и 3072).”.
SP289
Променете да гласи, както следва:
“289
Предпазни устройства, задействащи се електрически и предпазни
устройства, пиротехнически инсталирани в превозни средства, вагони, плавателни
съдове или самолети или в завършени компоненти като кормилни колони, панели за
врати, седалки и др., не са обект на ADR.“.
SP306
Променете да гласи, както следва:
“306
Този запис може да бъде използван само за вещества, които са прекалено
интензивни за приемане в Клас 1, когато са изпитвани в съответствие със Серията за
изпитвания 2 (виж Ръководството за изпитания и критерии, Част I).”.
SP309
Изменеието на следното изречение да се чете, както следва:
“Веществата трябва да преминат удовлетворително Изпитвания 8 (a), (b) и (c) от
Серията за изпитвания 8 от Ръководството за изпитания и критерии, Част I, Секция
18 и да бъдат одобрени от компетентен орган.“.
SP580
Изтрийте специална разпоредба 580 и вмъкнете „580 (Изтрито)“.
SP582
Изменението да се чете, както следва:
“582
Този запис покрива смеси от газове, указани с буква R ..., със следните
свойства:
Смес

Максимално парно
налягане при 70 C
(MPa)

Минимална плътност
при 50 C (kg/l)

Допустимо техническо
наименование за
целите на 5.4.1.1

F1

1.3

1.30

“Смес F1“

F2

1.9

1.21

“Смес F2“

F3

3.0

1.09

“Смес F3“

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Трихлорофлуорометан (охладител R11), 1,1,2-трихлоро-1,2,2трифлуорометан (охладител R 113), 1,1,1-трихлоро-2,2,2-трифлуорометан
(охладител R 113a), 1-хлоро-,2,2-трифлуорометан (охладител R 133) и 1-хлоро-1,1,2трифлуорометан (охладител R 133b) не са вещества от Клас 2. Те могат обаче, да
влязат в състава на смесите F1 до F3.
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ЗАБЕЛЕЖКА 2: Отправните плътности съответстват на плътностите на
дихлорофлуорометан
(1.30
kg/l),
дихлородифлуорометан
(1.21
kg/l)
и
хлородифлуорометан (1.09 kg/l).”.
SP583
Изменението да се чете, както следва:
“583
Този запис покрива смеси от газове със следните свойства:
Смес

Минимална
плътност при 50
C (kg/l)

Максимално парно
налягане при 70 C
(MPa)

Допустимо техническо
наименование за целите на
5.4.1.1

A

1.1

0.525

“Смес A” или “Бутан”

A01

1.6

0.516

“Смес A01” или “Бутан”

A02

1.6

0.505

“Смес A02” или “Бутан”

A0

1.6

0.495

“Смес A0” или “Бутан”

A1

2.1

0.485

“Смес A1”

B1

2.6

0.474

“Смес B1”

B2

2.6

0.463

“Смес B2”

B

2.6

0.450

“Смес B”

C

3.1

0.440

“Смес C” или “Пропан”

а
За превоз на цистерни, могат да се използват в допълнение търговските имена
„Бутан“ или „Пропан“ .“
SP585
Изтрийте специална разпоредба 585 и вмъкнете “585
(Изтрито)”.
SP594
Заместете “съгласно Регламентите на страната производител“ в „съгласно
приложимите разпоредби в страната - производител“. В края вмъкнете следната нова
ЗАБЕЛЕЖКА:
“ЗАБЕЛЕЖКА: “Приложимите разпоредби в страната - производител” означава
разпоредбите, приложими в страната- производител или тези приложими в
странта на употреба.”.
SP636 (b) Изменеието да се чете, както следва:
“(b)
До съоръжението за междинна преработка, литиевите клетки и батерии с
обща маса не по-голяма от 500 g всяка или литиево йонни клетки с ватчасов номинал
не по-голям от 20 Wh, литиево йонни батерии с ватчасов номинал не по-голям от 100
Wh, литиево метални клетки със съдържание на литий не повече от 2 g, независимо
дали се съдържат или не в оборудването, събрани и предадени за превоз за изхвърляне
или рециклиране, заедно със или без други нелитиеви клетки или батерии, не са обект
на другите разпоредби на ADR, включително специална разпоредба 376 и параграф
2.2.9.1.7, ако те удовлетворяват следните условия:
(i)
Прилагат се разпоредбите на опаковъчна инструкция Р909 от 4.1.4.1 с
изключение на допълнителните изисквания 1 и 2;
(ii)
Налице е система за гарантиране на качеството, за да се гарантира че
общото количество на литиеви клетки или батерии на транспортна единица не
надвишава 333 kg;
ЗАБЕЛЕЖКА: Общият брой литиеви клетки и батерии в сместа може да бъде
оценен със статистически метод, който е включен в системата за гарантиране на
качеството. Копите на записите от системата за гарантиране на качеството
трябва да бъде наличен при поискване от компетентен орган.
(iii)
Опаковки, които са маркирани с “ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА
ИЗХВЪРЛЯНЕ” или “ ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ” според, което е
подходящо.”.
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SP660 (g) (v) заместете ‚номинален капацитет“ с „воден капацитет“
SP661
Изтрийте специална разпоредба 661 и вмъкнете “661 (Изтрито)”.
Добавете следните нови специални разпоредби:
“66
Цинобарът (живачен сулфид) не е обект на изискванията на ADR.“.
“367
За целите на документацията:
Точното име на пратката „Бояджийски материал“ може да се използва за изпращане на
опаковки, съдържащи „Боя“ и „Бояджийски материал“ в една и съща опаковка;
Точното име на пратката „Бояджийски материал, корозионен , запалим” може да се
използва за изпращане на опаковки, съдържащи “Боя, корозионна, запалима” и
“Бояджийски материал, корозионен, запалим” в една и съща опаковка;
Точното име на пратката „Бояджийски материал, запалим, корозионен” може да се
използва за изпращане на опаковки, съдържащи “Боя, запалима, корозионна” и
“Бояджийски материал, запалим, корозионен” в една и съща опаковка; и
Точното име на пратката “Материал за печатарско мастило” може да се използва за
изпращане на опаковки, съдържащи “Печатарско мастило” и “Материал за печатарско
мастило” в една и съща опаковка.”.
“368
В случаите на неделящ се радиоактивен материал или изключен делящ се
уранов хексафлуорид, материалът се класифицира по UN № 3507 или UN № 2978.”.
“369
В съответствие с 2.1.3.5.3 (a), този радиоактивен материал в изключена
опаковка за обработване на корозионните свойства се класифицира в Клас 8 с
допълнителен риск от радиоактивен материал.
Урановият хексафлуорид може да се класифицира към този запис, само ако са
удовлетворени изискванията на 2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 и изключен делящ
се материал – на 2.2.7.2.3.6.
В допълнение към приложимите разпоредби за превоз на вещества от Клас 8, са
приложими разпоредбите на 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) до
(5.4) и (6).
Не се изисква да е показан етикет с Клас 7.”.
“370
Този запис е приложим за:
–
амониев нитрат с повече от 0.2% запалими вещества, включително
органични вещества пресметнати като въглерод, с изключение на каквито и да е
добавени вещества; и
–
амониев нитрат с не повече от 0.2% запалими вещества, включително
органични вещества пресметнати като въглерод, с изключение на каквито и да е
добавени вещества, които не са прекалено чувствителни за приемане в Клас 1,
когато са изпитвани в съответствие със Серията за изпитвания 2 (виж
Ръководството за изпитания и критерии, Част I). Виж също UN № 1942.”.
“371 (1)
Този запис е приложим също и към изделия, съдържащи малко съдове под
налягане с устройство за изпускане. Такива изделия трябва да отговарят на следните
изисквания:
(a)
Водният капацитет на съда под налягане не трябва да надвишава 0.5 литра
и работното налягане не трябва да надвишава 25 bar при 15 °C;
(b)
Минималното налягане на избухване на съда под налягане трябва да е наймалко четири пъти налягането на газа при 15 °C;
(c)
Всяко изделие трябва да бъде произведено по такъв начин, че да бъде
избегнато непреднамереното запалване или изпускане при нормални условия на
манипулиране, превоз или употреба. Това може да бъде постигнато чрез допълнително
устройство за заключване свързано с активатора;
(d)
Всяко изделие трябва да бъде произведено по такъв начин, че да бъдат
предотвратени опасни изхвърляния от съда под налягане или на части от съда под
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налягане;
(e)
Всяко изделие трябва да бъде произведено от материал, който да не се
раздроби на парчета при разрушаване;
(f)
Типът конструкция на изделието трябва да бъде подложен на изпитване за
огнеустойчивост, За това изпитване са приложими разпоредбите на параграфите на
16.6.1.2 с изключение на буква g, 16.6.1.3.1 до 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) и 16.6.1.3.8 от
Ръководството за изпитания и критерии. Трябва да се покаже, че изделието
освобождава налягане си чрез намаляващо пожара уплътнение или друго устройство
за освобождаване на налягането, така че изделието да не се раздроби на парчета и да
не се разлети като ракета на повече от 10 метра.
(g)
Типът конструкция на изделието трябва бъде подложен на следното
изпитване. В дадено изделие намиращо се в средата на опаковката трябва да се
задейства стимулиращ механизъм. Не трябва да има опасни ефекти извън опаковката
като разрушаване на опаковката, метални парчета или съдове, които да преминат през
опаковката.
(2)
Производителят трябва да произведе техническа документация за типа
конструкция, за производството, както за изпитванията и резултатите от тях.
Производителят трябва да приложи процедури, за да гарантира че произведените
серии от изделия са качествени, отговарят на типа проект и могат да покрият
изискванията в (1). Производителят трябва да предостави такава информация на
компетентния орган при поискване.”.
“372
Този запис е приложим за асиметрични кондензатори с капацитет за
съхранение на енергия по-голям от 0.3 Wh. Кондензатори с капацитет за съхранение
на енергия от 0.3 Wh или по-малък не са обект ADR.
Капацитет за съхранение на енергия означава съхранената енергия в кондензатора,
пресметната по следната формула,
Wh = 1/2CN(UR2-UL2) × (1/3600),
където (CN) – номинален капацитет, (UR) – номинално напрежение и (UL) – долно
гранично напрежение
Всички асиметрични кондензатори, за които се прилага този запис, трябва да
удовлетворяват следните условия:
(a)
Кондензаторите или модулите следва да са защитени от късо съединение;
(b)
Кондензаторите трябва да са проектирани и конструирани така, че да
освобождават налягането, което може да се натрупа по време на работа, по безопасен
начин чрез вентилационен отвор или слаба точка в корпуса на кондензатора. Всяка
течност, която би могла да бъде изпусната при освобождаване на налягането, трябва
да се удържи в опаковката, в която е инсталиран кондензатора;
(c)
Кондензаторите трябва да маркирани с капацитета за съхранение на
енергия в Wh; и
(d)
Кондензаторите,
които
съдържат
електролит
отговарящ
на
класификационните критерии от кой да е клас опасни товари, трябва да бъдат
проектирани да издържат разлика в наляганията от 95 kPa;
Кондензаторите, съдържащи електролит, които не отговарят на класификационните
критерии от кой да е клас опасни товари, включително когато са конфигурирани в
модул или когато са инсталирани в оборудване, не са обект на други разпоредби на
ADR.
Кондензаторите, съдържащи електролит, които отговарят на класификационните
критерии от кой да е клас опасни товари, с капацитет за съхранение на енергия от 20
Wh или по-малко, включително когато са конфигурирани в модул, не са обект на
други разпоредби на ADR, когато кондензаторите, неопаковани, са способни да
издържат изпитване за изпускане от височина 1.2 метра върху недеформируема
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повърхност без загуба на съдържание.
Кондензаторите, съдържащи електролит, които отговарят на класификационните
критерии от кой да е клас опасни товари и които не са инсталирани в оборудване и с
капацитет за съхранение на енергия по-голям от 20 Wh са обект на изискванията на
ADR.
Кондензаторите, инсталирани в оборудване и съдържащи електролит, отговарящ на
класификационните критерии от кой да е клас опасни товари, не са обект на други
разпоредби на ADR, при условие че оборудването е опаковано в здрава външна
опаковка, конструирана от подходящ материал и с достатъчна здравина и
конструкция, съобразно предназначената употреба на опаковката по такъв начин, че да
предотвратят инцидентно задействане на кондензаторите по време на превоз. Голямо
тежко оборудване, съдържащо кондензатори, може да бъде оставено за превоз
неопаковано или на палети, когато кондензаторите имат еквивалента защита в
оборудване, в което се съдържат.
ЗАБЕЛЕЖКА: Независимо от разпоредбите на тази специална разпоредба, никелвъглеродните асиметрични кондензатори, съдържащи алкални електролити, трябва
да бъдат превозвани като UN 2795 БАТЕРИИ, МОКРИ, ПЪЛНИ С КИСЕЛИНА,
зареждащи се.”.
“373
Детектори за неутронно лъчение, съдържащи боров трифлуориден газ,
който не е под налягане, могат да се превозват по този запис при условие, че са
спазени следните условия:
(a)
Всеки детектор за неутронно лъчение трябва да удовлетворява следните
условия:
(i)
Налягането във всеки детектор не трябва да превишава 105 kPa при
20 °C;
(ii) Количеството газ не трябва да надвишава 13 g на детектор;
(iii) Всеки детектор трябва да бъде произведен по регистрирана система
за гарантиране на качеството;
ЗАБЕЛЕЖКА: За целта може да се използва ISO 9001:2008.
(iv) Всеки детектор за неутронно лъчение трябва да бъде в заварена
метална конструкция със споени изводи метал-към-керамика през
сглобките. Тези детектори трябва да имат минимално взривно
налягане от 1800 kPa, както е показано от квалификационното
изпитване за тип на конструкцията; и
(v) Всеки детектор преди пълнене трябва да се изпита по стандарта за
херметичност при 1 x 10-10 cm3/s.
(b)
Когато детекторите за неутронно лъчение се превозват като индивидуални
компоненти, те трябва да бъдат превозвани, както следва:
(i)
Детекторите трябва да са опаковани в запечатана междинна
пластмасова опаковка с достатъчно абсорбиращ материал, който да
може да абсорбира цялото количество газ;
(ii) Те трябва да бъдат опаковани в здрава външна опаковка.
Завършената опаковка трябва да може да издържи изпитване за
изпускане от 1.8 m без изтичане на газово съдържание от
детекторите;
(iii) Общото количество газ от всички детектори на външната опаковка
не трябва да надвишава 52 g.
(c)
Завършените детекторни системи за неутронно лъчение, съдържащи
детектори, отговарящи на условията на параграф (a) трябва да бъдат превозвани, както
следва:
(i)
Детекторите трябва да се съдържат в здрава запечатана външна
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обвивка;
Обвивката трябва да съдържа достатъчно абсорбиращ материал, за
да абсорбира цялото съдържание на газ;
(iii) Завършената система трябва да бъде опакована в здрава външна
опаковка, способна да издържи изпитване за изпускане от 1.8 m без
изтичане, освен ако външната обвивка не предлага еквивалентна
защита.
Опаковъчна инструкция P200 от 4.1.4.1 не е приложима.
Транспортният документ трябва да включва следното изречение: „Превоз в
съответствие със специална разпоредба 373“.
Детекторите за неутронно лъчение, съдържащи не повече от 1 g боров трифлуорид,
включително тези със залепвания със стъклен припой, не са обект на ADR при
условие, че удовлетворяват изискванията в параграф (а) и са опаковани в съответствие
с параграф (b). Детекторни системи за неутронно лъчение съдържащи такива
детектори не са обект на ADR, при условие че са опаковани в съответствие с параграф
(с).“.
“374
(Запазено)”.
“375
Когато се превозват в единични или комбинирани опаковки, съдържащи
нетно количество на единична или вътрешна опаковка от 5 l или по-малко за течности
или имащи нетна маса на единична или вътрешна опаковка от 5 kg или по-малко за
твърди вещества, тези вещества не са обект разпоредбите на ADR при условие, че
опаковките удовлетворяват общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 to 4.1.1.8.”.
“376
Литиево-йонни клетки или батерии и литиево-метални клетки или батерии
идентифицирани като увредени или дефектни по такъв начин, че да не могат да
отговорят на изпитвания тип съгласно приложимите разпоредби на Ръководството за
изпитания и критерии, трябва да отговарят на изискванията на тази специална
разпоредба.
За целите на тази специална разпоредба, те могат да включват, но без да се
ограничават до тях, следното:
Клетки или батерии, които са установени като дефектни от съображения за
безопасност;
Клетки или батерии, които са изтекли или изветрели;
Клетки или батерии, които не могат да бъдат диагностицирани преди
превоза; или
Клетки или батерии, които са претърпели физическа или механична повреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При оценяване на дадена батерия като повредена, трябва да се вземе
пред вид типа на батерията и предишната й употреба или неправилна употреба.
Клетките или батериите трябва да се превозват съгласно приложимите разпоредби към
UN № 3090, UN № 3091, UN № 3480 и UN № 3481 с изключение на специална
разпоредба 230 и когато е посочено друго в тази специална разпоредба.
Опаковките трябва да бъдат маркирани с „ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ ЛИТИЕВОЙОННИ БАТЕРИИ“ или „ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ
БАТЕРИИ“, в зависимост кое е приложимо.
Клетките или батериите трябва да се опаковат в съответствие с опаковъчни
инструкции P908 от 4.1.4.1 или LP904 от 4.1.4.3, в зависимост кое е приложимо.
Клетки или батерии, които подлежат на бързо разглобяване, реагират опасно или
произвеждат пламък или опасно образуват топлина или имат опасно излъчване на
токсични, корозионни или запалими газове или пари при нормални условия на превоз,
не трябва да се превозват освен при условията определени от компетентния орган.”.
“377
Литиево-йонни и литиево-метални клетки и батерии и оборудване,
(ii)
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съдържащо такива клетки и батерии, превозвани за изхвърляне или рециклиране,
които или са опаковани заедно с или са опаковани без нелитиеви батерии, могат да се
опаковат в съответствие с опаковъчна инструкция P909 на 4.1.4.1.
Тези клетки и батерии не са обект на изискванията на 2.2.9.1.7 (a) до (e).
Опаковките трябва да бъдат маркирани „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ“
или „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ“
Батерии, които са установени като повредени или дефектни, трябва да се превозват в
съответствие със специална разпоредба 376 и да се опаковат в съответствие с P908 от
4.1.4.1 или LP904 от 4.1.4.3, според както е приложимо.”.
“662
Цилиндрични бутилки, които не отговарят на разпоредбите на Глава 6.2,
които се използват изключително на борда на кораби или самолети, могат да се
превозват с цел пълнене или проверка и последващо връщане, при условие че
цилиндричните бутилки са проектирани и конструирани в съответствие със стандарти,
които са признати от компетентен орган на страната на одобрение и всички други
свързани изисквания на ADR са изпълнени, включително:
(а)
Цилиндричните бутилки да се превозват с вентилна защита в съответствие
с 4.1.6.8;
(b)
Цилиндричните бутилки да бъдат маркирани и етикетирани в
съответствие с 5.2.1 и 5.2.2; и
(c)
Да са спазени всички свързани изисквания за пълнене на опаковъчна
инструкция P200 от 4.1.4.1.
Транспортният документ трябва да включва следното изречение: „Превоз в
съответствие със специална разпоредба 662“.
“663
Този запис може да бъде използван само за опаковки, големи опаковки
или средноголеми контейнери за насипен товар от тип IBC или техни части,
съдържали опасни товари, които са превозвани за изхвърляне, рециклиране или
оползотворяване на техния материал, различно от възстановяване, ремонт, рутинна
поддръжка, преработка или повторна употреба и които са изпразнени до такава
степен, че са налице само остатъци от опасни товари останали по опаковъчните части,
когато са предадени за превоз.
Обхват:
Остатъци налични в опаковките, изхвърлени, празни, непочистени, трябва да бъдат
само опасни товари от класове 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 или 9. В допълнение, те не трябва да
бъдат:
Вещества отнесени към опаковъчна група I или да имат “0” означена в
Колона (7a) от Таблица A в Глава 3.2; нито да бъдат
Вещества класифицирани като нечувствителни взривни вещества от Клас 3
или Клас 4.1; нито да бъдат
Вещества класифицирани като само реактивни вещества от Клас 4.1; нито да
бъдат
Азбест (UN 2212 и UN 2590), полихлорирани бифенили (UN 2315 и UN 3432)
и полихалогенни бифенили или полихалогенни терфенили (UN 3151 и UN
3152).
Общи разпоредби:
Опаковки, изхвърлени, празни, непочистени с остатъци, които представляват риск или
допълнителен риск от Клас 5.1 не трябва да бъдат опаковани заедно с други опаковки,
изхвърлени, празни, непочистени или товарени заедно с други опаковки, изхвърлени,
празни, непочистени в един и същи контейнер, превозно средство или контейнер за
насипни товари.
Документирани процедури за съхранение трябва да се реализират на мястото на
товарене, за да се гарантира съответствие с разпоредбите приложими към този запис.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Всички други разпоредби на ADR са приложими.”.
“664
Когато се превозват вещества по този запис в неподвижни цистерни
(автоцистерни) или демонтируеми цистерни, тези цистерни могат да бъдат оборудвани
с допълнителни устройства.
Допълнителните устройства:
–
са част от експлоатационното оборудване за доливане на добавки по UN
1202, UN 1993 опаковъчна група III, UN 3082 или неопасни вещества по
време на разреждане на цистерната;
–
се състоят от елементи като свързващи тръби и маркучи, затварящи
устройства, помпи и дозатори, които са непрекъснато свързани до
изпразващото устройство на експлоатационното оборудване на цистерната;
–
включват средства за задържане, които са интегрална част от резервоара или
са постоянно фиксирани към външната част на цистерната или към
автоцистерната.
Алтернативно, допълнителните устройства могат да имат конектори за свързване към
опаковки. В такъв случай, самата опаковка не се счита за част от допълнителното
устройство.
Приложими са следните изисквания в зависимост от конфигурацията:
(а)
Конструкция на средството за поемане:
(i)
Като интегрална част от резервоара (напр. отделени в
цистерната), те трябва да удовлетворяват съответните разпоредби на Глава
6.8.
(ii)
Когато са постоянно фиксирани към външната част на
цистерната или към автоцистерната, те не са обект на разпоредбите за
конструкция на ADR при условие, че удовлетворяват следните условия:
Те трябва да бъдат направени от метален материал и да удовлетворяват следните
изисквания за минимална дебелина на стената:

a

Материал

Минимална дебелина на стената а

Аустенитни неръждаеми стомани

2.5 mm

Други стомани

3 mm

Алуминиеви сплави

4 mm

Чист алуминий от 99.80%

6 mm

За целите на задържането направено от двойни стени, общата дебелина на
външната метална стена и вътрешната метална стена и вътрешната метална
стена трябва да отговаря на предписаната дебелина.
Заваряването трябва да бъде проведено в съответствие с 6.8.2.1.23.
(iii)
Опаковките, които са свързани към допълнителните устройства,
трябва да бъдат метални опаковки и да удовлетворяват съответните
изисквания за конструкцията от Глава 6.1, както е приложимо за
добавката, за която става дума.
(b)
Одобрение на цистерна
За цистерни, които са оборудвани или предстои да бъдат оборудвани с допълнителни
устройства, когато допълнително устройство не е включено в оригиналното типово
одобрение за цистерната, се прилагат разпоредбите на 6.8.2.3.4.
(с)
Употреба на средства за поемане на допълнителни устройства
(i)
В случаите на (a) (i) по-горе, няма допълнителни изисквания.
(ii)
В случаите на (a) (ii) по-горе, общият капацитет на средствата за

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

задържане не трябва да надвишава 400 литра на превозно средство.
(iii)
В случаите на (a) (iii) по-горе, 7.5.7.5 и 8.3.3 не са приложими.
Опаковките могат да са свързани само към допълнително устройство по
време на източване на цистерната. По време на превоза, средствата за
затваряне и конекторите трябва да са затворени, за да бъдат херметични.
(d)
Изпитване за допълнителни устройства
Разпоредбите на 6.8.2.4 трябва да са приложими за допълнителните устройства. Обаче,
в случай на (a) (ii) по-горе, по времето на първата, междинната или периодична
проверка на цистерната, средствата за поемане на допълнителни устройства трябва да
подлежат само на външна визуална проверка и изпитване за херметичност.
Изпитването за херметичност трябва да бъде проведен при тестово налягане от наймалко 0.2 бара.
ЗАБЕЛЕЖКА: За опаковките описани в (a) (iii) по-горе, се прилагат съответните
разпоредби на ADR.
(е)
Транспортен документ
Само изискваната информация в съответствие с 5.4.1.1.1 (a) до (d) трябва да се добави
към транспортния документ за допълнителните устройства. Следното трябва също да
се въведе в транспортния документ: „Превоз в съответствие със специална разпоредба
664“.
(f)
Обучение на водачи
Водачи, които са обучени в съответствие с 8.2.1за превоз на това вещество в цистерни,
не се нуждаят от допълнително обучение за превоз на добавките;
(g)
Поставяне на табели или маркировка
Поставянето на табели или маркировка на неподвижната цистерна (автоцистерна) или
демонтируема цистерна за превоз на вещества по този запис в съответствие с Глава 5.3
не е засегнато от присъствието на допълнителни устройства или добавки, съдържащи
се в тях.“.
Глава 3.4
Променете раздел 3.4.7 и 3.4.8 да гласи, както следва:
“3.4.7
Маркировка за опаковки, съдържащи ограничени количества
3.4.7.1
С изключение на въздушния транспорт, опаковките съдържащи опасни
товари в ограничени количества трябва да бъдат маркирани с показаната на Фигура
3.4.7.1 маркировка:
Фигура 3.4.7.1

Маркировка за опаковки съдържащи ограничени количества
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Маркировката трябва да бъде добре видима, четлива и да може да издържи на
излагане на метеорологичните условия без съществено да понижи своята ефективност.
Маркировката трябва да е във формата на квадрат поставен на ъгъл 45° (във формата
на ромб). Горната и долната част и заобикалящата линия трябва да са черни.
Централната област трябва да е бяла или достатъчно контрастна като фон.
Минималните размери трябва да са 100 mm x 100 mm и минималната ширина на
линията, която оформя ромба, трябва да е 2 mm. Когато размерите не са указани,
всички подробности трябва да са приблизително пропорционални на показаните.
3.4.7.2
Ако размера на опаковката го изисква, максималните външни размери
показани във фигура 3.4.7.1 могат да бъдат намалени, но не може да бъдат по-малки от
50 mm x 50 mm, при условие, че маркировката остава ясно видима. Минималната
ширина на линията, оформяща ромба, може да бъде намалена до минимум 1 mm.
3.4.8
Маркировка за опаковки съдържащи ограничени количества
отговарящи на Част 3, Глава 4 от Техническите инструкции на ICAO
3.4.8.1
Опаковки, съдържащи опасни товари, опаковани в съответствие с
разпоредбите на Част 3, Глава 4 от Техническите инструкции на ICAO, могат да бъдат
маркирани с маркировката показан на фигура 3.4.8.1, за да удостоверят съответствие с
тези разпоредби:
Фигура 3.4.8.1

Маркировка за опаковки, съдържащи ограничени количества в съответствие с
разпоредбите на Част 3, Глава 4 от Техническите инструкции на ICAO
Маркировката трябва да бъде добре видима, четлива и да може да издържи на
излагане на метеорологичните условия без съществено да понижи своята ефективност.
Маркировката трябва да е във формата на квадрат поставен на ъгъл 45° (във формата
на ромб). Горната и долната част и заобикалящата линия трябва да са черни.
Централната област трябва да е бяла или достатъчно контрастна като фон.
Минималните размери трябва да са 100 mm x 100 mm и минималната ширина на
линия, която оформя ромба, трябва да е 2 mm. В центъра на трябва да се разположи
символа “Y” и да бъде ясно видим. Когато размерите не са указани, всички
подробности трябва да са приблизително пропорционални на показаните.
3.4.8.2
Ако размера на опаковката го изисква, максималните външни размери
показани във фигура 3.4.8.1 могат да бъдат намалени, но не може да бъдат по-малки от
50 mm x 50 mm, при условие, че маркировката остава ясно видима. Минималната
ширина на линията, оформяща ромба, може да бъде намалена до минимум 1 mm.
Символът “Y” трябва да остане приблизително пропорционален на показаното на
Фигура 3.4.8.1.”.
3.4.9
Изменението да се чете, както следва:
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“3.4.9
Опаковки, съдържащи опасни товари, които имат маркировката показана в
3.4.8, със или без допълнителни етикети или маркировки за въздушен транспорт,
трябва да бъдат считани че отговарят на разпоредбите от раздел 3.4.1, според случая,
както и на раздели 3.4.2 до 3.4.4, като не е необходимо да имат маркировката, показана
в 3.4.7.”.
3.4.10
Изменението да се чете, както следва:
“3.4.10
Опаковки, съдържащи опасни товари в ограничени количества, които имат
маркировката показана в 3.4.7 и които отговарят на разпоредбите на Техническите
инструкции на ICAO, включително всички необходими марки и етикети определени в
Части 5 и 6, трябва да бъдат считани, че отговарят на разпоредбите от раздел 3.4.1,
според случая, както и на раздели 3.4.2 до 3.4.4.”.
Глава 3.5
3.5.4.2
“3.5.4.2

Изменението да се чете, както следва:
Маркировка за изключени количества

Minimum dimension 100 mm

Фигура 3.5.4.2

Minimum dimension 100 mm

Знак за изключени количества
*
На това място трябва да стои първият или единствен номер, указан в колона (5)
на Таблица A от Глава 3.2.
** На това място трябва да бъде показано името на изпращача, ако не е показано на
друго място върху пакета.
Маркировката трябва да бъде във формата на квадрат. Щриховката и символът трябва
да са с един и същ цвят, черен или червен, върху бял или подходящ контрастиращ
фон. Минималните размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm. Когато размерите не са
определени, всички подробности трябва да са приблизително пропорционални на
показаните.”.
Глава 4.1
4.1.1.5

Добавете нова точка 4.1.1.5.2, както следва:
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“4.1.1.5.2 Употребата на допълнителни опаковки в една външна опаковка (напр.
междинна опаковка или съд вътре в изискваната вътрешна опаковка), която се явява
допълнителна към изискваната от опаковъчните инструкции, е разрешена при условие,
че са спазени всички свързани изисквания, включително и тези от 4.1.1.3, и, ако е
необходимо, може да се използва подходящ уплътняващ материал за предотвратяване
на движение вътре в опаковката.”.
4.1.1.11
В края добавете нова Забележка, както следва:
“ЗАБЕЛЕЖКА: Когато такива опаковки се превозват за изхвърляне, рециклиране или
оползотворяване на техния материал, те също могат да бъдат превозвани по UN
3509 при условие, че са спазени условията на специална разпоредба 663 от Глава 3.3.”.
4.1.1.21.6 В таблицата, за UN No. 1202, първи и четвърти запис, в Колона (2b),
заместете “EN 590:2004” с “EN 590:2009 + A1:2010”.
4.1.3.1
Променете дефиницията за “L”, както следва:
“"L"
за големи опаковки или "LL" за специални опаковъчни разпоредби
специфични за ADR;”
4.1.4.1, P003 Добавете нова специална опаковъчна разпоредба PP91, както следва:
“PP91
За UN 1044, големи пожарогасители могат да бъдат пренасяни
неопаковани, при условие че са спазени изискванията на 4.1.3.8.1 (a) до (e), вентилите
са защитени с един от методите в съответствие с 4.1.6.8 (a) до (d), а другото
оборудване монтирано на пожарогасители е защитено, за да предпази от инцидентно
задействане. За целите на тази специална разпоредба, „големи пожарогасители“
означава пожарогасители, както са описани в тирета (c) до (e) на специална разпоредба
225 от Глава 3.3.”.
4.1.4.1, P003 Под “Специална разпоредба за опаковане, специфична за RID и ADR:”,
заместете “разпоредба” с “разпоредби” и добавете нова специална опаковъчна
разпоредба RR9, както следва:
“RR9
За UN 3509, не се изисква опаковките да удовлетворяват изискванията на
4.1.1.3.
Трябва да се използват опаковки, които удовлетворяват изискванията на 6.1.4 и са
направени от херметични торбички или са вкарани в херметични и устойчиви на
пробиване запечатани пластични торбички.
Когато единствено съдържащите се остатъци са твърди тела, които няма как да се
втечнят при температурите, които вероятно биха били налични по време на превоза,
могат да се използват гъвкави опаковки.
Когато са налице течни остатъци, трябва да се използват твърди опаковки, които
осигуряват средства за поемане (напр. абсорбиращ материал).
Преди да бъдат напълнени и предадени за превоз, всяка опаковка трябва да бъде
проверена, за да се гарантира че няма корозия, замърсяване или други повреди. Всяка
опаковка, която показва признаци на намалена здравина, не трябва да се използва
повече (минималните вдлъбнатини и драскотини не се считат за понижаващи
здравината на опаковката).
Опаковките предназначени за превоз на опаковки, изхвърлени, празни, непочистени, с
остатъци от Клас 5.1, трябва да бъдат конструирани или адаптирани така, че товарите
да не могат да влязат в контакт с дърво или друг запалим материал.“.
4.1.4.1, P116 В колоната за „външни опаковки“, променете първия запис за „чували“
да гласи: „тъкани пластмаси (5H1, 5H2, 5H3)”. Изтрийте специална опаковъчна
разпоредба PP65 и вмъкнете “PP65 (Изтрито)”.
4.1.4.1, P131 и P137 В записа за “каси”, в колоната за “ външни опаковки ” добавете:
“ от твърда пластмаса (4H2)”.
4.1.4.1, P200 Променете второто изречение, както следва:
“ Разрешава се използването на цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане
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и връзки от цилиндрични балони при условие че са изпълнени специалните
разпоредби за опаковане от 4.1.6 и разпоредбите, изброени по-долу от (1) до (9) и,
когато е споменати в колоната „Специални разпоредби за опаковане“ от таблици 1, 2
или 3, са изпълнени съответните специални опаковъчни разпоредби изброени по-долу
в (10).“.
4.1.4.1, P200 (10), в “Периодична контролна проверка” след “u”
Вмъкнете нова “ua”
да гласи, както следва:
“ua:
Интервалът между периодичните изпитвания може да се удължи до 15
години за цилиндрични бутилки от алуминиева сплав и връзки от такива цилиндрични
бутилки, ако са приложени разпоредбите от параграф (13) на тази опаковъчна
инструкция. Това не е приложимо за цилиндрични бутилки от алуминиева сплав AA
6351. За смеси, може да се прилага тази разпоредба “ua”, при условие, че всички
индивидуални газове в сместа имат отбелязано “ua” в Таблица 1 или Таблица 2.“.
4.1.4.1, P200 (10), в “Периодична контролна проверка” след “v”
Вмъкнете нова “va”
да гласи, както следва:
“va:
За безшевни стоманени цилиндрични бутилки, оборудвани с вентили за
остатъчно налягане (RPVs) (виж забележката долу), които са проектирани и изпитани
в съответствие с EN ISO 15996:2005 + A1:2007 и за връзки от безшевни стоманени
цилиндрични бутилки, оборудвани с главен вентил(и) с устройство за остатъчно
налягане и изпитани в съответствие с EN ISO 15996:2005 + A1:2007, интервалът
между периодичните изпитвания може да бъде удължен до 15 години, ако са
приложени разпоредбите от параграф (13) на тази опаковъчна инструкция. За смеси,
тази разпоредба “va” може да бъде приложена, при условие че всички индивидуални
газове в сместа имат отбелязано “ va” в Таблица 1 или Таблица 2.
ЗАБЕЛЖКА: “Вентил за остатъчно налягане” (RPV) означава средство за
затваряне, което включва устройство за остатъчно налягане, което предпазва от
навлизане на замърсители, като поддържа положителна разлика между налягането
вътре в цилиндричната бутилка и извода на клапана. За да се предотврати обратния
поток на флуидите навътре към цилиндричната бутилка от източник на по-високо
налягане, трябва да има функция „обратен клапан“ (NRV), която е включена или в
устройството за остатъчно налягане или представлява отделно допълнително
устройство в вентила на цилиндричната бутилка, напр. регулатор.“.
4.1.4.1, P200 (11) В края на таблицата вмъкнете следния нов стандарт:
(10) p

EN ISO 13088:2012

Бутилки за газ. Ацетиленови транспортируеми
бутилки за газ. Условия за зареждане и изпитване
(ISO 13088:2011)

4.1.4.1 P200 (12) В параграф 3.4, заместете “или EN 13153:2001 + A1:2003” с “, EN
13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 или EN ISO 15995:2010”.
4.1.4.1, P200 Добавете нов параграф (13), както следва:
“(13)
За безшевни стоманени цилиндрични бутилки и цилиндрични бутилки от
алуминиева сплав и връзки от такива цилиндрични бутилки може да се разреши
интервал от 15 години за периодична проверка в съответствие със специални
опаковъчни разпоредби ua или va от параграф (10), ако са приложени следните
разпоредби:
1.
Общи разпоредби
1.1
За приложението на този параграф, компетентния орган не трябва да
възлага задачите и задълженията си на Xb органи (проверяващи органи от тип В) или
IS органи (вътрешни проверки).
1.2
Собственикът на цилиндричните бутилки или връзките от цилиндрични
бутилки трябва да кандидатства пред компетентния орган за получаване на 15годишен период и трябва да покаже, че са спазени изискванията на подпараграф 2, 3 и
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4.
1.3
Цилиндричните бутилки, произведени от 1 януари 1999 трябва да са
произведени в съответствие с един от следните стандарти:
— EN 1964-1 или EN 1964-2; или
— EN 1975; или
— EN ISO 9809-1 или EN ISO 9809-2; или
— Приложение I, части 1 до 3 към Директива на Съвета 84/525/EECb и 84/526/EECc
според както е приложимо по времето на производство (виж също таблицата в 6.2.4.1).
Други цилиндрични бутилки, произведени преди 1 януари 2009 в съответствие с ADR
и в съответствие с техническия кодекс приет от националния компетентен орган,
могат да бъдат одобрени за периодична проверка с 15-годиншен период, ако имат
еквивалентна защита съгласно разпоредбите на ADR, според което е приложимо по
времето на кандидатстване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази разпоредба се счита за изпълнена, ако цилиндричните бутилки са
преоценени съгласно процедурата за преоценка на съответствието, описано в
Приложение III на Директива 2010/35/EU oт 16 юни 2010 или Приложение V, Част II,
от Директива 1999/36/EC от 29 април 1999.
Цилиндричните бутилки и връзките от цилиндрични бутилки, маркирани със символа
за опаковане на Обединените нации, определен в 6.2.2.7.2 (a), не трябва да получават
15-годишен период за периодична проверка.
1.4
Връзките от цилиндрични бутилки трябва да бъдат конструирани така, че
контактът между цилиндричните бутилки по дължината на надлъжната ос на
цилиндъра да не води до корозия. Поддържащите и задържащи ремъци трябва да са
такива, че да се минимизира риска от корозия на цилиндричните бутилки.
Материали с висока абсорбираща способност (шок абсорбиращи материали) се
допускат, само ако те са били третирани така, че да премахват абсорбирането на вода.
Примери за подходящи материали, устойчиви на вода са ремъци и гуми.
1.5
Собственикът трябва да изпрати документално доказателство на
компетентния орган, което да показва, че цилиндричните бутилки отговарят на
изискванията на подпараграф 1.3. Компетентният орган трябва да провери дали тези
условия са изпълнени.
b

Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно
безшевни стоманени газови цилиндрични бутилки, публикуван в Официалния вестник на
Европейските общности № L 300 от 19.11.1984.
с
Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно
безшевни газови цилиндрични бутилки от алуминий без примеси и газови цилиндрични бутилки
от алуминиева сплав, публикуван в Официалния вестник на Европейските общности № L 300
от 19.11.1984.
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1.6
Компетентният орган трябва да провери дали са спазени изискванията на
подпараграфи 2 и 3 и дали са правилно приложени. Ако са изпълнени всички
разпоредби, той трябва да разреши 15-годишен период на периодична проверка за
цилиндричните бутилки и връзките от цилиндрични бутилки. В това разрешение
трябва ясно да се идентифицира група от цилиндрични бутилки (виж ЗАБЕЛЕЖКАТА
долу). Разрешението трябва да се предаде на собственика; компетентния орган трябва
да запази копие. Собственикът трябва да запази документите в продължение на
разрешения 15-годишен период.
ЗАБЕЛЕЖКА: Група от цилиндрични бутилки се дефинира от датите на производство
на идентични цилиндрични бутилки за период, по време на който приетите от
компетентния орган приложими разпоредби на ADR и технически кодекс не са
променяли техническото си съдържание. Пример: Цилиндричните бутилки с
идентична конструкция и обем, които са били произведени съгласно разпоредбите на
ADR приложими между 1 януари 1985 и 31 декември 1988 заедно с техническия
кодекс, приет от компетентния орган и приложим за същия период от време, формират
една група в термините на разпоредбите на този параграф.
1.7
Собственикът трябва да гарантира съответствие с разпоредбите на ADR и
даденото разрешение, според което е подходящо, и трябва да покаже това
съответствие на компетентния орган при поискване, но най-малко на всеки три години
или когато настъпят съществени промени във въведените процедури.
2.
Оперативни разпоредби
2.1
Цилиндрични бутилки или връзки от цилиндрични бутилки, които са
получили 15-годишен интервал за периодична проверка, трябва да бъдат пълнени в
центрове за пълнене, прилагащи документирана и сертифицирана система за
качеството, за да се гарантира, че са изпълнени и са правилно приложени всички
разпоредби от параграф (7) от тази опаковъчна инструкция, както и изискванията и
отговорностите на EN 1919:2000, EN 1920:2000 или EN 13365:2002, според което е
приложимо. Системата за качество съгласно ISO 9000(серията) или еквивалентен,
трябва да бъде сертифицирана и акредитирана от независим орган, признат от
компетентен орган. Това включва процедури за предварителни и последващи
проверки и процеси за пълнене на цилиндричните бутилки, връзки от цилиндрични
бутилки и вентили.
2.2
Цилиндрични бутилки или връзки от цилиндрични бутилки от алуминиева
сплав без вентили за остатъчно налягане (RPVs), които са получили разрешение за 15годишен интервал за периодична проверка, трябва да бъдат проверявани преди всяко
пълнене в съответствие с документирана процедура, която трябва да включва наймалко следното:
•
Отваряне на вентила на цилиндричната бутилка или вентила на връзката
от цилиндрични бутилки за проверка на остатъчно налягане;
•
Ако се отделя газ, цилиндричната бутилка или връзката от цилиндрични
бутилки може да бъде напълнена;
•
Ако не се отделя газ, вътрешносттана цилиндричната бутилка или
връзката от цилиндрични бутилки трябва да бъде проверена за замърсявания;
•
Ако не се установи замърсяване, цилиндричната бутилка или връзката от
цилиндрични бутилки може да бъде напълнена.
•
Ако се установи замърсяване, трябва да се предприеме коригиращо
действие.
2.3
Безшевни стоманени цилиндрични бутилки снабдени с вентили за
остатъчно налягане (RPVs) и връзки от безшевни стоманени цилиндрични бутилки
снабдени с главен вентил(и) с устройство за остатъчно налягане, които са получили
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разрешение за 15-годишен интервал за периодична проверка, трябва да бъдат
проверявани преди всяко пълнене в съответствие с документирана процедура, която
трябва да включва най-малко следното:
•
Отваряне на вентила на цилиндричната бутилка или вентила на връзката
от цилиндрични бутилки за проверка на остатъчно налягане;
•
Ако се отделя газ, цилиндричната бутилка или връзката от цилиндрични
бутилки може да бъде напълнена;
•
Ако не се отделя газ, трябва да се провери функционирането на
устройството за остатъчно налягане;
•
Ако проверката покаже, че устройството за остатъчно налягане е
задържало налягане, цилиндричната бутилка или връзката от цилиндрични бутилки
могат да се пълнят;
•
Ако проверката покаже, че устройството за остатъчно налягане не е
задържало налягане, трябва да се провери за замърсявания във вътрешността на
цилиндричната бутилка или връзката от цилиндрични бутилки;
Ако не се установи замърсяване, цилиндричната бутилка или
връзката от цилиндрични бутилки могат да бъдат пълнени след ремонт
или подмяна на устройството за остатъчно налягане;
Ако се установи замърсяване, трябва да се предприеме
коригиращо действие.
2.4
За да се предотврати вътрешна корозия, цилиндричните бутилки или
връзките от цилиндрични бутилки трябва да бъдат пълнени само с газ от високо
качество с много нисък процент на замърсяване. Това се счита за изпълнено, ако
съвместимостта на газовете/материалите е приемлива в съответствие с EN ISO 111141:2012 и EN 11114-2:2013, а качеството на газта удовлетворява спецификациите на EN
ISO 14175:2008 или за газове, които не са покрити от стандарта, трябва да имат
минимална чистота от 99.5% по обем и максимално съдържание на влага от 40 ml/m3
(ppm). За азотен оксид стойностите трябва да са минимална чистота от 98% по обем и
максимално съдържание на влага от 70 ml/m3 (ppm).
2.5
Собственикът трябва да гарантира, че са изпълнени изискванията на 2.1 до
2.4 и да предостави при поискване документално доказателство за това на
компетентния орган, но най-малко на всеки три години или когато настъпят
съществени промени във въведените процедури.
2.6
Ако центърът за пълнене е разположен в различна страна по ADR,
собственикът трябва да предостави на компетентния орган, при поискване,
допълнително документално доказателство, че центърът за пълнене е наблюдаван по
съответния начин от компетентен орган на тази страна по ADR. Виж също 1.2.
3.
Разпоредби за квалифициране и периодични проверки
3.1
Цилиндричните бутилки или връзките от цилиндрични бутилки, които
вече са в употреба и за които от датата на последната периодична проверка са спазени
условията на подпараграф 2 пред компетентния орган, могат да получат удължение на
периода си за проверка до 15 години от датата на последната периодична проверка. В
противен случай промяната на изпитателния период от десет на петнадесет години
трябва да бъде направена по време на периодичната проверка. Докладът от
периодичната проверка трябва да показва, че тази цилиндрична бутилка или връзки от
цилиндрични бутилки, трябва да се снабдят с устройство за остатъчно налягане,
според което е подходящо. От компетентния орган могат да се приемат и други
документални доказателства.
3.2
Ако дадена цилиндрична бутилка не издържи изпитването за налягане
като избухне или изтече или ако по време на периодична проверка се установи
сериозен дефект от безразрушително изпитване, собственикът трябва да разследва
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причината за повредата и да състави доклад за повредата, и за това дали са засегнати и
други цилиндрични бутилки (напр. от същия тип или група). В последния случай (т.е.
ако са засегнати и други бутилки), собственикът трябва да информира компетентния
орган. Компетентният орган трябва да реши какви мерки да предприеме и съответно
да информира компетентните органи на всички страни по ADR.
3.3
Ако се установят вътрешна корозия или други дефекти, дефинирани в
стандартите за периодична проверка описани в 6.2.4, цилиндричната бутилка трябва
да се изтегли от употреба и да не се разрешава последващ период за пълнене или
превоз.
3.4
Цилиндрични бутилки или връзки от цилиндрични бутилки, които са
получили 15-годишен интервал за периодична проверка, трябва да бъдат снабдени с
вентили, които са проектирани и изпитвани съгласно EN 849 или EN ISO 10297,
според което е приложимо по времето когато са произведени (виж също и таблицата в
6.2.4.1). След периодичната проверка трябва да се постави нов вентил, изключение
правят вентилите, обновени или проверени съгласно EN ISO 22434:2011, които могат
да бъдат поставени отново.
4.
Маркировка
Цилиндрични бутилки или връзки от цилиндрични бутилки, които са получили 15годишен интервал за периодична проверка в съответствие с този параграф, трябва да
имат дата (година) на следващата периодична проверка, според изискванията в раздел
5.2.1.6 (c) и в същото време допълнително маркирани ясно и четливо с “P15Y”. Тази
маркировка трябва да се премахне, ако цилиндричната бутилка или връзката от
цилиндрични бутилки вече не е одобрена за 15-годишен интервал за периодична
проврка.“.
4.1.4.1, P200 В Таблица 2, за UN № 1082, в колоната “Име и описание”, добавете
“(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R1113)”.
4.1.4.1, P200, Таблица 1, за UN номера 1002, 1006, 1046, 1049, 1056, 1065, 1066, 1072,
1954, 1956, 1957, 1964, 1971, 2034 и 3156
Вмъкнете “ua, va” в колоната за
“Специални разпоредби за опаковане”.
4.1.4.1, P200, Таблица 2, за UN номера 1013, 1070 и 1080
Вмъкнете “ua, va” в
колоната за “Специални разпоредби за опаковане” срещу всички стойности на
коефициента за напълване.
4.1.4.1, P200, Таблица 2, за UN № 1058, изтрийте “Изпит. налягане = 1.5 x работното
налягане” в колоната за “Изпит. налягане” и “Коефициент за напълване”.
4.1.4.1, P203 Съществуващият текст от параграф (8) под “Изисквания за затворени
криогенни съдове ” става подпараграф (a)” пред съществуващата разпоредба и
добавете следния нов подпараграф (b):
“(b)
Честотата на периодичната проверка и изпитване за не-UN затворени
криогенни съдове в съответствие с 6.2.3.5.2 не трябва да надвишава 10 години.”.
4.1.4.1, P208 Преномерирайте на P209.
4.1.4.1, P404 (1)
Изменението да се чете, както следва:
(1)
Комбинирани опаковки
Външни опаковки: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2)
Вътрешни опаковки:
Метални съдове под налягане с максимална нетна маса от
15 kg всеки. Вътрешните опаковки трябва да са херметично запечатани и да имат
винтови средства за затваряне;
Стъклените съдове под налягане с максимална нетна маса от 1 kg всеки, имащи
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винтови средства за затваряне с уплътнител, увит от всички страни и съдържащи се в
херметично запечатани метални кутийки.
Външните опаковки трябва да имат максимална нетна маса от 125 kg.
4.1.4.1, P501, P502 и P504
Под “Съставни опаковки”, променете последния запис
да гласи, както следва:
“Стъклените съдове под налягане с външни стоманени, алуминиеви, влакнести или
шперплатови варели (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или с външни стоманени,
алуминиеви, дървени или фазерни каси или с външен плетен кош (6PA2, 6PB2, 6PC,
6PG2 или 6PD2) или с обща опаковка от пластмаса или пенопласт (6PH1 или 6PH2).”.
4.1.4.1, P601 (2) и P602 (2)
В началото вмъкнете „или пластмасови” след “състоящи
се от метални”.
4.1.4.1, P650 Променете знака в параграф (4), както следва:

4.1.4.1, P802 (3)
Изменението да се чете, както следва:
“(3)
Съставни опаковки: Стъклените съдове под налягане с външни стоманени,
алуминиеви или шперплатови варели (6PA1, 6PB1 или 6PD1) или с външни
стоманени, алуминиеви или дървени каси или с външен плетен кош (6PA2, 6PB2, 6PC
или 6PD2) или с обща опаковка от пластмаса (6PH2); максимален капацитет : 60
литра.“.
4.1.4.1, P804 Корекцията не е приложима за английския текст.
4.1.4.1, P901 След “(виж специална разпоредба 251 от Глава 3.3).”, вмъкнете следното
ново изречение: “Където комплектът съдържа само опасни товари, които не спадат
към нито една опаковъчна група, опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на
опаковъчна група II.”.
4.1.4.1, P903a и P903b
Променете, както следва:
P903a

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

P903a

(Изтрито)
P903b

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
(Изтрито)

4.1.4.1, P904 Променете знака, както следва:

P903b
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4.1.4.1, P906 (2)
Изменението да се чете, както следва:
„(2)
За трансформатори, кондензатори и други устройства:
(а)
Опаковки, съответстващи на P001 или P002. Изделията трябва да са
обезопасени с подходящ уплътняващ материал, за да се предотврати
неумишлено движение по време на нормални условия на превоз; или
(b)
Непропускливи опаковки, които могат да поемат освен устройствата наймалко 1.25 пъти обема на течния PCB или полихалогенирани бифенили
или терфенили, съдържащи се в тях. Трябва да има достатъчно
абсорбиращ материал в опаковката, който да може да абсорбира наймалко 1.1 пъти обема на течността, съдържаща се в устройствата. По
принцип трансформаторите и кондензаторите трябва да се превозват в
непропускливи метални опаковки, които могат да поберат в допълнение
към трансформаторите и кондензаторите, най-малко 1.25 пъти обема на
течността в тях.”.
4.1.4.1
Вмъкнете следната нова опаковъчна инструкция:
Р208

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

Р208

Тази инструкция се прилага за адсорбирани газове от Клас 2
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Специалните опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени общите
опаковъчни изисквания на 4.1.6.1:
Цилиндричните бутилки определени в Глава 6.2 и в съответствие с ISO
11513:2011 или ISO 9809-1:2010.
Налягането на всяка напълнена цилиндрична бутилка не трябва да е по-ниско от
101.3 kPa при 20 C и по-ниско от 300 kPa при 50 C.
Минималното изпитващо налягане на цилиндричната бутилка трябва да е 21
бара.
Минималното взривно налягане на цилиндричната бутилка трябва да е 94.5 бара.
Вътрешното налягане на напълнена цилиндрична бутилка при 65 C не трябва да
надвишава налягане при изпитанието на цилиндричната бутилка.
Адсорбиращият материал трябва да е съвместим с цилиндричната бутилка и
трябва да не формира вредни или опасни съединения с газовете, които трябва да
адсорбира. Газът в комбинация с адсорбиращия материал не трябва да повлиява
или да отслабва цилиндричната бутилка или да причинява опасна реакция (напр.
катализираща реакция).
Качеството на адсорбиращия материал трябва да бъде проверено по време на
всяко пълнене, за да се гарантира, че са спазени изискванията на настоящата
опаковъчна инструкция за стабилност по отношение на налягането и за химична
стабилност, всеки път когато за превоз се предлага опаковка с адсорбиращ газ.
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Адсорбиращият материал не трябва да удовлетворява критериите на никой от
класовете на ADR.
Изискванията за цилиндрични бутилки и средства за затваряне, съдържащи
токсични газове с LC50 по-малко или равно на 200 ml/m3 (ppm) (виж Таблица 1)
са, както следва:
(а) На изпускателни вентили трябва да се монтират задържащи налягането
херметични газови запушалки или капачки, които имат резба отговаряща на
тази на изпускателните вентили.
(b) Всеки вентил трябва да бъде или безсалников тип с неперфорирана
диафрагма, или от тип, който не допуска просмукване на съдържанието през
уплътнението или покрай него.
(с) Всяка цилиндрична бутилка или средство за затваряне трябва да бъде
изпитан за херметичност след напълването.
(d) Всеки вентил трябва да бъде способен да устои на изпитващо налягане за
цилиндричната бутилка и трябва да бъде директно свързан към
цилиндричната бутилка или чрез конусообразно резбовано съединение или
по друг начин, които удовлетворяват изискванията на ISO 10692-2:2001.
(е) На цилиндричните бутилки и вентили не трябва да се монтират устройства
за изпускане на налягането.
Изпускателните вентили за цилиндрични бутилки, съдържащи пирофорни газове,
трябва бъдат снабдени с херметични газови запушалки или капачки, които имат
резба отговаряща на тази на изпускателните вентили.
Процедурата за пълнене трябва да бъде в съответствие с Приложение А на ISO
11513:2011.
Максималният период за периодични проверки трябва да бъде 5 години.
Специални опаковъчни разпоредби, които са специфични за дадено вещество
(виж Таблица 1).
Съвместимост на материалите
а: Не трябва да се използват цилиндрични бутилки от алуминиеви сплави.
d: Когато се използват стоманени цилиндрични бутилки, се разрешават само тези
които имат знак „Н“ в съответствие с 6.2.2.7.4 (p).
Разпоредби отнасящи се за газове
r: Пълненето на този газ трябва да бъде ограничено по такъв начин, че ако
настъпи разпадане, налягането не трябва да надвишава две трети от
изпитателното налягане на цилиндричната бутилка.
Съвместимост на материалите за н.у.к. записи за адсорбирани газове
z: Материалите, от които са конструирани цилиндричните бутилки и техните
принадлежности, трябва да са съвместими със съдържанието им и не трябва да
реагират с тях по начин, че да формират вредни или опасни съединения.
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Таблица 1: АДСОРБИРАНИ ГАЗОВЕ
UN
№
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526

Име и описание
АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИМ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ,
Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ,
Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИОНЕН,
Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ,
КОРОЗИОНЕН, Н.У.К.
АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ,
КОРОЗИОНЕН, Н.У.К.
БОРОВ ТРИФЛУОРИД, АДСОРБИРАН
ХЛОРИН, АДСОРБИРАН
СИЛИКОН ТЕТРАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН
АРСИН, АДСОРБИРАН
ГЕРМАН, АДСОРБИРАН
ФОРСОФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН
ФОСФИН, АДСОРБИРАН
СЕЛЕНОВОДОРОД, АДСОРБИРАН

Класификационен
код

LC50
ml/m3

9F
9A
9T
9O
9TF

≤ 5000
≤ 5000

Спец.
разпоредби за
опаковане
z
z
z
z
z

9TO

≤ 5000

z

9TC

≤ 5000

z

9TFC

≤ 5000

z

9TOC

≤ 5000

z

9TC
9TOC
9TC
9TF
9TF
9TC
9TF
9TF

387
293
450
20
620
190
20
2

a
a
a
d
d, r
d
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P505

Настоящата инструкция е приложима към UN № 3375.
Разрешават се следните опаковки, при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и
4.1.3:
Максимален Макс. нетна
Комбинирани опаковки:
капацитет на
маса на
вътрешната
външната
опаковка
опаковка
Каси (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) или варели (1B2, 1G, 1N2, 1H2,
1D) илибидони (3B2, 3H2) със стъклени, пластмасови или
5l
125 kg
метални вътрешни опаковки
Единични опаковки:
Максимален капацитет
Варели
алуминиеви (1B1, 1B2)
250 l
пластмасови (1H1, 1H2)
250 l
Бидони:
алуминиеви (3B1, 3B2)
60 l
пластмасови (3H1, 3H2)
60 l
Съставни опаковки:
пластмасови съдове под налягане с външен алуминиев варел
250 l
(6HB1)
пластмасови съдове с външни влакнести, пластмасови или
250 l
шперплатови варели (6HG1, 6HH1, 6HD1)
пластмасови съдове с външни алуминиеви рамка или отворена
60 l
каса или пластмасови съдове с външни каси от дърво, шперплат,
фазер или твърда пластмаса (6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)
стъклени съдове с външни алуминиеви, влакнести или
60 l
шперплатови варели (6PB1, 6PG1, 6PD1) или с външен пенопласт
или твърда пластмаса
пластмасови съдове (6PH1 или 6PH2) или с външна
алуминиева рамка или каса или с външни дървени или фазерни
каси или с външен плетен кош (6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2)

Р805

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

Р805

Тази инструкция се прилага към UN № 3507.
Разрешени са следните опаковки, при условие че са изпълнени общите разпоредби на
4.1.1 и 4.1.3 и специалните опаковъчни разпоредби 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 и 4.1.9.1.7:
Опаковки, които се състоят от:
(а) Метален(и) или пластмасов(и) първичен(и) съд(ове); в
(b) Вторична(и) непропусклива(и) опаковка(и); в
(с) Твърда обща опаковка :
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
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Бидони (3A2, 3B2, 3H2).

Допълнителни изисквания:
1.
Първичните съдове трябва да са опаковани във вторични опаковки по такъв
начин, че при нормални условия на превоз да не могат да се счупят, продупчат
или съдържанието им да изтече във вторичната опаковка. Вторичните опаковки
трябва да са обезопасени във външни опаковки с подходящ запълващ материал,
за да се предотврати всякакво движение. Ако в единична вторична опаковка са
разположени няколко първични съда, те трябва всеки по отделно да са увити
или разделени, така че да се предотврати всякакъв контакт между тях.
2.
Съдържанието им трябва да съответства на разпоредбите на 2.2.7.2.4.5.2.
3.
Трябва да са спазени разпоредбите на 6.4.4.
Специална разпоредба за опаковане:
В случай на изключен делящ се радиоактивен материал, трябва да се спазят
ограниченията определени в 2.2.7.2.3.5 и 6.4.11.2.
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Р908

Тази инструкция се прилага към повредени или дефектни литиево-йонни клетки и
батерии и повредени или дефектни литиево-метални клетки и батерии, включително
тези, които се съдържат в оборудване по UN номера 3090, 3091, 3480 и 3481.
Разрешени са следните опаковки, при условие че са изпълнени общите разпоредби на
4.1.1 и 4.1.3:
За клетки и батерии и оборудване, които съдържат клетки и батерии:
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на свойствата на опаковъчна група II
1.
Всяка повредена или дефектна клетка или батерия или оборудване, като клетки
или батерии, трябва да бъде индивидуално опакована във вътрешна опаковка и
разположена във външна опаковка. Вътрешната опаковка или външната
опаковка трябва да бъде непропусклива, за да предотврати потенциално
изпускане на електролит.
2.
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена от достатъчно незапалим и
топлинно непроводящ и изолиращ материал, за да предпазва от опасно
образуване и отделяне на топлина.
3.
Запечатаните опаковки трябва да бъдат монтирани във вентилиращо
устройство, когато е подходящо.
4.
За минимизиране на ефектите от вибрации и удари трябва да се вземат
подходящи мерки, така че да се предотврати движение на клетки или батерии в
рамките на опаковката, което може да доведе до по-нататъчни повреди и
опасни състояния по време на превоза. За да се спази това изискване, може да
използва и уплътняващ материал, който не е запалим и не провежда топлина.
4.
Незапалимостта трябва да се оценява съгласно стандарт, признат в страната в
която е проектирана или произведена опаковката.
За течащи клетки или батерии, във вътрешната или външната опаковка трябва да се
вмъкне достатъчно инертен абсорбиращ материал, за да абсорбира евентуален разлив
на електролит.
Клетка или батерия с нетна маса по-голяма от 30 kg трябва бъде ограничена до една
клетка или батерия на външна опаковка.
Допълнителни изисквания:
Клетките или батериите трябва да бъдат предпазени от късо съединение.
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Р909

Тази инструкция се прилага към UN номера 3090, 3091, 3480 и 3481 свързани с
превоз за изхвърляне или рециклиране, опаковани или с или без нелитиеви батерии.
(1)

(2)

(3)

(4)

Клетките и батериите трябва да са опаковани в съответствие със следното:
(а) Разрешени са следните опаковки, при условие, че са спазени общите
разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); и
Бидони (3A2, 3B2, 3H2).
(b) Опаковките трябва да съответстват на свойствата на опаковъчна група II.
(с) Металните опаковки трябва да се поставят с непроводящ материал
облицовъчен материал (например пластмаса) със съответната здравина за
предназначената употреба.
Въпреки това, литиево-йонните клетки с ват-часов номинал не по-голям от 20
Wh, литиево-йонните батерии с ват-часов номинал не по-голям от 100 Wh,
литиево-металните клетки с литиево съдържание не по-голямо от 1 g литиевометалните батерии с общо литиево съдържание не по-голямо от 2 g, могат да се
опаковат в съответствие със следното:
(а) В здрави външни опаковки с обща маса до 30 kg, като са спазени общите
разпоредби на 4.1.1, с изключение на 4.1.1.3 и 4.1.3.
(b) Металните опаковки трябва да се поставят с непроводящ материал
облицовъчен материал (например пластмаса) със съответната здравина за
предназначената употреба.
За клетки и батерии, които се съдържат в оборудване, може да се използва
здрава външна опаковка, конструирана от подходящ материал и със съответна
здравина и конструкция по отношение на капацитета за опаковане и
предназначената употреба. Опаковките не трябва да удовлетворяват
изискванията на 4.1.1.3. Голямо оборудване може да се предлага за превоз
непакетирано или на палети, когато клетките или батериите разполагат с
еквивалентна защита в оборудването, в което се намират.
В допълнение, за клетки и батерии с обща маса от 12 kg или повече, които имат
здрава, устойчива на удари външна обвивка, могат да се използват здрави
външни опаковки от подходящ материал и със съответната здравина и
конструкция по отношение на капацитета за опаковане и предназначената
употреба. Опаковките не трябва да удовлетворяват изискванията на 4.1.1.3.

Допълнителни изисквания:
1.
Клетките или батериите трябва да са проектирани или опаковани така, че да
предпазват от късо съединение и опасно образуване и отделяне на топлина.
2.
Защитата от късо съединение и опасно образуване и развитие на топлина
включва, но не се ограничава до:
–
индивидуална защита на изводите на батерията,
–
вътрешни опаковки, които предпазват контакта между клетките и
батериите,
–
батерии с прибрани изводи, проектирани така, че да предпазват от късо
съединение, или
–
използването на непроводящ и незапалим уплътняващ материал за
запълване на празното пространство между клетките или батериите в
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опаковката.
Клетките и батериите трябва да са обезопасени в вътрешната опаковка, за да се
предотврати прекалено движение по време на превоз (напр. с използване на
незапалим или непроводящ уплътняващ материал или чрез използване на
плътно затворени пластмасови чували).

4.1.4.2
В IBC02, вмъкнете следната нова специална разпоредба B16:
“B16
За UN № 3375, не се разрешават средноголеми контейнери за насипен
товар тип IBC, от тип 31A и 31N без одобрение от компетентен орган.”.
4.1.4.2
В IBC04 Заместете “и 21N” с “, 21N, 31A, 31B и 31N”.
4.1.4.2
В IBC05 (1) Заместете “и 21N” с “, 21N, 31A, 31B и 31N”.
4.1.4.2
В IBC05 (2) Заместете “и 21H2” с “, 21H2, 31H1 и 31H2”.
4.1.4.2
В IBC05 (3) Заместете “и 21HZ1” с “, 21HZ1 и 31HZ1”.
4.1.4.2
В IBC06 (1), IBC07 (1) и IBC08 (1) Заместете “и 21N” с “, 21N, 31A, 31B
and 31N”.
4.1.4.2
В IBC06 (2), IBC07 (2) и IBC08 (2) Заместете “и 21H2” с “, 21H2, 31H1 и
31H2”.
4.1.4.2
В IBC06 (3), IBC07 (3) и IBC08 (3) Заместете “и 21HZ2” с “, 21HZ2 и
31HZ1”.
4.1.4.2
4.2, IBC08
В края добавете: “Специална опаковъчна инструкция
специфична за RID и ADR
BB3
За UN № 3509, Средноголемите контейнери за насипен товар тип IBC не
се налага да удовлетворяват изискванията на 4.1.1.3.
Средноголемите контейнери за насипен товар тип IBC, които удовлетворяват
изискванията на 6.5.5, трябва да са облицовани в непромокаеми и устойчиви на пробив
запечатани обшивки или чували..
Когато единствено съдържащите се остатъци са твърди тела, които няма как да се
втечнят при температурите, които вероятно биха били налични по време на превоза,
могат да се използват гъвкави средноголеми контейнери за насипен товар тип IBC.
Когато има течни остатъци, трябва да се използват здрави средноголеми контейнери за
насипен товар тип IBC, които имат средство за задържане (напр. абсорбиращ
материал).
Преди пълнене и предаване за превоз, всеки средноголям контейнер за насипен товар
от тип IBC трябва да бъде проверен, за да се гарантира, че няма корозия, замърсяване
или друга повреда. Не трябва да се използват средноголеми контейнери за насипен
товар от тип IBC, които показват признаци за намалена здравина (малките
вдлъбнатини и драскотини не се считат за понижаващи здравината на средноголеми
контейнери за насипен товар от тип IBC).
Средноголемите контейнери за насипен товар тип IBC, които предназначени за превоз
на опаковки, изхвърлени, празни, непочистени с остатъци от Клас 5.1, трябва да са
конструирани или адаптирани така, че товарите да не могат да влязат в контакт с
дърво или друг запалим материал.”.
IBC100
В първия ред на опаковъчна инструкция IBC100, вмъкнете “0222,” след
“0082,”. Вмъкнете следната специална опаковъчна инструкция:
“B3
За UN № 0222, гъвкавите средноголеми контейнери за насипен товар от
тип IBC трябва да бъдат с прахонепропускливи стени и водоустойчиви облицовки.”
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“B17
За UN № 0222, не се разрешават метални средноголеми контейнери за
насипен товар от тип IBC.”
4.1.4.3, LP02 В края добавете: “Специална опаковъчна инструкция специфична за
RID и ADR:
LL1
За UN № 3509, големите опаковки не трябва да удовлетворяват
изискванията на 4.1.1.3.
Трябва да се използват големи опаковки, удовлетворяващи изискванията на 6.6.4,
които са направени от непромокаеми или да са запълнени с непромокаеми и
устойчиви на пробив запечатани обшивки или чували.
Когато остатъците са твърди, които няма как да се втечнят при температурите, които
вероятно биха били налични по време на превоза, могат да се използват гъвкави
големи опаковки.
Когато има течни остатъци, трябва да се използват здрави големи опаковки, които
имат средство за задържане (напр. абсорбиращ материал).
Преди пълнене и предаване за превоз, всяка голяма опаковка трябва да бъде
проверена, за да се гарантира, че няма корозия, замърсяване или друга повреда. Не
трябва да се използват опаковки, които показват признаци за намалена здравина
(малките вдлъбнатини и драскотини не се считат за понижаващи здравината на големи
опаковки).
Големите опаковки, предназначени за превоз на опаковки, изхвърлени, празни,
непочистени с остатъци от Клас 5.1, трябва да са конструирани или приспособени
така, че товарите да не могат да влязат в контакт с дърво или друг запалим материал.”.
4.1.4.3
Вмъкнете следните нови опаковъчни инструкции:
LР903

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

L7Р903

Тази инструкция се прилага към UN номера 3090, 3091, 3480 и 3481.
Следните големи опаковки са разрешени за единична батерия, включително за
батерия, съдържаща се в оборудване, при условие че са изпълнени общите
разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Твърди големи опаковки, съответстващи на свойствата на опаковъчна група II,
направени от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
естествено дърво (50C);
шперплат (50D);
преработена дървесина (50F);
твърд фазер (50G);
Батерията трябва да е опакована така, че да е предпазена от повреда, която може да
възникне от движение или разместване вътре в голямата опаковка.
Допълнителни изисквания:
Батериите трябва да бъдат предпазени от късо съединение.
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LР904

Тази инструкция се прилага към единични повредени или дефектни батерии от UN
номера 3090, 3091, 3480 и 3481, включително тези съдържащи се в оборудване.
Следните големи опаковки са разрешени за единична повредена или дефектна
батерия и за единична повредена или дефектна батерия, съдържаща се в оборудване,
при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.
Големите опаковки за батерии и оборудване, съдържащо батерии, са направени от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
шперплат (50D);
Опаковките трябва да съответстват на свойствата на опаковъчна група II.
1.
Всяка повредена или дефектна батерия или оборудване, съдържащо такива
батерии, трябва да бъде индивидуално опаковано във вътрешна опаковка и
разположено вътре във външна опаковка. Вътрешната опаковка или външната
опаковка трябва да бъде непромокаема, за да се предотврати потенциален
разлив на електролит.
2.
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена от достатъчно незапалим и
топлинно непроводящ и изолиращ материал, за да предпазва от опасно
образуване и развитие на топлина.
3.
Запечатаните опаковки трябва да бъдат монтирани във вентилиращо
устройство, когато е подходящо.
4.
За минимизиране на ефектите от вибрации и удари трябва да се вземат
подходящи мерки, така че да се предотврати движението на батерията в
рамките на опаковката, което може да доведе до по-нататъчни повреди и
опасни състояния по време на превоза. За да се спази това изискване, може да
използва и уплътняващ материал, който не е запалим и не провежда топлина.
5.
Незапалимостта трябва да се оценява съгласно стандарт, признат в страната в
която е проектирана или произведена опаковката.
За течащи батерии, във вътрешната или външната опаковка трябва да се вмъкне
достатъчно инертен абсорбиращ материал, за да абсорбира евентуален разлив на
електролит.
Допълнителни изисквания:
Батериите трябва да бъдат предпазени от късо съединение.

4.1.6.15
Заместете “ISO 11114-1:1997” с “ISO 11114-1:2012”. В заглавието на
стандарта заместете “ Транспортируеми бутилки за газ” с “Цилиндрични газови
бутилки”.
4.1.6.15
В Таблицата след стандарт “EN 13153:2001 + A1:2003”, вмъкнете следните
стандарти:
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Приложими
параграфи

Справка

Заглавие на документа

4.1.6.8
Вентили
с
осигурена защита

EN ISO 14245:2010

Бутилки за газ. Изисквания и изпитване на
вентили за бутилки за LPG. Самозатварящи се
(ISO 14245:2006)

EN ISO 15995:2010

Бутилки за газ. Изисквания и изпитване на
вентили за бутилки. Ръчно управлявани (ISO
15995:2006)

Промените в Таблицата в 4.1.6.15, за 4.1.6.8 (b) и (c) не се отнасят за английския текст.
4.1.9
Променете заглавието да гласи:
“4.1.9
Специална опаковъчна разпоредба за радиоактивен материал”.
4.1.9.1.3
Изтрийте “, ако не е предмет на изключение,”.
4.1.9.1.6
Въвеждащото изречение да се чете , както следва: “Преди дадена
опаковка да бъде използвана за първи път за превоз на радиоактивен материал, трябва
да е потвърдено, че е произведена в съответствие с проектните спецификации, за
гарантиране на съответствие със съответните разпоредби на ADR и всеки приложим
сертификат за одобрение. Също трябва да са изпълнени и следните изисквания , ако е
приложимо:”.
4.1.9.1.6
В (b) променете началото на изречението да гласи, както следва: „За всяка
опаковка, предназначена за употреба като пакет от Тип B(U), Тип B(M) или Тип C и за
всяка опаковка предназначена да съдържа деляща се радиоактивен материал …”.
4.1.9.1.6
Променете (c), както следва:
“(c)
За всяка опаковка, предназначена да съдържа делящ се
радиоактивен материал трябва да се гарантира, че ефективността на
критичните показатели за безопасност е в приложимите граници,
определени от проекта и по-конкретно, където, за да се отговори на
изискванията на 6.4.11.1 са включено специално неутронни отрови, трябва
да се правят проверки за да се потвърди наличието и разпространението на
тези неутронни отрови.“.
4.1.9.1.7
Вмъкнете нов параграф, както следва:
“4.1.9.1.7 Преди всяко изпращане на всяка опаковка, трябва да се гарантира, че
опаковката не съдържа нито:
(a)
радионуклеиди, различни от тези определени в проекта на
опаковката; нито
(b)
съдържание във формата или химичното или физично състояние
различно от това, определено в проекта на опаковката.”
Текущите параграфи 4.1.9.1.7 до 4.1.9.1.11 стават нови параграфи 4.1.9.1.8 до
4.1.9.1.12.
4.1.9.1.8
(стар 4.1.9.1.7) Изменението да се чете, както следва:
“4.1.9.1.8 Преди всяко изпращане на всяка опаковка, трябва да се гарантира, че са
изпълнени всички изисквания определени в съответните разпоредби на ADR и
приложимите сертификати за одобрение. Също трябва да са изпълнени и следните
изисквания , ако е приложимо:
(a)
Трябва да се гарантира, че повдигащите приспособления, които
не отговарят на изискванията на 6.4.2.2, ще бъдат отстранени или по друг
начин направени непригодни за ползване за повдигането на пакета, в
съответствие с 6.4.2.3;
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(b)
Всеки пакет от тип B(U), тип B(M) и тип C трябва да се
поддържа, докато не бъдат достигнати равновесни условия, достатъчно
близки до съответните изисквания за температура и налягане, освен ако не
е получено едностранно одобрение за освобождаване от тези изисквания;
(c)
За всеки пакет тип B(U), тип B(M) и тип C трябва да бъде
удостоверено чрез проверка и/или подходящи изпитвания, че всички
средства за затваряне, клапи и други отвори на херметизиращата система,
през които би могло да се просмуче навън радиоактивното съдържание, са
добре затворени и, където е подходящо, запечатани по начин, за който са
били направени демонстрациите за съответствие с изискванията в 6.4.8.8 и
6.4.10.3;
(d)
За пакети, съдържащи делящи се радиоактивни материали,
трябва да бъдат направени измерванията, определени в 6.4.11.5 (b) и
изпитванията за затварянето на всеки пакет, посочени в 6.4.11.8.”.
4.1.9.2.2
Променете, както следва:
“4.1.9.2.2 За материали LSA и SCO, които съдържат делящ се радиоактивен
материал, който не е изключен по 2.2.7.2.3.5, трябва да са удовлетворени приложимите
изисквания на 7.5.11, CV33 (4.1) и (4.2).”.
4.1.9.2.3
Вмъкнете нов параграф 4.1.9.2.3 , който да се чете както следва:
“4.1.9.2.3 За материали LSA и SCO, които са или съдържат делящ се радиоактивен
материал, трябва да са изпълнени приложимите изисквания на 6.4.11.1.”.
Текущите параграфи 4.1.9.2.3 и 4.1.9.2.4 стават съответно нови параграфи 4.1.9.2.4 и
4.1.9.2.5.
4.1.9.2.4
(стар 4.1.9.2.3) В (b), изтрийте “и” в края. Добавете нов подпараграф (d),
както следва:
“(d)
Неопакованите делящи се радиоактивни материали трябва да
удовлетворяват изискванията на 2.2.7.2.3.5 (e).”.
4.1.9.2.5 (стар 4.1.9.2.4)
Заместете “4.1.9.2.3” с “4.1.9.2.4”.
4.1.9.2.5
(стар 4.1.9.2.4) Преди заглавието на Таблицата вмъкнете “Таблица
4.1.9.2.5:”.
Table 4.1.9.2.5
В забележката “a” под таблицата заместете “4.1.9.2.3” с
“4.1.9.2.4”.
4.1.9.3
Променете, както следва:
“4.1.9.3
Пакети, съдържащи делящ се радиоактивен материал
Съдържанието на пакети, съдържащи делящ се радиоактивен материал, трябва да бъде
специфицирано за проекта на опаковката или директно в ADR или в сертификата за
одобрение.”.
Глава 4.2
4.2.5.2.6
Променете заглавната част на таблицата с инструкциите за преносими
цистерни за T1 – T22, както следва:
“Тези инструкции за преносими цистерни са приложими за течни и твърди вещества
от Клас 1 и Класове 3 до 9. Трябва да са изпълнени общите разпоредби на раздел 4.2.1
и раздел 6.7.2.”.
4.2.5.2.6
В инструкция за цистерна T23, в края на бележката под линия добавете
„изисква се табела за допълнителна опасност (Модел № 8, виж 5.2.2.2.2) с надпис
„КОРОЗИОНЕН“ “.
4.2.5.3
В началото на параграф (b) на специална разпоредба TP32, вмъкнете
“Само за UN 3375,”.
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4.2.5.3
Добавете следната специална разпоредба за преносими цистерни:
“TP41
Със съгласието на компетентен орган, 2.5-годишната вътрешна проверка
може да бъде отказана или заменена с други изпитващи методи или процедури за
проверка, при условие, че преносимата цистерна е специализирана за превоз на
органометални вещества, за които се отнася настоящата специална разпоредба.
Въпреки това, настоящата проверка е задължителна, ако са изпълнени условията на
6.7.2.19.7.”.
Глава 4.3
4.3.2.2.1
Изменението да се чете, както следва:
“4.3.2.2.1 Не трябва да се превишават следните нива на пълнене на цистерни,
предназначени за превоз на течности при нормални температури наоколната среда :
(a)
за запалими вещества, опасни за околната среда и запалими
вещества, които са опасни за околната среда (напр. токсичност или
корозионност), в цистерни с вентилираща система или с предпазни
вентили (дори, когато преди тях е монтирана разкъсваща се мембрана):
100
% от вместимостта
�те�е� �а ����е�е �
1 � ��50 � �� �
(b)
за токсични или корозионни вещества (независимо дали са
запалими или опасни за околната среда или не) в цистерни с вентилираща
система или с предпазни вентили (дори, когато преди тях е монтирана
разкъсваща се мембрана):
98
�те�е� �а ����е�е �
% от вместимостта
1 � ��50 � �� �
(c)
за запалими вещества, опасни за околната среда вещества и
слабо токсични или корозионни вещества (независимо дали са запалими
или опасни за околната среда или не) в херметично затворени цистерни
без предпазно устройство:
97
�те�е� �а ����е�е �
% от вместимостта
1 � ��50 � �� �
(d)
за силно токсични, токсични, високо корозионни или корозионни
вещества (независимо дали са запалими или опасни за околната среда или
не) в херметично затворени цистерни без предпазно устройство:
95
�те�е� �а ����е�е �
% от вместимостта
1 � ��50 � �� �
4.3.3.2.5
В Таблицата, за UN № 1082, в колоната „Име“, добавете “(Охлаждащ газ
R1113)”.
4.3.4.1.1
За код на цистерна “V”, заместете „цистерна неиздържаща на взривно
налягане“ с „цистерна неиздържаща на ударно налягане“. За код на цистерна“F”,
заместете „цистерна неиздържаща на взривно налягане“ с „цистерна неиздържаща на
ударно налягане“.
Глава 4.5
4.5.1.1
Началото на второто изречение да се чете, както следва: „Отпадъци,
съдържащи вещества, отнесени към код на цистерни L4BH в колона (12) на Таблица А
от Глава 3.2 или към друг код на цистерни, разрешен съгласно йерархията в 4.3.4.1.2,
могат да бъдат превозвани …“, останалото остава непроменено
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4.5.1.2
Добавете нов 4.5.1.2 който да се чете, както следва:
“4.5.1.2
Вещества, които не са отпадъци, могат да се превозват във вакуумни
цистерни за отпадъци при същите условия, както споменатите в 4.5.1.1.”.
Глава 5.1
5.1.2.1 (a) Добавете следното ново изречение в началото на последния параграф
(преди “Маркировката с думите…”): “Буквите на думата „СВРЪХОПАКОВКА“
трябва да са високи най-малко 12 mm.”.
5.1.2.1
Променете параграф (b) да гласи, както следва:
“(b)
Стрелките за ориентация показани в 5.2.1.9 трябва да бъдат разположени
на две срещуположни страни на свръхопаковките, съдържащи пакети, които трябва да
бъдат маркирани в съответствие с 5.2.1.9.1, освен ако маркировката не остава видима.”
5.1.3.2
Заместете „Опаковки, включително IBC, и цистерни,“ с „Контейнери,
цистерни, средноголеми контейнери за насипен товар от тип IBC, както и други
опаковки и свръхопаковки,“
5.1.5.1.4 (c) Заместете “за одобрение на пратката” с “за одобрение на пратката (виж
6.4.23.2)”.
5.1.5.2.1
В (a), вмъкнете нов подпараграф (iii) да гласи, както следва:
“(iii)
делящ се радиоактивен материал изключен по 2.2.7.2.3.5 (f);”.
Съответно, текущите подпараграфи (iii) до (vi) стават нови (iv) до (vii).
5.1.5.2.1
В (v) (старо (iv)) изтрийте “всички” и заместете “6.4.11.2” с “2.2.7.2.3.5,
6.4.11.2 или 6.4.11.3”.
5.1.5.2.1
В края на (c), заместете “.” с “;”.
5.1.5.2.1
Вмъкнете нов (d) и (e) да гласи, както следва:
“(d) Определяне на основните стойности на радионуклеидите, споменати в
2.2.7.2.2.1 като индивидуални радионуклеиди, които не са описани в
Таблица 2.2.7.2.2.1 (виж 2.2.7.2.2.2 (a));
(e) Алтернативни граници на активност за изключени пратки на уреди или
изделия (виж 2.2.7.2.2.2 (b)).”.
5.1.5.2.1
Променете втория параграф след подпараграфи (a) до (e) да гласи, както
следва:
“Сертификатите за одобрение на спецификацията на пакета и одобрение на пратката
могат да бъдат комбинирани в един единствен сертификат.”.
5.1.5.2.3
В първото изречение, началото на изречението да се чете както следва: “За
спецификации на пакети, където не се изисква издаване на сертификат за одобрение от
компетентен орган, изпращачът …”.
5.1.5.3.4
В първото изречение заместете “и свръхопаковки” с “, свръхопаковки и
контейнери”.
5.1.5.3.4
В (a), заместете (два пъти) “или свръхопаковка” с “, свръхопаковка или
контейнер”.
5.1.5.3.4
В (e), вмъкнете “или контейнер” след “свръхопаковка”.
Таблица 5.1.5.3.4
Заместете “и свръхопаковки” с “,свръхопаковки и контейнери”.
В забележка “b” към таблицата в края вмъкнете: “с изключение на контейнери (виж
Таблица D в 7.5.11 CV33 (3.3))”.
5.1.5.3.5
Заместете “одобрение на спецификация или пратка” с “одобрение на
спецификация или пратка”. /промяната не е приложима към българския текст/
5.1.5.4
Променете заглавието да гласи “Специфични разпоредби за изключени
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пакети с радиоактивен материал от Клас 7”.
5.1.5.4.1
След “изключени пакети”, вмъкнете “с радиоактивен материал от Клас 7”.
5.1.5.4.2
Изменението да се чете, както следва:
“5.1.5.4.2 Изискванията за документацията на Глава 5.4 не са приложими към
изключени пакети с радиоактивен материал от Клас 7, с изключение на:
(a)
UN номерата, предшествани с буквите “UN”, както и името и
адреса на изпращача и, ако е приложимо, идентификационния знак за
всеки компетентен орган, който е одобрил (виж 5.4.1.2.5.1 (g)), трябва да
бъдат указани в транспортен документ като товарителница, въздушна
товарителница, , CMR или CIM товарителница
(b)
Ако е уместно, се прилагат изискванията на 5.4.1.2.5.1 (g),
5.4.1.2.5.3 и 5.4.1.2.5.4;
(c)
Прилагат се изискванията на 5.4.2 и 5.4.4.”.
5.1.5.4.3
Вмъкнете нов параграф, както следва:
“5.1.5.4.3 Прилагат се изискванията на 5.2.1.7.8 и 5.2.2.1.11.5, ако е уместно.”.
5.1.5.5
В първата колона на Таблицата, на реда за „Специална форма
радиоактивен материал“ заместете “1.6.6.3” с “1.6.6.4”.
Глава 5.2
5.2.1.3
Добавете следното ново изречение в края:
“ Буквите на думата „ПОВРЕДЕН/РАЗСИПАН ТОВАР“ трябва да са високи наймалко 12 mm.”.
5.2.1.7
Заместете “за товари от Клас 7” с “за радиоактивен материал”.
5.2.1.7.1
Вмъкнете следното изречение в края: “Всяка свръхопаковка трябва да
бъде четливо и трайно маркирана от външната страна на свръхопаковката с
идентификацията на изпращача или получателя, или и с двете, освен ако тези
маркировки на всички пакети в свръхопаковката не са ясно видими.”.
5.2.1.7.5
Въвеждащото изречение да се чете, както следва:
“Всеки пакет, който удовлетворява одобрените спецификации по един или повече от
параграфи 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 до 6.4.22.4, 6.4.23.4 до 6.4.23.7 и 6.4.24.2, трябва да бъде
маркиран четливо и трайно от външната страна на пакета със следната информация:”.
5.2.1.7.5
Изменението на (c) да се чете, както следва:
“(c)
“Тип B(U)”, “Тип B(M)” или “Тип C”, в случай на спецификация на пакет
от Тип B(U), Тип B(M) или Тип C.”.
5.2.1.7.5
Изтрийте (d).
5.2.1.7.7
Заместете “4.1.9.2.3” с “4.1.9.2.4”.
5.2.1.7.8
Заместете “одобрение на спецификацията или пратката от компетентен
орган” с “ одобрение от компетентен орган на спецификацията или пратката”.
5.2.1.8.3
Променете 5.2.1.8.3 да гласи, както следва:
“5.2.1.8.3 Знакът за вещество, опасно за околната среда, трябва да бъде като
показания на Фигура 5.2.1.8.3.
Фигура 5.2.1.8.3
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орган” с “ одобрение от компетентен орган на спецификацията или пратката”.
5.2.1.8.3
Променете 5.2.1.8.3 да гласи, както следва:
“5.2.1.8.3 Знакът за вещество, опасно за околната среда, трябва да бъде като
показания на Фигура 5.2.1.8.3.
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Фигура 5.2.1.8.3

Знак за вещество, опасно за околната среда
Маркировката трябва да е във формата на квадрат, поставен на ъгъл 45° (във формата
на ромб). Символът (риба и дърво) трябва да бъде черно на бяло или подходящ
контрастен фон. Минималните размери трябва да са 100 mm x 100 mm и минималната
ширина на линията, която оформя ромба, трябва да е 2 mm. Ако размерът на
опаковката го изисква, размерите/дебелината на линията могат да бъдат намалени, при
условие, че маркировката остава ясно видима. Когато размерите не са дефинирани,
всички подробности трябва да са приблизително пропорционални на показаните.
ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбите за етикетиране от 5.2.2 са приложими в допълнение на
всяко изискване, пакетите да носят знака за вещество, опасно за околната среда.“.
5.2.1.9.1
Номерирайте фигурите и променете надписите да гласят, както следва:
“Фигура 5.2.1.9.1.1 Фигура 5.2.1.9.1.2

или

Две черни или червени стрелки върху бял фон или подходящ контрастен фон.
Квадратната ивица е незадължителна.
Всички форми трябва да са приблизително пропорционални на показаните.“.
5.2.2.1.11.1 Променете първото и второто изречения да гласят, както следва:
“С изключение, когато в съответствие с 5.3.1.1.3 се използват уголемени етикети,
всеки пакет, свръхопаковка и контейнер, съдържащ радиоактивен материал, трябва да
носи етикетите, съответстващи на приложимите модели 7A, 7B или 7C съгласно
подходящата категория. Етикетите трябва да са закрепени върху две срещуположни
стани от външната страна на пакета или свръхопаковката или на външните страни на
четирите страни на контейнера или цистерната.“.
5.2.2.1.11.1 В четвъртото изречение, за “съгласно 6.4.11.2” да гласи “съгласно
разпоредбите на 2.2.7.2.3.5”, заместете “които отговарят на модел ” с “отговарящи на
модел ” и заместете последната фраза от четвъртото изречение със следното: “такива
етикети, където е приложимо, трябва да бъдат закрепени непосредствено до етикетите,
отговарящи на модели 7A, 7B или 7C.”.
5.2.2.1.11.2 Във въвеждащото изречение заместете “моделни номера 7A, 7B и 7C” с
“приложимият моделен номер 7A, 7B или 7C”.
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5.2.2.1.11.2 В (b), променете последното изречение да гласи, както следва:
“За делящ се материал, общата маса на делящите се нуклиди в мерни единици грамове
(g), или единици, кратни на грама, могат да се използват на мястото на активността;”.
5.2.2.1.11.3 Изменението да се чете, както следва:
“5.2.2.1.11.3 Във всеки етикет, съответстващ на модела № 7E, трябва да бъде вписан
индекса на ядрена безопасност по критичност (CSI), както е посочено в сертификата за
одобрение в страните, през които или в които се извършва пратката и да бъде издаден
от компетентен орган или както е определено в 6.4.11.2 или 6.4.11.3.”.
5.2.2.1.11.4 Изменението да се чете, както следва:
“5.2.2.1.11.4 За свръхопаковки и контейнери, етикета, съответстващ на модела № 7E,
трябва да съдържа сумата от индексите на ядрена безопасност по критичност на
всички съдържащи се в него пакети.”.
5.2.2.1.11.5 Заместете “одобрение на спецификацията или пратката от компетентен
орган” с “одобрение на спецификацията или пратката от компетентен орган”.
/промяната не е приложима към българския текст/
5.2.2.2.1.1 Изменението да се чете, както следва:
“5.2.2.2.1.1 Конфигурацията на етикетите трябва да е както е показано на Фигура
5.2.2.2.1.1.
Фигура 5.2.2.2.1.1





Етикет за клас/категория
*
В долния ъгъл трябва да бъде показан класа или за класовете 4.1, 4.2 и
4.3, цифрата “4”, а за класове 6.1 и 6.2, цифрата “6” , .
**
Допълнителни текст/числа/букви трябва (ако е задължително) или могат
да бъдат (ако не е задължително) показани в тази долна половина.
***
В горната половина трябва да бъде показана думата „ДЕЛЯЩ СЕ“ за
модел № 7E” и цифрата за класа или за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6.
5.2.2.2.1.1.1 Етикетите трябва да бъдат показани върху фон с контрастен цвят или да
имат или прекъснат или непрекъснат външен граничен контур.
5.2.2.2.1.1.2 Етикетът трябва да има формата на квадрат, поставен на ъгъл 45° (във
формата на ромб). Минималните размери трябва да са 100 mm x 100 mm и
минималната ширина на линията, която оформя ромба, трябва да е 2 mm. Линията
навътре от ръба трябва да бъде успоредна и на 5 mm от външната страна на тази линия
до ръба на етикета. Линията навътре от ръба в горната половина на етикета трябва да е
в същия цвят като символа, а линията навътре от ръба в долната половина на етикета
трябва да е в същия цвят като номера на класа или подкласа в долния ъгъл. Когато
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размерите не са дефинирани, всички подробности трябва да са приблизително
пропорционални на показаните.
5.2.2.2.1.1.3 Ако размерът на пакета го изисква, размерите могат да бъдат намалени,
при условие, че символите и другите елементи от етикета остават ясно видими.
Линията от вътрешната страна на ръба трябва да остане на 5 mm от ръба на етикета.
Минималната ширина на линията навътре от ръба трябва да остане 2 mm. Размерите за
цилиндри трябва да съответстват на 5.2.2.2.1.2.”.
Глава 5.3
5.3.1.1.3
В последното изречение заместете „изисквания етикет“ с „изисквания
етикет за модел № 7A, 7B или 7C”. Добавете следното изречение в края на последния
параграф: „В този случай размерите не трябва да са по-малки от 250 mm на 250 mm.”.
5.3.1.7.1
Изменението да се чете, както следва:
“5.3.1.7.1 С изключение на случаите посочени в 5.3.1.7.2 за табели за Клас 7 и в
5.3.6.2 за знаци за вещества, опасни за околната среда, конфигурацията на табелата
трябва да е както е показано на Фигура 5.3.1.7.1.
Фигура 5.3.1.7.1

Табела (с изключение на Клас 7)
Табелата трябва да има формата на квадрат, поставен на ъгъл 45° (във формата на
ромб). Минималните размери трябва да са 250 mm x 250 mm (до ръба на табелата).
Линията навътре от ръба трябва да бъде успоредна и на 12.5 mm от външната страна
на тази линия до ръба на табелата. Символът и линията навътре от ръба в горната
половина на етикета трябва да съответства на цвета на етикета за клас или подклас на
опасните товари, за които става дума. Табелата трябва да показва номера на класа или
подкласа (и за товари от Клас 1, буквата за група на съвместимост) на опасните
товари, за които става въпрос, по начина предписан в 5.2.2.2 за съответния етикет, с
цифри с височина не по-малка от 25 mm. Когато размерите не са дефинирани, всички
подробности трябва да са приблизително пропорционални на показаните.
5.3.2.1.1
В края на втория параграф добавете следното ново изречение:
“Когато цистерните са сигнализирани в съответствие с 5.3.2.1.3, тази табела трябва да
отговаря на най-опасното вещество, което се превозва в цистерната.”.
5.3.2.2.1
Втория параграф да се чете така, както следва:
“Ако размерът и конструкцията на превозното средство са такива, че наличната
повърхност е недостатъчна за прикрепяне на тези оранжеви табели, техните размери
могат да се намалят до минимум 300 mm за основата, 120 mm за височината и 10 mm
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за черния контур. В такъв случай, за двете оранжеви табели, определени в 5.3.2.1.1,
могат да се използват различни размери в рамките на позволения обхват.
Когато се използват намалени размери за оранжевите табели за опаковане на
радиоактивни материали, превозвани за изключителна употреба, се изисква само UN
номер и размерът на цифрите определен в 5.3.2.2.2 може да се намали до 65 mm по
височина и 10 mm дебелина на линиите.”.
5.3.3
Изменението да се чете, както следва:
“5.3.3
Знак за вещество с повишена температура
Автоцистерни, контейнер-цистерни, преносими цистерни, специални превозни
средства или контейнери или специално оборудвани превозни средства или
контейнери, съдържащи вещество, което се превозва или предава за превоз в течно
състояние при или над 100 °C или в твърдо състояние при или над 240 °C, трябва да
имат знака показан на Фигура 5.3.3, поставен и от двете страни и отзад на превозните
средства, и от двете страни и на всеки край за контейнери, контейнер-цистерни и
преносими цистерни.
Фигура 5.3.3

Знак за превоз на вещество с повишена температура
Знакът трябва да бъде равностранен триъгълник. Цветът на знака трябва да е червен.
Минималните размери на страните трябва да са 250 mm. Когато размерите не са
дефинирани, всички подробности трябва да са приблизително пропорционални на
показаните.
5.3.6
Преномерирайте първия параграф 5.3.6.1. Изтрийте “Разпоредбите на
раздел 5.3.1, отнасящи се за табели, трябва да се прилагат за знака с отчитане на
необходимите промени.”.
Добавете нов параграф 5.3.6.2, както следва:
“5.3.6.2
Знакът за вещества, опасни за околната среда за контейнери,
многоелементни газови контейнери тип MEGC, контейнер-цистерни, преносими
цистерни и превозни средства трябва да бъде описан в 5.2.1.8.3 и Фигура 5.2.1.8.3, с
изключение, че минималните размери трябва да са 250 mm x 250 mm. Другите
разпоредби на раздел 5.3.1, отнасящи се за табели, трябва да се прилагат за знака с
отчитане на необходимите промени.”.
Глава 5.4
5.4.1.1.1 (d) В Забележката след (d) заместете “172 (b)” с “172 (d)”.
5.4.1.1.3
Изменението на третия параграф да се чете, както следва:
“Ако разпоредбите за отпадъци са приложени, както са заложени в 2.1.3.5.5, към
изискваното в 5.4.1.1.1 (a) до (d) и (k) описание на опасните товари трябва да се
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добавили следното:”.
Примерът след този параграф остава непроменен.
5.4.1.1.17 След “(x)”, добавете препратка към бележка под линия № 1, която да гласи
както следва: “1 (x) трябва да се замести с “1” или “2” според, което е подходящо.”.
Съответно преномерирайте съществуващите бележки под линия.
5.4.1.1.19 Добавете нов параграф, който да се чете, както следва:
“5.4.1.1.19 Специална разпоредба за превоз на опаковки, изхвърлени, празни,
непочистени (UN № 3509)
За опаковки, изхвърлени, празни, непочистени, точното име на пратката, определено в
5.4.1.1.1 (b), трябва да бъде допълнено с думите „(С ОСТАТЪЦИ ОТ […])“ и
последвано от класа(овете) и допълнителната(ите) опасности) ), съответстващи на
тези остатъци в реда на номериране на класовете. Освен това, 5.4.1.1.1 (f) не е
приложимо.
Пример: Опаковки, изхвърлени, празни, непочистени, които са съдържали товари от
Клас 4.1 опаковани заедно с опаковки, изхвърлени, празни, непочистени, които са
съдържали товари от Клас 3 с допълнителен риск от Клас 6.1, трябва да се записва в
транспорния документ като „UN № 3509 ОПАКОВКИ, ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ,
НЕПОЧИСТЕНИ (С ОСТАТЪЦИ ОТ 3, 4.1, 6.1), 9”.”.
5.4.1.2.5.1 (b) Заместете “виж последното изречение на специална разпоредба 172 от
Глава 3.3” с “виж подпараграф (c) на специална разпоредба 172 от Глава 3.3”.
5.4.1.2.5.1 Изменението на (f) да се чете, както следва:
“(f)
За делящ се ядрен материал:
(i)
Транспортира се по едно изключение на 2.2.7.2.3.5 (a) до (f),
препратка към този параграф;
(ii)
Транспортира се по 2.2.7.2.3.5 (c) до (e), общата маса на
делящите се нуклиди;
(iii)
Съдържащ се в пакет, за който е приложимо едно от 6.4.11.2 (a)
до (c) или 6.4.11.3, препратка към този параграф;
(iv)
Индексът на ядрена безопасност по критичност (CSI), където е
приложим;”.
5.4.1.2.5.1 В (g), заместете “сертификат за одобрение от компетентен орган” със “
сертификат за одобрение от компетентен орган”. /промяната не е приложима към
българския текст/ и вмъкнете „делящ се радиоактивен материал изключен по
2.2.7.2.3.5 (f),” преди „специален режим“.
5.4.1.2.5.3 Заместете “одобрение на спецификация или пратка от компетентни
органи” с “одобрение на спецификация или пратка от компетентни органи”.
/промяната не е приложима към българския текст/
5.4.2, бележка под линия № 5, параграф .8 на 5.4.2.1 от кодекса IMDG (Международен
кодекс за опасни товари по море) Изменението да се чете, както следва:
“.8 Когато за охлаждане или климатизиране се използват вещества, представляващи
риск от задушаване (например сух лед (UN 1845) или азот, охладена течност (UN
1977) или аргон, охладена течност (UN 1951)), контейнера/превозното средство, се
маркира отвън в съответствие с 5.5.3.6 (от кодекса IMDG); и”.
5.4.3.4
В последната страница от “Писмени инструкции към ADR“, направете
следните промени:
Под “за всеки член на екипажа”, в първото тире изтрийте „(напр. както е описано в
стандарта EN 471)“. В четвъртото тире, изтрийте „(напр. защитни очила)“.
Изтрийте бележка под линия “b” и преименувайте текущото “c” на “b”.
Под “Допълнително оборудване, необходимо за някои класове:”, променете всички
препратки към бележка под линия “c” да станат “b”.
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Глава 5.5
Променете 5.5.2.3.2 и предупредителния знак за фумигация, както следва:
“5.5.2.3.2 Предупредителният знак за фумигация трябва бъде като показания на
Фигура 5.5.2.3.2.
Фигура 5.5.2.3.2

THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION
WITH ( fumigant name* ) APPLIED ON
( date* )
( time* )
VENTILATED ON ( date* )
DO NOT ENTER

Minimum dimension 300 mm

DANGER

* Insert details as appropriate
Minimum dimension 400 mm

Предупредителен знак за фумигация
Знакът трябва да е с правоъгълна форма. Минималните размери трябва да са 400 mm
ширина x 300 mm височина и минимална ширина на външната линия – 2 mm. Знакът
трябва да е отпечатан в черно върху бял фон с височина на буквите не по-малко от 25
mm. Когато размерите не са дефинирани, всички подробности трябва да са
приблизително пропорционални на показаните.”.
5.5.3.1
Добавете нов параграф 5.5.3.1.4, който да се чете , както следва:
“5.5.3.1.4 Превозни средства и контейнери, съдържащи вещества, използвани за
охлаждане и климатизиране в пакети, както и превозни средства и контейнери с
непакетирани вещества, използвани за охлаждане и климатизиране.”.
5.5.3.1
Добавете нов параграф 5.5.3.1.5, който да се чете , както следва:
“5.5.3.1.5 Подраздели 5.5.3.6 и 5.5.3.7 се прилагат само, когато има действителен
риск от задушаване в превозно средство или контейнер. Отнася се за участници,
занимаващи с оценка на риска с отчитане на опасностите от веществата, използвани за
охлаждане или климатизиране, количеството вещество за превоз, продължителността
на пътуването и типовете замърсяване, които ще се използват. По правило се счита, че
пакетите, съдържащи за охладител сух лед (UN 1845), не представляват такъв риск.”
5.5.3.2.2
Изменението да се чете, както следва:
“5.5.3.2.2 Когато се товарят опасни товари в превозни средства или контейнери,
съдържащи вещества за охлаждане и климатизиране, всички разпоредби на ADR
отнасящи се за тези опасни товари са приложими в допълнение на разпоредбите на
този раздел.”.
5.5.3.2.4
Изменението да се чете, както следва:
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“5.5.3.2.4 Лицата, заети с боравене или превоз на превозни средства и контейнери,
съдържащи вещества, използвани за охлаждане или климатизиране, трябва да са
обучени съобразно техните отговорности.”.
5.5.3.3.3
Изменението да се чете, както следва:
“5.5.3.3.3 Пакети, съдържащи охладител или климатизатор, трябва да се превозват в
добре вентилирани превозни средства и контейнери. Разпоредбите не са приложими,
когато такива пакети се превозват в изолирано, замразено или механично замразено
оборудване, както е дефинирано в Спогодбата за международните превози на
развалящи се хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които
трябва да се ползват при тези превози (АТР).”.
5.5.3.6.1
Добавете “целите на” преди “охлаждане и климатизиране” в първото
изречение.
5.5.3.6.2
Променете да гласи, както следва:
“5.5.3.6.2 Предупредителният знак за трябва да бъде, както е показан на Фигура
5.5.3.6.2.
Фигура 5.5.3.6.2

Предупредителен знак за охладител/климатизатор за превозни средства и контейнери
* Вмъкнете името на охладителя/климатизатора, указано в Колона (2) на Таблица A
на Глава 3.2. Буквите трябва да са главни, всички на една линия и да са с височина
най-малко 25 mm. Ако дължината на точното име на пратката е твърде дълго да се
вмести в пространството, буквите могат да се намалят до максималния размер, който е
възможен, за да се вмести. Например: „ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРД“.
** Вмъкнете “КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или “КАТО КЛИМАТИЗАТОР” , според което
е подходящо.
Маркировката трябва да бъде правоъгълна. Минималните размери трябва да са
ширина 150 mm и височина 250 mm. Думата „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ трябва да е в
червено и буквите да са с височина най-малко 25 mm. Когато размерите не са
дефинирани, всички подробности трябва да са приблизително пропорционални на
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показаните.
Думата „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и думите “КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или “КАТО
КЛИМАТИЗАТОР”, според което е подходящо, трябва да бъдат на официалния език
на страната на произход и също, ако езикът не е английски, френски или немски, да
бъдат на английски, френски или немски, освен ако споразуменията между страни
участващи в транспортната операция, не предвиждат друго.”.
5.5.3.7.1
Заместете “които са охладени или замразени” със “съдържащи или
съдържали вещества, използвани за охлаждане или климатизиране”.
Глава 6.1
6.1.1.1 (e)
След “Опаковки” вмъкнете “за течности, различни от комбинирани
опаковки,”.
6.1.3.1 (e) Вмъкнете препратка към забележка * в центъра на символа и добавете
следната забележка под символа:
“*
На това място могат да бъдат показани последните две цифри на годината
на производство. В такъв случай, двете цифри на годината от маркировката на
типовото одобрение и тези във вътрешния кръг на часовника трябва да са идентични.”.
6.1.3.1 (e) Вмъкнете нова Забележка в края, както следва:
“ЗАБЕЛЕЖКА:
Приемливи са също и други методи, които осигуряват
минималната необходима информация в трайна, видима и четлива форма.”.
Глава 6.2
6.2.1.1.5
Добавете следното ново изречение:
“ Напрежението при изпитване на цилиндрични газови бутилки за адсорбиран газ,
трябва да са в съответствие с опаковъчна инструкция P208 на 4.1.4.1.”.
6.2.2
Добавете следното ново второ изречение: “Производството на нови
съдове под налягане или експлоатационно оборудване съгласно който и да е
приложим стандарт от 6.2.2.1 и 6.2.2.3 не се разрешава след датата, показан в дясната
колона на таблиците.”.
Добавете следната нова забележка: „ЗАБЕЛЕЖКА: Съдовете под налягане със символ
на ООН (UN) и експлоатационното оборудване, произведени, съгласно приложимите
стандарти към датата на производство, могат да останат в употреба, при условие
че са спазени разпоредбите на ADR за периодичните проверки.”.
6.2.2.1.1
В таблицата добавете нова трета колона. Добавете нов първи ред със
следния текст:
Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

За ISO стандарти “ISO 9809-1:1999”, “ISO 9809-2:2000”и “ISO 9809-3:2000”, в третата
колона добавете „До 31 декември 2018 г.“.
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След ISO стандарт “ISO 9809-1:1999” добавете следния нов стандарт:
ISO 9809-1:2010

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 1: Закалени и
темперирани стоманени бутилки с
якост на опън по-малка от 1100 MPa

До следващо
решение

След ISO стандарт “ ISO 9809-2:2000” добавете следния нов стандарт:
ISO 9809-2:2010

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 2: Закалени и
темперирани стоманени бутилки с
якост на опън по-голяма или равна на
1100 MPa

До следващо
решение

След ISO стандарт “ ISO 9809-3:2000” добавете следния нов стандарт:
ISO 9809-2:2010

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 3: Стоманени бутилки,
подложени на нормализация

До следващо
решение

За всички други стандарти, в колоната „Годен за производство“, добавете „До
следващо решение“.
6.2.2.1.2
В таблицата добавете нова трета колона. Добавете нов първи ред със
следния текст:
Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

За ISO стандарти “ ISO 11120:1999”, в колоната „Годен за производство“, добавете
„До следващо решение“.
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Променете първата таблица да гласи, както следва:

Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

ISO 9809-1:1999

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 1: Закалени и
темперирани стоманени бутилки с
якост на опън по-малка от 1100 MPa
ЗАБЕЛЕЖКА:
Забележката,
отнасяща се F фактор в раздел 7.3 на
този стандарт не е приложима за
цилиндрични газови бутилки със
символа на ООН (UN).

До 31 декември
2018 г.

ISO 9809-1:2010

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 1: Закалени и
темперирани стоманени бутилки с
якост на опън по-малка от 1100 MPa

До следващо
решение

ISO 9809-3:2000

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 3: Стоманени бутилки
подложени на нормализация

До 31 декември
2018 г.

ISO 9809-3:2010

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 3: Стоманени бутилки
подложени на нормализация

До следващо
решение

6.2.2.1.3 (втора таблица), 6.2.2.1.4 и 6.2.2.1.5
В таблиците добавете нова трета
колона. Добавете нов първи ред със следния текст:
Нормативен документ

Заглавие

Годен
производство

за

За всички стандарти, в колоната „Годен за производство“, добавете „До следващо
решение“.
След 6.2.2.1.5 вмъкнете следните нови параграфи:
“6.2.2.1.6 Показаният по-долу стандарт е приложим за проектиране, производство и
първоначална проверка и изпитване на връзки от цилиндрични газови бутилки със
символа на ООН (UN). Всяка цилиндрична газова бутилка от връзка от цилиндрични
газови бутилки със символа на ООН (UN) трябва да бъде цилиндрична газова бутилка
със символа на ООН (UN), която отговаря на изискванията на 6.2.2. Изискванията за
проверка, свързани със системата за оценяване на съответствието за връзки от
цилиндрични газови бутилки със символа на ООН (UN) трябва да бъде в съответствие
с 6.2.2.5.
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Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

ISO 10961:2010

Бутилки за газ. Батерии от бутилки.
Проектиране, производство, изпитване
и проверка

До следващо
решение

ЗАБЕЛЖКА: Смяната на една или повече цилиндрични газови бутилки, която/които
е/са от същия тип конструкция, включително същото изпитващо налягане, в
съществуваща връзка от цилиндрични газови бутилки със символа на ООН (UN), не
изисква повторна сертификация на съществуващата връзка.
6.2.2.1.7
Приложими са следните стандарти за проектиране, производство и
първоначална проверка и изпитване на връзки от цилиндрични газови бутилки за
адсорбирани газове със символа на ООН (UN), с изключение на случаите, когато
изискванията за проверка свързани със системата за оценяване на съответствието и
одобрението трябва да са в съответствие с 6.2.2.5.
Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

ISO 11513:2011

Бутилки за газ. Заварени стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене,
съдържащи материали за опаковане на
газове с налягане под атмосферното (с
изключение
на
ацетилен)
–
Проектиране, производство, изпитване
и периодична проверка.

До следващо
решение

ISO 9809-1:2010

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране,
производство
и
изпитване. Част 1: Закалени и
темперирани стоманени бутилки с
якост на опън по-малка от 1100 MPa

До следващо
решение

”.
6.2.2.2
Заместете “ISO 11114-1:1997” с “ISO 11114-1:2012”. В заглавието за
стандрат “ISO 11114-1:2012”, изтрийте “Транспортируеми”. Изтрийте забележката в
края.
6.2.2.3
Променете първата таблица да гласи, както следва:
Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

ISO 11117:1998

Бутилки за газ – Защитни капачки на
вентила и защитни устройства на
вентила на газови бутилки за
индустриални и медицински цели –
Проектиране, конструиране и изпитване

До 31 декември
2014 г.

ISO 11117:2008 + Cor 1:2009

Бутилки за газ – Защитни капачки на
вентила и защитни устройства на
вентила – Проектиране, конструиране и
изпитване

До следващо
решение

ISO 10297:1999

Бутилки за газ – Вентили за бутилки за
многократно пълнене – Спецификация
и типово изпитване

До 31 декември
2008 г.

ISO 10297:2006

Бутилки за газ – Вентили за бутилки за
многократно пълнене – Спецификация
и типово изпитване

До следващо
решение
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ЗАБЕЛЕЖКА: Вариантът EN на
настоящия ISO стандарт отговаря на
изискванията и също може да бъде
използван.
ISO 13340:2001

Транспортируеми бутилки за газ.
Вентили за бутилки за еднократно
пълнене. Изисквания и изпитване на
прототипа

До следващо
решение

6.2.2.3
Във втората таблица добавете нова трета колона. Добавете нов първи ред
със следния текст:
Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

За ISO стандарт “ISO 16111:2008”, в колоната „Годен за производство“, добавете „До
следващо решение“.
6.2.2.4
Във втората таблица добавете нова трета колона. Добавете нов първи ред
със следния текст:
Нормативен документ

Заглавие

Годен за
производство

За всички стандарти, в колоната „Годен за производство“, добавете „До следващо
решение“.
6.2.2.4
В таблицата стандарти за периодична проверка и изпитване, след записа за
“ISO 10462:2005” добавете следния запис:
ISO 11513:2011

Бутилки за газ. Заварени стоманени
бутилки за газ за многократно пълнене,
съдържащи материали за опаковане на
газове с налягане под атмосферното (с
изключение
на
ацетилен)
–
Проектиране, производство, изпитване
и периодична проверка.

До следващо
решение

6.2.2.7
Променете забележката да гласи, както следва:
“ЗАБЕЛЕЖКА:
Изискванията за маркировка за системи за съхранение на
хидриди със символа на ООН (UN) са дадени в 6.2.2.9, а изискванията за връзки от
цилиндрични газови бутилки със символа на ООН (UN) са дадени в 6.2.2.10.”.
6.2.2.7.4 (p) Заместете “ISO 11114-1:1997” с “ISO 11114-1:2012”.
6.2.2.7.9
Изтрийте параграф 6.2.2.7.9 и вмъкнете “6.2.2.7.9
(Изтрито)”.
6.2.2.9.2 (j) Заместете “ISO 11114-1:1997” с “ISO 11114-1:2012”.
6.2.2.10
Добавете следния нов раздел и преномерирайте съществуващия 6.2.2.10 на
6.2.2.11 (и преномерирахте препратките съответно в 1.8.6.8, 1.8.7, 1.8.7.1.1 и 1.8.7.1.4):
“6.2.2.10 Маркировка на връзки от цилиндрични газови бутилки със символа
на ООН (UN)
6.2.2.10.1 Индивидуалните цилиндрични газови бутилки във връзки от цилиндрични
газови бутилки трябва да бъдат маркирани в съответствие с 6.2.2.7.
6.2.2.10.2 Връзките от цилиндрични газови бутилки за многократно пълнене със
символа на ООН (UN) трябва да бъдат маркирани ясно и четливо със
сертификационни, експлоатационни и производствени обозначения. Тези обозначения
трябва да бъдат постоянно закрепени (напр. щамповани, гравирани или ецвани) върху
табела, постоянно закрепена към рамката на връзката от цилиндрични газови бутилки.
С изключение на опаковъчния символ на ООН (UN), минималният размер на
обозначенията трябва да е 5 mm. Минималният размер на опаковъчния символ на
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ООН (UN) трябва да е 10 mm.
6.2.2.10.3 Трябва да се използват следните обозначения:
(a)
Сертификационните обозначения, определени в 6.2.2.7.2 (a), (b), (c), (d) и
(e);
(b)
Експлоатационните обозначения, определени в T 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) и
общата маса на рамката на връзката от цилиндрични газови бутилки и на всички
постоянно закрепени част (цилиндрични газови бутилки, колектори, принадлежности
и клапани). Връзки предназначени за превоз на UN 1001 ацетилен, разтворен и UN
3374 ацетилен, без разтворител, трябва да имат обозначение за тара, както е
определено в клауза B.4.2 на ISO 10961:2010; и
(c)
Производствените обозначения, определени в 6.2.2.7.4 (n), (o) и, когато е
приложимо, (p).
6.2.2.10.4 Обозначенията трябва да са разположени в три групи:
(a)
Производствените обозначения трябва да са най-горната група и трябва да
се явяват в последователността посочена в 6.2.2.10.3 (c);
(b)
Експлоатационните обозначения в 6.2.2.10.3 (b) трябва да са в средната
група и експлоатационният знак, определен в 6.2.2.7.3 (f) трябва да бъде
непосредствено предшестван от експлоатационния знак определен в 6.2.2.7.3 (i),
когато последното се изисква;
(c)
Сертификационните обозначения трябва да са в най-долната група и
трябва да се явяват в последователността дадена в 6.2.2.10.3 (a).”.
6.2.2.11 (стар 6.2.2.10)
В трите подпараграфа след Таблицата
Заместете
“EN ISO/IEC 17020:2004” с “EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3)”.
6.2.3.5.1
Заместете “6.2.1.6.1” с “6.2.1.6”.
6.2.3.5.2
Заместете “Изтрито” със следния нов текст:
“6.2.3.5.2
Затворените криогенни съдове трябва да подлежат на периодични
проверки и изпитвания в съответствие с периодичността, дефинирана в опаковъчна
инструкция P203 (8) (b) на 4.1.4.1, в съответствие със следното:
(a)
Проверка на външните условия на съда и проверка на оборудването и
външната маркировка;
(b)
Изпитване за херметичност.”.
6.2.3.6.1, във втория, третия и четвъртия подпараграфи след Таблицата
Заместете
“EN ISO/IEC 17020:2004” с “EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3)”.
6.2.3.9.7
Променете да гласи, както следва:
“6.2.3.9.7 Маркировка на връзки от цилиндрични газови бутилки
Обозначенията трябва да са в съответствие с подраздел 6.2.2.10 с изключение на това,
че опаковъчният символ на ООН, определен в 6.2.2.7.2 (a), не трябва да се прилага.”.
6.2.4.1 и 6.2.4.2
Преди Таблицата вмъкнете следното изречение: “Обхватът на
приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата за обхвата на стандарта, освен
ако не е определено друго в Таблицата по-долу.”.
6.2.4.1
Под “за проектиране и конструкция”, за стандарт “EN 13110:2012”, в
колона (1), изтрийте: “с изключение на клауза 9”.
6.2.4.1
В таблицата под “за проектиране и конструкция”:
В записа за “EN 1800:2006”, заместете “До следващо решение” с “Между 1 януари
2009 и 31 декември 2016”, в колона (4).
След “EN 1800:2006”, добавете следния нов запис:
(1)
EN ISO

(2)
Газови
бутилки.

бутилки.
Основни

(3)
Ацетиленови
изисквания и

(4)

(5)
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До следващо
решение

След “EN ISO 11120:1999”, добавете следния нов запис:
(1)

(2)

EN ISO
11120:1999
+ A1:2013

(3)

Бутилки за газ. Безшевни стоманени
бутилки за многократно пълнене за
транспортиране на сгъстен газ, с
водна вместимост между 150 l и
3 000 l. Проектиране, изработване и
изпитване

6.2.3.1 и
6.2.3.4

(4)

(5)

До следващо
решение

В записа за “EN 14427:2004”, заместете “До 30 юни 2007” с “Между 1 януари 2005 и
30 юни 2007”, в колона (4).
В записа за “EN 14427:2004 + A1:2005”, заместете “До следващо решение” с “Между 1
януари 2007 и 31 декември 2016”, в колона (4).
След “EN 14427:2004 + A1:2005”, добавете следния нов запис:
(1)

(2)

EN 14427:2014

(3)

Транспортируеми
композитни
напълно облицовани бутилки за
втечнени въглеводородни газове
(LPG) за многократно пълнене.
Проектиране и производство

6.2.3.1 и
6.2.3.4

(4)

(5)

До следващо
решение

В записа за “EN 14893:2006 +AC:2007”, заместете “До следващо решение” с “Между 1
януари 2009 и 31 декември 2016”, в колона (4).
След “EN 14893:2006 +AC:2007”, добавете следния нов запис:
(1)

(2)

EN 14893:2014

6.2.4.2

(3)

Съоръжения и принадлежности за
втечнен въглеводороден газ (LPG).
Транспортируеми
заварени
стоманени резервоари под налягане
за втечнен въглеводороден газ (LPG)
с вместимост между 150 литра и
1000 литра

6.2.3.1 и
6.2.3.4

(4)

(5)

До следващо
решение

В края на таблицата вмъкнете следния нов стандарт:
(1)

EN 15888: 2014

(2)

Транспортируеми бутилки за газ.
Батерии от бутилки. Периодична
проверка и изпитване

(3)

До следващо
решение

6.2.6.1.5
Променете да гласи, както следва:
“6.2.6.1.5 Вътрешното налягане на аерозолни опаковки при 50 °C не трябва да
надвишава нито две-трети от тестовото налягане, нито 1.32 MPa (13.2 bar). Те трябва
да бъдат пълнени така, че при 50 °C течността да не надвишава 95% от вместимостта
им. Малките съдове, съдържащи газ (газови патрони) трябва да удовлетворяват
изискванията за тестово налягане и пълнене на P200 от 4.1.4.1.”.
6.2.6.3
Изменението да се чете, както следва:
“6.2.6.3
Изпитване на непропускливост (херметичност)
Всеки напълнен аерозол или газов патрон или патрон с горивна клетка трябва да бъде
подложен на изпитване в гореща водна баня в съответствие с 6.2.6.3.1 или на одобрена
алтернативна гореща водна баня в съответствие с 6.2.6.3.2.
6.2.6.3.1
Изпитване в баня с гореща вода
6.2.6.3.1.1 Температурата на водната баня и продължителността на изпитването
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трябва да бъдат такива, че вътрешното налягане да достига налягането, което би било
достигнато при температура 55°C (50°C, ако течната фаза не надвишава 95% от
капацитета на аерозолната опаковка, газовия патрон или патрон с горивна клетка при
температура 50 °C). Ако съдържанието е чувствително към нагряване или ако
аерозолните опаковки, газовите патрони или патроните с горивна клетка са изработени
от пластмасов материал, който омеква при тази температура, температурата на банята
трябва да бъде установена в диапазона от 20°C до 30°C, като, в допълнение, една на
всеки 2000 аерозолни опаковки, газови патрони или патрони с горивна клетка трябва
да бъде подложена на изпитване на по-високата температура.
6.2.6.3.1.2 Не трябва да се получава утечка или трайна деформация на аерозолната
опаковка, газовия патрон или патрон с горивна клетка, освен че пластмасовата
аерозолна опаковка, газовия патрон или патрон с горивна клетка може да се
деформира вследствие на омекване, при условие, че не дава утечка.
6.2.6.3.2
Алтернативни методи
С одобрението съгласието на компетентния орган могат да се използват алтернативни
методи, които осигуряват еквивалентно ниво на безопасност, при условие, че са
изпълнени изискванията от 6.2.6.3.2.2.1 и, според което е подходящо 6.2.6.3.2.2.2 или
6.2.6.3.2.2.3.
6.2.6.3.2.1 Система за качество
Пълнители на аерозолните опаковки, газови патрони или патрони с горивна клетка и
производителите на елементите трябва да имат система за качество. Системата за
качество трябва да прилага процедури, които да гарантират, че аерозолните опаковки,
газовите патрони или патроните с горивна клетка, които пропускат утечки или които
са деформирани, се бракуват и не се предлагат за превоз.
Системата за качество трябва да включва:
(a)
описание на организационната структура и отговорностите;
(b)
съответните инструкции за проверка и изпитване, контрол на качеството,
осигуряване на качеството и изпълнение на процесите, които ще се използват;
(c)
протоколи за качеството, като протоколи от проверка, данни от
изпитвания, данни от калибриране и сертификати;
(d)
проверки на управлението, за да се гарантира ефективната работа на
системата за качество;
(e)
процес на контрол на документите и тяхната ревизия;
(f)
средство за контрол на аерозолните опаковки, газовите патрони или
патроните с горивна клетка, които не отговарят на изискванията;
(g)
програмите за обучение и квалификационните процедури на съответния
персонал; и
(h)
процедури, които гарантират, че в окончателния продукт няма повреда.
Трябва да се извършат първоначален одит и периодични одити, удовлетворяващи
компетентния орган. Тези одити трябва да гарантират, че одобрената система е и
остава адекватна и ефикасна. Компетентният орган трябва да бъде предварително
уведомяван за всички предложени промени в одобрената система.
6.2.6.3.2.2 Аерозолни опаковки
6.2.6.3.2.2.1 Изпитване на налягане и утечка на аерозолните опаковки преди пълнене
Всяка празна аерозолна опаковка трябва да бъде подложена на налягане, равно на или
по-голямо от максималното очаквано налягане в напълнените аерозолни опаковки при
температура 55°C (50°C, ако течната фаза не надвишава 95% от вместимостта на съда
при температура 50°C). То трябва да бъде равно най-малко на две-трети от проектното
налягане на аерозолната опаковка. Ако при тестовото налягане дадена аерозолна
опаковка даде утечка, равна на или по-голяма от 3.3 × 10-2 mbar.l.s-1, деформация или
друг дефект, тя трябва да бъде бракувана.
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6.2.6.3.2.2.2 Изпитване на аерозолните опаковки след пълнене
Преди пълнене пълначът трябва да се увери, че оборудването за пълнене е правилно
настроено и, че се използва определения пропелент.
Всяка напълнена аерозолна опаковка трябва да бъде претеглена и изпитана за утечки.
Оборудването за откриване на утечки трябва да бъде достатъчно чувствително, за да
регистрира утечка със стойност най-малко 2.0 × 10-3 mbar.l.s-1 при температура 20°C.
Напълнени аерозолни опаковки, които показват утечка, деформация или свръхтегло,
трябва да бъдат бракувани.
6.2.6.3.2.3 Газови патрони или патрони с горивна клетка
6.2.6.3.2.3.1 Изпитване на налягане на газови патрони или патрони с горивна клетка
Всеки газов патрон или патрон с горивна клетка празна трябва да бъде подложен на
налягане, равно на или по-голямо от максималното очаквано налягане в напълнените
съдове при температура 55°C (50°C, ако течната фаза не надвишава 95% от
вместимостта на съда при температура 50°C). Това тестово налягане трябва да бъде
дефинирано за газовия патрон или патрона с горивна клетка и не трябва да е по-малко
от две-трети от проектното налягане на газовия патрон или патрона с горивна клетка.
Ако при тестовото налягане даден газов патрон или патрон с горивна клетка даде
утечка, равна на или по-голяма от 3.3 × 10-2 mbar.l.s-1, деформация или друг дефект,
той трябва да бъде бракуван.
6.2.6.3.2.3.2 Газови патрони или патрони с горивна клетка, които дават утечка при
изпитването
Преди пълнене и запечатване, пълнителят трябва да гарантира, че средствата за
затваряне (ако има такива) и съответното оборудване за запечатване са правилно
затворени и е използван правилният газ, както е определено.
Всеки напълнен газов патрони или патрон с горивна клетка трябва да бъде проверен за
правилната маса на газта и трябва да бъде изпитан за утечка. Оборудването за
откриване на утечка трябва да бъде достатъчно чувствително да открие най-малко
скорост на утечка от 2.0 × 10-3 mbar.l.s-1 при 20 °C.
Газови патрони или патрони с горивна клетка, чиято маса не отговаря на
декларираните гранични маси или които дават признаци за утечка или деформация,
трябва да бъдат бракувани.”.
6.2.6.3.3
Остава непроменено.
Глава 6.4
В заглавието заместете остатъка от изречението след“ОДОБРЯВАНЕТО НА
ОПАКОВКИ” с “ЗА РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ И ЗА ОДОБРЯВАНЕТО НА
ТАКЪВ МАТЕРИАЛ”.
6.4.2.11
Вмъкнете нов параграф 6.4.2.11 да гласи, както следва:
“6.4.2.11 Опаковката трябва да е проектирана така, че да осигурява достатъчна
екранировка и да гарантира, че при нормални условия на превоз и съдържайки
максималното радиоактивно съдържание за което е проектирана, радиационното ниво
в коя да е точка от външната повърхност на опаковката няма да надвиши стойностите,
определени в 2.2.7.2.4.1.2, 4.1.9.1.10 и 4.1.9.1.11, според което е приложимо, с
отчитане на 7.5.11 CV33 (3.3) (b) и (3.5).”.
Текущите параграфи 6.4.2.11 и 6.4.2.12 стават съответно 6.4.2.12 и 6.4.2.13.
6.4.5.4.3
Заместете “Таблица 4.1.9.2.4” с “Таблица 4.1.9.2.5”.
6.4.6.1
Първото изречение да се чете, както следва:
“Опаковките, проектирани да съдържат уранов хексафлуорид, трябва да удовлетворят
изискванията, отнасящи се за радиоактивните свойства на този материал, предписани
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на други места в ADR.”.
6.4.6.2
В (a) и (c), вмъкнете в края: “с изключение на разрешеното в 6.4.6.4”.
6.4.6.4
Във въвеждащото изречение заместете “одобрението на компетентен
орган” с “многостранно одобрение” и вмъкнете “опаковките са проектирани:” в края
след “ако”.
6.4.6.4
В (a) и (b) изтрийте “Опаковките са проектирани” и заместете “и” с
“и/или” в края.
6.4.6.4
В (c), изтрийте “За опаковки, които са проектирани” и заместете
“хексафлуорид, опаковките” с “хексафлуорид и опаковките”.
6.4.8.2
Променете края на въвеждащия параграф да гласи: “… което може да
доведе до едно от следните:”.
В (a) и (b), изтрийте “или” в края.
6.4.8.8
В (b), заместете “и изпитванията в” с “и някое от изпитванията в”.
6.4.9.1
В първото изречение заместете “6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6,” с “6.4.8.4 до
6.4.8.6”.
Във второто изречение вмъкнете “6.4.8.4 и” след “определени в”.
6.4.10.3
Изменението да се чете, както следва:
“6.4.10.3 Опаковката трябва да бъде проектирана така, че ако е в условията на
максимално нормално работно налягане и бъде подложена на:
(a)
изпитванията, описани в 6.4.15, да ограничи загубата на радиоактивно
съдържание до не повече от 10-6 A2 на час; и
(b)
последователността от изпитвания от 6.4.20.1,
(i)
ще задържи достатъчно екранировка, за да гарантира че
радиационното ниво на 1 m от повърхността на опаковката няма да
надвиши 10 mSv/h при максималното радиоактивно съдържание, за което
е проектирана да съдържа опаковката; и
(ii)
ще ограничи натрупаната загуба на радиоактивно съдържание за
период от една седмица до не повече от 10 A2 за криптон-85 и не повече от
A2 за всички други радионуклеиди.”
Text of last paragraph remains unchanged.
6.4.11.1
В (a), вмъкнете “рутинни,” преди “нормални”.
6.4.11.1
Променете (b) (i) да гласи, както следва: “(i) от 6.4.7.2 с изключение на
неопакован материал, когато е специално позволен от 2.2.7.2.3.5 (e);”.
6.4.11.1
В (b) (ii) изтрийте “и” в края.
6.4.11.1
Променете (b) (iii) да гласи, както следва: “(iii) от 6.4.7.3 освен, ако
материалът не е изключен по 2.2.7.2.3.5;”.
6.4.11.1
Вмъкнете нова (b) (iv) да гласи, както следва:
“(iv)
от 6.4.11.4 до 6.4.11.14, освен, ако материалът не е изключен по 2.2.7.2.3.5,
6.4.11.2 или 6.4.11.3.”.
6.4.11.2
Променете да гласи, както следва:
“6.4.11.2 Пакети, съдържащи делящ се радиоактивен материал, който
удовлетворява разпоредбите на подпараграф (d) и една от разпоредбите на (a) до (c)
по-долу, са изключени от изискванията на 6.4.11.4 до 6.4.11.14.
(a)
Пакети , съдържащи делящ се радиоактивен материал в каквато и
да е форма, при условие че:
(i)
Най-малкият външен размер на опаковката не е по-малък от 10
cm;
(ii) Индексът на ядрена безопасност по критичност (CSI) на
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пакета е пресметната с използване на следната формула:
��� � �0 � �

����������� � 2��������������������
�
����������������������� � ����������������
�
�
280
* Плутоният може да бъде в кой да е изотопен състав, при условие
че количеството от Pu-241 е по-малко от това на Pu-240 в
пакета
където стойностите на Z са взети от Таблица 6.4.11.2;
(iii) Индексът на ядрена безопасност по критичност (CSI) на всеки
пакет не надвишава 10;
(b)
Пакети, съдържащи делящ се радиоактивен материал в каквато и
да е форма, при условие че:
(i)
Най-малкият външен размер на опаковката не е по-малък от 30
cm;
(ii) Пакетът, след като бъде подложен на изпитванията,
дефинирани в 6.4.15.1 до 6.4.15.6:
— Задържа съдържанието си от делящ се материал;
— Запазва минимални цялостни външни размери на пакета
най-малко от 30 cm;
— Не позволява влизане на куб с ръб 10 cm;
(iii) Индексът на ядрена безопасност по критичност (CSI) на
пакета е пресметната с използване на следната формула:
��� � �0 � 2
����������� � 2��������������������
��
�
����������������������� � ����������������
�
�
280
* Плутоният може да бъде в кой да е изотопен състав, при условие,
че количеството от Pu-241 е по-малко от това на Pu-240 в
пакета
където стойностите на Z са взети от Таблица 6.4.11.2;
(iv) Индексът на ядрена безопасност по критичност (CSI) на всеки
пакет не надвишава 10;
(c)
Пакети, съдържащи делящ се материал в каквато и да е форма,
при условие че:
(i)
Най-малкият външен размер на опаковката не е по-малък от 10
cm;
(ii) Пакетът, след като бъде подложен на изпитванията,
дефинирани в 6.4.15.1 до 6.4.15.6:
— Задържа съдържанието си от делящ се материал;
— Запазва минимални цялостни външни размери на пакета
най-малко от 10 cm;
— Не позволява влизане на куб с ръб 10 cm;
(iii) Индексът на ядрена безопасност по критичност (CSI) на
пакета е пресметната с използване на следната формула:
��
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����������� � 2�5������������������
450
����������������������� � ����������������
�
�
280
* Плутоният може да бъде в кой да е изотопен състав, при условие
че количеството от Pu-241 е по-малко от това на Pu-240 в
пакета
(iv) Максималната маса на делящите се нуклеиди във всеки пакет
не надвишава 15 g;
(d)
Общата маса на берилий, водороден материал, обогатен в
деутерий, графит и други алотропни форми на въглерода, намиращи се в
индивидуален пакет, не трябва да бъде по-голяма от масата на делящите се
нуклеиди в пакета с изключение на случаите, когато общата им
концентрация не надвишава 1 g в1 000 g от кой да е материал. Берилий
въведен в медни сплави до 4% от теглото на цялата сплав не подлежи на
разглеждане.
Таблица 6.4.11.2
Стойности на Z за пресмятане на индекса на ядрена безопасност
по критичност (CSI) в съответствие с 6.4.11.2

а

��

Обогатяванеа

Z

Обогатен уран до 1.5%

2200

Обогатен уран до 5%

850

Обогатен уран до 10%

660

Обогатен уран до 20%

580

Обогатен уран до 100%

450

Ако пакет съдържа уран с различно обогатяване на U-235, тогава
трябва да се използва стойността на съответната най-висока
стойност на Z.
6.4.11.3
Вмъкнете нов параграф да гласи, както следва:
“6.4.11.3 Опаковките, съдържащи не повече от 1 000 g плутоний, са изключени от
приложението на 6.4.11.4 до 6.4.11.14, при условие че:
(a)
Не повече от 20% от плутония по маса е делящи се
радионуклеиди;
(b)
Индексът на ядрена безопасност по критичност (CSI) се пресмята
с използване на следната формула:
�����������������������
�
��� � 50 � 2 � �
1000
(c)
Ако с плутония има и уран, масата на урана трябва да бъде не
повече от 1% от масата на плутония.”.
Текущите параграфи 6.4.11.3 до 6.4.11.13 стават нови параграфи 6.4.11.4 до 6.4.11.14.
6.4.11.4 (стар 6.4.11.3)
Заместете “6.4.11.7 до 6.4.11.12” с “6.4.11.8 до 6.4.11.13”.
6.4.11.5 (стар 6.4.11.4)
Заместете “6.4.11.7 до 6.4.11.12” с “6.4.11.8 до 6.4.11.13”
и вмъкнете „или“ в края на въвеждащото изречение.
6.4.11.8
(стар 6.4.11.7) В последното изречение на въвеждащия параграф
вмъкнете „или“ преди „следното“.
В (a) и (b) (i), заместете “6.4.11.12 (b)” с “6.4.11.13 (b)”.
6.4.11.9
(стар 6.4.11.8) В първото изречение заместете „трябва да бъде близко“ с
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„е близко“; в последното изречение заместете“6.4.11.12 (b)” с “6.4.11.13 (b)” и
“6.4.11.9 (c)” с “6.4.11.10 (c)”.
6.4.11.10 (стар 6.4.11.9) Във въвеждащото изречение заместете“6.4.11.7 и
6.4.11.8” с “6.4.11.8 и 6.4.11.9”.
6.4.11.10 (стар 6.4.11.9)
В (b), заместете“6.4.11.11 (b)” с “6.4.11.12 (b)”. В (c),
заместете“6.4.11.12 (b)” с “6.4.11.13 (b)”.
6.4.11.13 (стар 6.4.11.12)
В (c), заместете“6.4.11.12 (b)” с “6.4.11.13 (b)”.
6.4.11.14 (стар 6.4.11.13)
Заместете“6.4.11.11 и 6.4.11.12” с “6.4.11.12 и 6.4.11.13”.
6.4.13
В (c) заместете“6.4.11.13” с “6.4.11.14”.
6.4.15.5
В (a), променете началото да гласи: “еквивалента на 5 пъти …”.
6.4.17.2
Във въвеждащия параграф заместете “6.4.11.12” с “6.4.11.13”.
6.4.17.2
В (b), преместете фразата “така че повредата да бъде максимална“ в края
на изречението след „върху целта“.
6.4.17.2
В (c), вмъкнете следното ново трето изречение: „Долната страна на
стоманената табела трябва да има заоблени ръбове и ъгли с радиус не по-голям от 6
mm.”.
6.4.19.1
Заместете“6.4.11.7 до 6.4.11.12” с “6.4.11.8 до 6.4.11.13”.
6.4.19.2
Заместете“6.4.11.12” с “6.4.11.13”.
6.4.20.2
В първото изречение вмъкнете „вертикална“ преди „твърда“. Във второто
изречение заместете „сондата към повърхността на образеца трябва да бъде такава, че
нанесената повреда“ с „пакетът-образец и точката на въздействие върху повърхността
на пакета-образец трябва да бъде такава, че нанесената повреда“.
6.4.22.4
Променете да гласи, както следва:
“6.4.22.4 Всяка спецификация на опаковка за делящ се радиоактивен материал,
който не е изключен по никой от параграфите 2.2.7.2.3.5 (a) до (f), 6.4.11.2 и 6.4.11.3
трябва да изисква многостранно одобрение.“.
Вмъкнете нов параграф, който да се чете, както следва:
“6.4.22.6 Спецификацията за делящ се радиоактивен материал, изключен от
класификацията „ДЕЛЯЩ СЕ“ в съответствие с 2.2.7.2.3.5 (f) трябва да изисква
многостранно одобрение.“.
6.4.22.7
Вмъкнете нов параграф да гласи, както следва:
“6.4.22.7 Алтернативни граници на активност за изключени пратки на уреди или
изделия в съответствие с 2.2.7.2.2.2 (b) трябва да изискват многостранно одобрение.”.
Преномерирайте съществуващия 6.4.22.6 на 6.4.22.8 и съществуващия 6.4.22.7 на
6.4.22.9.
6.4.23.2
Във въвеждащото изречение заместете “одобряване за изпращане” с
“одобряване на изпращане”.
В (c), заместете края на параграфа да гласи, както следва: “… посочени в сертификата
за одобряване на спецификацията на опаковка, ако е приложимо, издадена съгласно
5.1.5.2.1 (a) (v), (vi) или (vii), трябва да бъдат осъществени.“.
6.4.23.4
В (f), вмъкнете “ядрено” след “отработено” и заместете “6.4.11.4 (b)” с
“6.4.11.5 (b)”. В (i), заместете “програма за осигуряване на качеството” със “система за
управление”.
6.4.23.5
Във въвеждащото изречение изтрийте “одобряване на опаковки”.
6.4.23.5
В (a), заместете “6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6” с “6.4.8.4 до 6.4.8.6”.
6.4.23.5
В (d), променете началото на изречението да гласи: “посочен диапазонът”.
6.4.23.6
Заместете “програма за осигуряване на качеството” със “система за
управление”.
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6.4.23.7
Заместете “програма за осигуряване на качеството” със “система за
управление”.
6.4.23.8
В (d) заместете “програма за осигуряване на качеството” със “система за
управление”.
6.4.23.9
Вмъкнете нов параграф, койтода се чете , както следва:
“6.4.23.9 Формулярът за одобрение на спецификация за делящ се радиоактивен
материал, изключен от класификацията „ДЕЛЯЩ СЕ“ в съответствие с Таблица
2.2.7.2.1.1, по 2.2.7.2.3.5 (f), трябва да включва:
(a)
подробно описание на материала; трябва да има конкретна
препратка към физическото и химичното състояния;
(b)
изпитанията, които са проведени и техните резултати или
доказателство, основаващо се на метод за пресмятане, който да покаже
дали материалът е способен да удовлетвори изискванията, дефинирани в
2.2.7.2.3.6;
(c)
спецификация на приложимата система за управление, както е
изискването на 1.7.3;
(d)
специфичните действия, които трябва да се предприемат преди
изпращане.”.
6.4.23.10 Вмъкнете нов параграф, който да се чете, както следва:
“6.4.23.10 Формулярът за одобрение на алтернативни граници на активност за
изключени пратки от уреди или изделия трябва да включва:
(a)
идентификация и подробно описание на уредите или изделията,
предназначената им употреба и включения(ите) радионуклеид(и);
(b)
Максималната активност на радионуклеида(ите) в уреда или
изделието;
(c)
Максималните външни нива на радиация, възникващи от уреда
или изделието;
(d)
Химичната или физическата форми на радиоактивния(ите)
радионуклеид(и), съдържащи се в уреда или изделието;
(e)
Подробности за конструкцията и проекта на уреда или изделието,
конкретно свързани със съдържанието и екранировката на радионуклеида
в рутинни, нормални или аварийни условия на превоз;
(f)
Приложимата система за управление, включително процедурите
за изпитване за качество и проверки, които трябва да се приложат към
радиоактивните източници, компоненти и завършени продукти, за да се
гарантира, че максимално определената активност за радиоактивния
материал или максималните радиационни нива, определени за уреда или
изделието, не са превишени и че тези уреди или изделия са конструирани
в съответствие с проектните спецификации;
(g)
Максималният брой уреди или изделия, които се очаква да бъдат
изпращани на пратка и на година;
(h)
Оценка на дозата в съответствие с принципите и методологиите
изложени в Международните Основни стандарти за безопасност за защита
от йонизиращи лъчения, Сериите №115 за безопасност на МААЕ, Виена
(1996 г.), включително индивидуалните дози за транспортиране на
работници и лица от населението и, ако е подходящо, колективни дози
произлизащи от рутинни, нормални или аварийни условия на превоз,
основани на представителни сценарии за превоз, на които се подлагат
пратките.“.
Текущите параграфи 6.4.23.9 до 6.4.23.11 стават нови параграфи 6.4.23.11 до 6.4.23.13.
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6.4.23.11 (стар 6.4.23.9) Във въвеждащото изречение заместете “сертификат за
одобрение” със “ сертификат за одобрение”. /промяната не е приложима към
българския текст/
6.4.23.11 (стар 6.4.23.9) (a) Заместете “6.4.23.10 (b)” с “6.4.23.12 (b)”.
6.4.23.11 (стар 6.4.23.9)
(b) Вмъкнете “или алтернативни граници за активност за
изключена пратка” в края на изречението. Променете второто изречение да гласи: “
Идентификационното обозначение на одобряването за изпращане трябва да бъде ясно
свързано с идентификационното обозначение на одобряването на спецификацията.”.
6.4.23.11 (стар 6.4.23.9) (c) Във въвеждащото изречение заместете “типове
сертификати за одобрение” с “ типове сертификати за одобрение” /промяната не е
приложима към българския текст/. Вмъкнете следния ред между редовете,
съответстващи на LD и T: “FE делящ се радиоактивен материал, отговарящ на
изискванията на 2.2.7.2.3.6”. Добавете следния ред в края на списъка: “AL
Алтернативни граници за активност за изключени пратки с уреди или изделия.“
6.4.23.11 (стар 6.4.23.9) (d)
Вмъкнете “сертификати за одобрение на” преди
“спецификация на опаковка”, изтрийте (два пъти) “ сертификати за одобрение” преди
и след “ радиоактивно вещество” и заместете “1.6.6.2 и 1.6.6.3” с “1.6.6.2 до 1.6.6.4”.
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) Във въвеждащото изречение заместете “типови кодове” с
“идентификационни обозначения”.
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) (a) Заместете “6.4.23.9 (a), (b), (c) и (d)” с “6.4.23.11 (a),
(b), (c) и (d)”; “одобряването на спецификация” с “одобряването на спецификация”,
/промяната не е приложима към българския текст/ и “одобряването на изпращане” с
“одобряването на изпращане” /промяната не е приложима към българския текст/.
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) (a) За
A/132/B(M)F-96,
заместете
“сертификата
за
одобряване на спецификацията” със “сертификата за одобряване за спецификацията на
опаковката”.
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) (a) За A/132/B(M)F-96T, заместете “одобряването на
изпращане” с “одобрение на изпращане”. /промяната не е приложима към българския
текст/
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) (a) За A/137/X, заместете “одобряване за специален режим” с
“одобряване за специален режим”; /промяната не е приложима към българския текст/
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) (a) За A/139/IF-96 и A/145/H(U)-96, заместете “сертификата
за одобряване на спецификацията на опаковката” със “сертификата за одобрение на
спецификацията на опаковката”. /промяната не е приложима към българския текст/
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) (b) Заместете “съгласно 6.4.23.16” с “в съответствие с
6.4.23.20”.
6.4.23.12 (стар 6.4.23.10) (c)
Заместете (два пъти) “сертификат за одобряване
на спецификация на опаковка” с “сертификат за одобряване на спецификация на
опаковка”; /промяната не е приложима към българския текст/ и “сертификат за
одобряване” със “сертификат за одобрение” в последното изречение.
6.4.23.13 (стар 6.4.23.11) Във въвеждащото изречение заместете “сертификат за
одобрение” със “ сертификат за одобрение” /промяната не е приложима към
българския текст/ и в (i) заместете “програма за осигуряване на качеството” със
“система за управление”.
6.4.23.14 Вмъкнете нов параграф да гласи, както следва:
“6.4.23.14 Всеки сертификат за одобрение, издаден от компетентен орган за материал
изключен от класификацията „ДЕЛЯЩ СЕ“, трябва да включва следната информация:
(a)
Тип на сертификата;
(b)
Идентификационно обозначение на компетентния орган;
(c)
Дата на издаване и дата на изтичане;
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(d)
Списък от приложими национални и международни разпоредби,
включително изданието на Регламента на Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ) за безопасно транспортиране на радиоактивни
материали, според който е одобрено изключението;
(e)
Описание на изключения материал;
(f)
Ограничителни спецификации за изключение материал;
(g)
Спецификация на приложимата система за управление, според
изискването на 1.7.3;
(h)
Препратка към информация, предоставена от кандидатстващия и
свързана със специфичните действия, които трябва да се предприемат
преди изпращане;
(i)
Ако се счете за необходимо от компетентния орган, препратка
към самоличността на кандидатстващия;
(j)
Подпис и идентификация на служебното лице, което
сертифицира;
(k)
Препратка към документацията, която показва съответствие с
2.2.7.2.3.6.”.
Текущите параграфи 6.4.23.12 до 6.4.23.14 стават нови параграфи 6.4.23.15 до
6.4.23.17.
6.4.23.15 (стар 6.4.23.12) Във въвеждащото изречение заместете “сертификат за
одобрение” със “ сертификат за одобрение”. /промяната не е приложима към
българския текст/
6.4.23.15 (стар 6.4.23.12) (j) Заместете “количествата” с “масата” и променете края на
параграфа да гласи, както следва: “… особен вид радиоактивно вещество или слабо
диспергиращ радиоактивен материал или делящ се радиоактивен материал, изключен
по 2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо;”.
6.4.23.15 (стар 6.4.23.12) (k)(v)
Заместете“6.4.11.4 (b)” с “6.4.11.5 (b)”.
6.4.23.15 (стар 6.4.23.12) (r)
Заместете “програма за осигуряване на
качеството” със “система за управление”.
6.4.23.16 (стар 6.4.23.13) Във въвеждащото изречение заместете “сертификат за
одобрение” със “ сертификат за одобрение”. /промяната не е приложима към
българския текст/.
6.4.23.16 (стар 6.4.23.13) (i) Заместете
“сертификат(и)
за
одобрение
на
спецификацията” с “ сертификат(и) за одобрение на спецификацията ”. /промяната не
е приложима към българския текст/.
6.4.23.16 (стар 6.4.23.13) (j) Заместете “количествата” с “масата” и променете края на
параграфа да гласи, както следва: “… особен вид радиоактивен материал или слабо
диспергиращ радиоактивен материал или делящ се радиоактивен материал изключен
по 2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо;”
6.4.23.16 (стар 6.4.23.13) (l)
Заместете “програма за осигуряване на
качеството” със “система за управление”.
6.4.23.17 (стар 6.4.23.14) Във въвеждащото изречение заместете “сертификат за
одобрение” със “ сертификат за одобрение”. /промяната не е приложима към
българския текст/
6.4.23.17 (стар 6.4.23.14) (h) Заместете “одобряване за изпращане” с “одобряване за
изпращане”. /промяната не е приложима към българския текст/
6.4.23.17 (стар 6.4.23.14) (l) Променете края на второто изречение да гласи, както
следва: “… масата в грамове (за делящ се радиоактивен материал общата маса на
делящите се радионуклеиди или масата на всеки делящ се радионукелид, когато е
подходящо) и дали съдържанието от особен вид радиоактивен материал или слабо
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диспергиращ радиоактивен материал или делящ се радиоактивен материал, изключен
по 2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо
6.4.23.17 (стар 6.4.23.14) (n) Променете въвеждащото изречение да гласи, както
следва: “за спецификации на опаковки, съдържащи делящ се радиоактивен материал,
който изисква многостранно одобрение на спецификацията на опаковката в
съответствие с 6.4.22.4:”.
6.4.23.17 (стар 6.4.23.14) (n) (vi)
Заместете“6.4.11.4 (b)” с “6.4.11.5 (b)”.
6.4.23.17 (стар 6.4.23.14) (t)
Заместете “програма за осигуряване на
качеството” със “система за управление”.
6.4.23.18 Вмъкнете нов параграф 6.4.23.18 да гласи, както следва:
“6.4.23.18 Всеки сертификат издаден от компетентен орган за алтернативни граници
за активност за изключени пратки с уреди или изделия, съгласно 5.1.5.2.1 (d), трябва
да включва следната информация:
(a)
Тип на сертификата;
(b)
Идентификационно обозначение на компетентния орган;
(c)
Дата на издаване и дата на изтичане;
(d)
Списък от приложими национални и международни разпоредби,
включително изданието на Регламента на Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ) за безопасно транспортиране на радиоактивни
материали, според който е одобрено изключението;
(e)
Идентификация на уреда или изделието;
(f)
Описание на уреда или изделието;
(g)
Проектни спецификации на уреда или изделието;
(h)
Спецификация на радионуклеида(ите), одобрените алтернативни
граници на активност за изключената(ите) пратка(и) от уреда(и) или
изделие(я);
(i)
Препратка към документация, която показва съответствие с
2.2.7.2.2.2 (b);
(j)
Ако се счете за необходимо от компетентния орган, препратка
към самоличността на кандидатстващия;
(k)
Подпис и идентификация на служебното лице, което
сертифицира.”.
Текущите параграфи 6.4.23.15 и 6.4.23.16 стават съответно 6.4.23.19 и 6.4.23.20.
Глава 6.5
Променете 6.5.2.2.2, което да се чете, както следва:
“6.5.2.2.2 Максимално допустимият товар при подреждане по височина, приложим
при употреба на контейнери тип IBC, трябва да бъде показан със символ, като
показания на Фигура 6.5.2.2.1 или Фигура 6.5.2.2.2. Символът трябва да е траен и ясно
видим.
Фигура 6.5.2.2.1

Фигура 6.5.2.2.2

Променете 6.5.2.2.2, което да се чете, както следва:
“6.5.2.2.2 Максимално допустимият товар при подреждане по височина, приложим
при употреба на контейнери тип IBC, трябва да бъде показан със символ, като
показания на Фигура 6.5.2.2.1 или Фигура 6.5.2.2.2. Символът трябва да е траен и ясно
С Т Р. 9видим.
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Фигура 6.5.2.2.1

Фигура 6.5.2.2.2

контейнери тип IBC, които могат да
бъдат подреждани по височина

контейнери тип IBC, които НЕ
могат да бъдат подреждани по
височина

Минималните размери трябва да са 100 mm ×100 mm. Буквите и цифрите, указващи
масата, трябва да са високи най-малко 12 mm. Площта в рамките на знаците за
принтера, указани със стрелките за размери, трябва да е квадратна. Когато размерите
не са дефинирани, всички подробности трябва да са приблизително пропорционални
на показаните. Масата, отбелязана над символа, не трябва да надвишава положения
товар по време на изпитването на за типов проект (виж 6.5.6.6.4) разделен на 1.8.“
6.5.2.2.4
След “Датата на производство на пластмасовия вътрешен съд може
алтернативно да бъде отбелязана върху вътрешния съд непосредствено да остатъка от
маркировката.“ Добавете следното ново изречение: „В такъв случай, двете цифри на
годината в маркировката и вътрешния кръг на часовника, трябва да са идентични.“. В
края добавете нова Забележка, която да се чете, както следва:
“ЗАБЕЛЕЖКА: Допустими са и други методи, които осигуряват изискваната
информация в трайна, видима и четлива форма.”.
Глава 6.6
6.6.2.2
В началото заместете “Буквата “W” ” с “Буквите “T” или “W” ” и вмъкнете
ново второ изречение, което да се чете, както следва: “Буквата “T” означава голяма
опаковка за повредени и разсипани товари, съответстваща на изискванията на
6.6.5.1.9.”.
6.6.3.2
Вмъкнете нов втори пример, който да се чете, както следва:
50AT/Y/05/01/B/PQR S
2500/1000

За големи стоманени опаковки за
повредени и разсипани товари, които са
подходящи за товарене при подреждане
по височина; товар при подреждане по
височина: 2 500 kg; максимална брутна
маса: 1 000 kg.“

Променете 6.6.3.3, което да се чете, както следва:
“6.6.3.3
Максимално допустимият товар при подреждане по височина, приложим
при употреба на големи опаковки, трябва да бъде показан със символ, като показания
на Фигура 6.6.3.3.1 или Фигура 6.6.3.3.2. Символът трябва да е траен и ясно видим.
Фигура 6.6.3.3.1

Фигура 6.6.3.3.2

маса: 1 000 kg.“
Променете 6.6.3.3, което да се чете, както следва:
“6.6.3.3
Максимално допустимият товар при подреждане по височина, приложим
при употреба на големи опаковки, трябва да бъде показан със символ, като показания
Б Р О Й на
1 3Фигура 6.6.3.3.1 или Фигура
Д Ъ Р6.6.3.3.2.
ЖАВЕН
В Е С Ттрябва
Н И К да е траен и ясно видим. С Т Р. 9 7
Символът
Фигура 6.6.3.3.1

Фигура 6.6.3.3.2

големи опаковки, които могат да
бъдат подреждани по височина

големи опаковки, които НЕ
могат да бъдат подреждани по
височина

Минималните размери трябва да са 100 mm ×100 mm. Буквите и цифрите, указващи
масата, трябва да са високи най-малко 12 mm. Площта в рамките на знаците за
принтера, указани със стрелките за размери, трябва да е квадратна. Когато размерите
не са дефинирани, всички подробности трябва да са приблизително пропорционални
на показаните. Масата, отбелязана над символа, не трябва да надвишава положения
товар по време на изпитването на за типов проект (виж 6.6.5.3.3.4) разделен на 1.8.“
6.6.5.1.9
Вмъкнете следния нов параграф, който да се чете, както следва:
“6.6.5.1.9 Големи опаковки за повредени и разсипани товари
Големите опаковки за повредени и разсипани товари трябва да бъдат изпитвани и
маркирани в съответствие с изискванията приложими за опаковъчна група II големи
опаковки, предназначени за превоз на твърди вещества или вътрешни опаковки, с
изключение на:
(a)
Използваното изпитвано вещество при провеждане на изпитванията
трябва да е вода и големите опаковки за повредени и разсипани товари трябва да бъдат
напълнени до не по-малко от 98% от тяхната вместимост. Позволява се употребата на
добавки като торбички с оловни сачми за постигане на необходимата обща маса на
опаковката, дотолкова, доколкото те са разположени така, че резултатите от
изпитването да не бъдат повлияни. Алтернативно, при провеждане на изпитване на
падане, височината на пускане може да се променя в съответствие с 6.6.5.3.4.4.2 (b);
(b)
В допълнение, големите опаковки за повредени и разсипани трябва да са
успешно подложени на изпитване за непромокаемост при 30 kPa, като резултатите от
това изпитване да са отразени в доклада от изпитването, изискван по 6.6.5.4; и
(c)
Големите опаковки за повредени и разсипани товари трябва да бъдат
маркирани с буквата “T”, както е описано в 6.6.2.2.”.
Глава 6.7
6.7.2.2.9
Вмъкнете нов параграф, който да се чете , както следва:
“6.7.2.2.9.1 За преносими цистерни, предназначени за използване като офшорни ,
трябва да се вземе под внимание динамичното механично напрежение, оказвано при
боравене в открито море.”.
6.7.2.2
Вмъкнете нов параграф , който да се чете, както следва:
“6.7.2.2.17 Термичните изолации, които са в пряк контакт с резервоара, предназначен
за превоз на вещества при повишени температури, трябва да има температура на
запалване най-малко 50 °C по-висока от максималната проектна температура на
цистерната.“.
6.7.2.5
Вмъкнете следните нови параграфи да гласят, както следва:
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“6.7.2.5.12 Отоплителната система трябва да проектирана или управлявана така, че
веществото да не може да достигне температура, при която налягането в цистерната да
надвиши неговото максимално допустимо работно налягане (МДРН/MAWP) или да
доведе до други опасности (напр. опасна термална декомпозиция).
6.7.2.5.13 Отоплителната система трябва да проектирана или управлявана така, че
мощността за вътрешните нагревателни елементи да не бъде налична, освен ако
отоплителните елементи не са напълно потопени. Температурата на повърхността на
нагревателните елементи при оборудване за вътрешно отопление, или температурата
на резервоара при оборудване за външно отопление, не трябва в никакъв случай да
надвишава 80% от температурата на самозапалване (в °C) на превозваното вещество.
6.7.2.5.14 Ако вътре в цистерната е инсталирана електрична отоплителна система, тя
трябва да е снабдена с прекъсвач с утечка към земя с изпускателен ток по-малък от
100 mA.
6.7.2.5.15 Монтираните към цистерните електрични пултове за управление не трябва
да имат пряка връзка към вътрешността на цистерната и трябва да разполагат със
защита еквивалентна най-малко на тип IP56, съгласно IEC 144 или IEC 529.”.
6.7.2.19.4 Вмъкнете следното ново второ изречение:
“За цистерни, които се използват за превоз само на твърди вещества, различни от
токсични или корозионни вещества, които не се втечняват по време на превоз,
изпитанието за хидравлично налягане може да бъде заменено с подходящо изпитание
за налягане на 1.5 от максимално допустимото работно налягане (/MAWP), при
условие че е одобрено от компетентен орган.”.
6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 и 6.7.5.13.2
Заместете “трябва да бъдат маркирани” с “ трябва
да бъдат трайно маркирани”.
6.7.4.6.1
Във второто изречение заместете “напълно отворени при налягане” с
“напълно отворени при налягане”. /промяната не е приложима към българския текст/.
6.7.5.2.4 (a) Заместете “ISO 11114-1:1997” с “ISO 11114-1:2012”.
Глава 6.8
Съществуващата ЗАБЕЛЕЖКА под Глава 6.8 става ЗАБЕЛЕЖКА 1. Добавете нова
ЗАБЕЛЕЖКА 2, която да се чете както следва::
“ЗАБЕЛЕЖКА 2: За неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и
демонтируеми цистерни с допълнителни устройства, виж специална разпоредба 664
от Глава 3.3.”.
6.8.2.2.3
В края на втория параграф заместете “ или резервоарът на цистерната
трябва да може да издържи без утечка на експлозия, получена в резултат от
преминаването на пламъка“ с „или резервоарът на цистерната трябва да може да
издържи ударно налягане, което означава да бъде способен да издържи без утечка, но
да позволи деформация, получено в резултат от преминаването на пламъка“.
6.8.2.6.1, 6.8.2.6.2 и 6.8.3.6 Преди Таблицата вмъкнете следното изречение:
“Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата с обхвата на
стандарта, освен ако не е указано друго в Таблицата по-долу.”.
6.8.2.6.1
В таблицата, под “ За цистерни за газове от Клас 2”, добавете следния
нов стандарт да гласи, както следва:
(1)
EN 14129:2014

(2)
Съоръжения и принадлежности за
втечнен въглеводороден газ (LPG).
Предпазни вентили за цистерни за
LPG

(3)
6.8.2.1.1 и
6.8.3.2.9

(4)
До следващо
решение

(5)
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6.8.2.6.1
В таблицата под „За цистерни, предназначени за превоз на втечнени
петролни продукти и други опасни вещества от Клас 3, които имат налягане на
парите, не по-голямо от 110 kPa при температура 50°C и бензин, и които не
пораждат токсична или корозионна допълнителна опасност“ добавете следния нов
стандарт да гласи, както следва:
(1)
EN 16257:2012

(2)
Цистерни за превоз на опасни
товари. Съоръжения за обслужване.
Размери на вентила, различни от
диаметър 100 mm (номинален)

(3)
6.8.2.2.1 и
6.8.2.2.2

(4)

(5)

До следващо
решение

6.8.4, специални разпоредби TA4 и TT9
Заместете “EN ISO/IEC 17020:2004” с “EN
ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на т. 8.1.3)”.
6.8.4 (d), специална разпоредба TT 8 Заместете “EN 473” с “EN ISO 9712:2012”.
Глава 6.9
6.9.2.3.2 и 6.9.4.2.1 Заместете “ISO 75-1:1993” с “EN ISO 75-1:2013”.
6.9.2.5
Заместете “EN 61:1977” с “EN ISO 527-4:1997 и EN ISO 527-5:2009”.
6.9.2.10
Заместете “EN ISO 14125:1998” с “EN ISO 14125:1998 + AC:2002 +
A1:2011”.
6.9.4.2.1 и 6.9.4.2.2 Заместете “EN ISO 527-5:1997” с “EN ISO 527-4:1997 или EN ISO
527-5:2009”.
6.9.4.2.2
Заместете “ISO 14125:1998” с “EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011”.
Глава 6.10
6.10.3.8 (b) Заместете “което може да предизвика искри” с “което може да бъде
източник на запалване ”. В края добавете “, или цистерната трябва да може да издържи
ударно налягане, което означава да бъде способна да издържи без утечка, но да
позволи деформация, получено в резултат от преминаването на пламъка;”.
Глава 6.12
6.12.5
В Забележката заместете “EN 13501-1:2002” с “EN 13501-1:2007 +
A1:2009”.
Глава 7.3
7.3.1.1 (a) Вмъкнете “или препратка към даден параграф” след “ посочено специално
условие, определено чрез BK кода”.
7.3.1.1 (b) Изменението да се чете, както следва:
“(b)
специална разпоредба, посочена с кода “VC” или препратка към даден
параграф, изрично разрешаваща този режим на превоз, е посочена в колона (17) на
Таблица А от Глава 3.2 и условията на тази специална разпоредба заедно с всички
допълнителни разпоредби посочени с код(овете) “AP”, както е указано в 7.3.3, са
удовлетворени в допълнение на изискванията в този раздел.”.
7.3.1.4 и 7.3.1.6
В началото заместете “Твърдите вещества в насипно състояние”
с “Веществата”.
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7.3.2
В заглавието изтрийте думата “Допълнителни”.
7.3.2.1
Добавете следното ново първо изречение: “В допълнение на общите
изисквания на раздел 7.3.1, са приложими разпоредбите на настоящия раздел.”.
7.3.2.7
Заместете “4.1.9.2.3” с “4.1.9.2.4”.
7.3.2.9
Добавете следния нов подраздел, който да се чете, както следва: “7.3.2.9
Товари от Клас 9
7.3.2.9.1
За UN № 3509, могат да се използват само затворени контейнери за
насипни/наливни товари (код BK2). Контейнерите за насипни/наливни товари трябва
да са изработени от непромокаеми материали или да са снабдени с непробиваема и
непропусклива запечатана обшивка или чувал и трябва да имат средство за задържане
на свободна течност, която може да излезе по време на превоз, напр. абсорбиращ
материал. Опаковки, изхвърлени, празни, непочистени с остатъци от Клас 5.1 могат да
се превозват в контейнери за насипни/наливни товари, които са конструирани или
приспособени така, че товарите да не могат да влязат в контакт с дърво или друг
запалим материал.”.
7.3.3
Изменението да се чете, както следва:
“7.3.3
Разпоредби за превоз в контейнери за насипни/наливни товари,
когато са приложени разпоредбите на 7.3.1.1 (b)
7.3.3.1
В допълнение на общите разпоредби на раздел 7.3.1, разпоредбите на този
раздел са приложими, когато са показани под запис в колона (17) на Таблица А от
Глава 3.2. Използваните съгласно този раздел закрити или покрити превозни средства
или закрити или покрити контейнери не трябва да отговарят на изискванията на Глава
6.11. Кодовете VC1, VC2 и VC3 в колона (17) на Таблица А от Глава 3.2 имат следното
значение:
VC1
Разрешен е превоза в насипно състояние в покрити с покривала превозни
средства или контейнери или контейнери за насипни/наливни товари;
VC2
Разрешен е превоза в насипно състояние в закрити/затворени превозни
средства или контейнери или контейнери за насипни/наливни товари
VC3
Разрешен е превоза в насипно състояние в специално оборудвани
превозни средства или контейнери в съответствие със стандартите, определени от
компетентния орган на страната на произход. Ако страната на произход не е страна по
ADR, изложените по-долу условия не трябва да се признават от компетентния орган
на първата страна, която е страна по ADR и която е достигната от пратката.
7.3.3.2
Когато се използват VC кодовете за насипно състояние, трябва да се
прилагат следните допълнителни разпоредби, показани в колона (17) на Таблица А от
Глава 3.2:
7.3.3.2.1
Товари от Клас 4.1
AP1
Превозните средства и контейнерите трябва да имат метално тяло и където
са снадени, покривалото трябва да е незапалимо.
AP2
Затворените превозни средства и затворените контейнери трябва да
разполагат с адекватна вентилация.
7.3.3.2.2
Товари от Клас 4.2
AP1
Превозните средства и контейнерите трябва да имат метално тяло и където
са снадени, покривалото трябва да е незапалимо.
7.3.3.2.3
Товари от Клас 4.3
AP3
Покритите превозни средства и покритите контейнери трябва да се
използват само, когато веществото е на парченца (не във формата на пудра, гранули,
прах или пепел)
AP4
Затворените превозни средства и затворените контейнерите трябва да са
снабдени с херметично затварящи се отвори за товарене и разтоварване, за да се
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предотвратява изпускането на газ и да се предотвратява натрупването на влага.
AP5
Вратите за товарене на товара на затворени превозни средства или
затворените контейнери, трябва да са маркирани със следните букви с височина не помалко от 25 mm:
“ВНИМАНИЕ НЯМА ВЕНТИЛАЦИЯ
ОТВАРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛНО”
Това трябва да е на езика, който изпращачът счита за подходящ.
7.3.3.2.4
Товари от Клас 5.1
AP6
Ако превозното средство или контейнерът са изработени от дърво или
друг запалим материал, то трябва да е снабдено с непромокаемо покритие, устойчиво
на запалване, или върху нея да е нанесен натриев силикат (силикагел) или подобно
вещество. Покривалото също трябва да е непромокаемо и устойчиво на запалване.
AP7
Превозът в насипно състояние трябва да е само при пълно натоварване.
7.3.3.2.5
Товари от Клас 6.1
AP7
Превозът в насипно състояние трябва да е само при пълно натоварване.
7.3.3.2.6
Товари от Клас 8
AP7
Превозът в насипно състояние трябва да е само при пълно натоварване.
AP8
Проектът на товарното отделение на превозни средства или контейнери
трябва да вземе пред вид наличието на остатъчни токове и влиянията от батериите.
Товарните отделения на превозни средства или контейнери трябва да са изработени от
стомана, устойчива на корозионните вещества, съдържащи се в батериите. Могат да се
използват по-малко устойчиви стомани, когато стените имат достатъчна дебелина или
е използвана пластмасова облицовка, устойчива на корозионните вещества.
ЗАБЕЛЕЖКА: Стоманите, показващи максимална скорост на прогресивно намаляване
на дебелината от 0.1 mm на година под действието на корозионни вещества, могат да
считат за устойчиви.
Товарните отделения на превозни средства или контейнери не трябва да се товарят
отгоре над техните стени.
Разрешен е и превозът в малки пластмасови контейнери, които трябва, при пълно
натоварване, да издържат изпускане от височина 0.8 m върху твърда повърхност при
–18 °C без да се счупят.
7.3.3.2.7
Товари от Клас 9
AP2
Затворените превозни средства и затворените контейнери трябва да
разполагат с адекватна вентилация.
AP9
Разрешен е превоза в насипно състояние на твърди вещества или смеси
като препарати или отпадъци, съдържащи средно не повече от 1 000 mg/kg от
веществото, за което се отнася този UN номер. В никоя точка от товара не трябва
концентрацията на това вещество или тези вещества да бъде по-висока от 10 000
mg/kg.
AP10
Превозните средства и контейнерите трябва да са изработени от
непромокаеми материали или да са снабдени с непробиваема и непропусклива
запечатана облицовка или чувал и трябва да разполагат със средство за задържане на
свободна течност, която може да излезе по време на превоз, напр. абсорбиращ
материал. Опаковки, изхвърлени, празни, непочистени с остатъци от Клас 5.1 могат да
се превозват в превозни средства контейнери, които са конструирани или
приспособени така, че товарите да не могат да влязат в контакт с дърво или друг
запалим материал.”.
Глава 7.5

С Т Р.

свободна течност, която може да излезе по време на превоз, напр. абсорбиращ
материал. Опаковки, изхвърлени, празни, непочистени с остатъци от Клас 5.1 могат да
се превозват в превозни средства контейнери, които са конструирани или
приспособени така, че товарите да не могат да влязат в контакт с дърво или друг
запалим материал.”.
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Глава 7.5
7.5.2.1
Променете Забележка c след Таблицата, която да се чете както следва:
“c
Разрешава се смесено товарене между предпазни устройства,
пиротехнически от Подклас 1.4, група на съвместимост G (UN № 0503) и предпазни
устройства, задействащи се електрически от Клас 9 (UN №3268).”.
7.5.11 CV33 (1.1)
В (b) изтрийте “критичната група от”.
7.5.11 CV33 (3.2)
Заместете “сертификат за одобрение” със “ сертификат за
одобрение”. /промяната не е приложима към българския текст/
7.5.11 CV33 (4)
Променете заглавието да гласи, както следва: “Допълнителни
изисквания, свързани с превоз и съхранение на делящ се радиоактивен материал при
транзит”.
7.5.11 CV33 (4)
Вмъкнете нов (4.3) да гласи, както следва:
“(4.3)
Делящият се радиоактивен материал, удовлетворяващ една от
разпоредбите (a) до (f) на 2.2.7.2.3.5 трябва да отговаря на следните изисквания:
(a)
При изпращане е разрешена само една от разпоредбите (a) до (f) на
2.2.7.2.3.5;
(b)
При изпращане е разрешено само един делящ се радиоактивен материал в
опаковки, класифицирани в съответствие с 2.2.7.2.3.5 (f), освен в сертификата за
одобрение не са разрешени множество материали;
(c)
Делящият се радиоактивен материал, класифициран в съответствие с
2.2.7.2.3.5 (c) трябва да се превозва в пратка с не повече от 45 g от делящи се
радионуклеиди;
(d)
Делящият се радиоактивен материал, класифициран в съответствие с
2.2.7.2.3.5 (d) трябва да се превозва в пратка с не повече от 15 g от делящи се
радионуклеиди;
(e)
Неопакован или пакетиран делящ се радиоактивен материал,
класифициран в съответствие с 2.2.7.2.3.5 (e), при изключителна употреба, трябва да
се превозва в превозно средство с не повече от 45 g от делящи се радионуклеиди.”.
7.5.11 CV33 (5.4)
Променете края на параграфа да гласи, както следва: “… и не
трябва да се използва отново, освен ако следните условия не са изпълнени:
(a)
нефиксираното замърсяване не трябва да превишава границите,
определени в 4.1.9.1.2;
(b)
нивото на радиация в резултат от фиксираното замърсяване не трябва да
надвишава 5 μSv/h на повърхността.”.

Глава 8.1
8.1.4.1, бележка под линия № 1
Заместете “EN 2:1992” с “EN 2:1992 + A1:2004”.
8.1.4.4
Изменението да се чете, както следва:
“8.1.4.4
Преносимите пожарогасители, отговарящи на разпоредбите на 8.1.4.1 или
8.1.4.2 трябва да имат пломба, която да удостоверява, че не са били използвани.
Пожарогасителите трябва да бъдат подлагани на периодични проверки в съответствие
с одобрените национални стандарти, за да се гарантира тяхната безопасност при
използване. Те трябва да имат маркировка за съответствие с признат от компетентния
орган стандарт, както и надпис, указващ датата (месеца и годината) на следващата
проверка или максимално разрешения срок на годност за употреба според това, което
е по-подходящо.”.
8.1.4.5
Добавете ново последно изречение да гласи, както следва: “По време на
превоз, датата изисквана в 8.1.4.4 не трябва да е отминала.”.
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Заместете “EN 471” с “EN 471:2003 + A1:2007”.

Глава 8.2
8.2.1.2
Променете последното изречение да гласи, както следва:
“ Тези ограничени курсове за обучение не дават правото за посещаване на курсовете за
обучени посочени в 8.2.1.4.”.
8.2.1.3
Променете последното изречение да гласи, както следва:
“ Тези ограничени курсове за обучение по цистерни не дават правото за посещаване на
курсовете за обучени посочени в 8.2.1.4.”.
8.2.1.4
Изменението да се чете, както следва:
“8.2.1.4
Водачите на превозни средства, превозващи опасни товари от Клас 1,
различни от веществата и изделията на Подклас 1.4, група по съвместимост S, или
Клас 7, трябва да посетят специализирани курсове за обучение, покриващи най-малко
темите, дефинирани в 8.2.2.3.4 или 8.2.2.3.5, според което е приложимо.”.
8.2.2.8.6
Добавете нов параграф, който да гласи, както следва:
“8.2.2.8.6 Страните по ADR трябва да предоставят на секретариата на UNECE
(Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации) пример
за националния образец за всеки сертификат, предназначен за издаване в съответствие
с този раздел, заедно с примери за образци на сертификати, които все още са в сила.
Всяка страна по ADR може допълнително да предостави обяснителни бележки.
Секретариатът на UNECE трябва да предостави получената информация на останалите
страни по ADR.”.
Глава 8.5
8.5, специална разпоредба S1 (4) (d) Добавете следното ново изречение в края: “Това
разстояние не се изисква за превозни средства, принадлежащи към една и съща
транспортна единица.”.
8.5, специална разпоредба S12
Изменението да гласи, както следва:
“S12
Ако общият брой превозвани пакети, съдържащи радиоактивен материал,
не превишава 10 и сумата на транспортните индекси не превишава 3 и няма
допълнителни рискове, не се прилагат изискванията на 8.2.1, отнасящи се за
обучението на водачи. Тогава обаче, водачите трябва да получат подходящо обучение
относно изискванията, отнасящи се до превоза на радиоактивен материал,
съответстващо на техните задължения. Това обучение трябва да ги запознае с
радиационните опасности, свързани с превоза на радиоактивен материал. Такова
обучение за повишаване на знанията, трябва да се потвърди със сертификат, издаден
от техния работодател. Виж също 8.2.3.”.
8.5, специална разпоредба S13
Изтрийте S13 и вмъкнете “S13 (Изтрито)”.
Глава 9.1
9.1.1.2
В дефиницията за “Превозни средства FL”, в (a), заместете “EN 590:2004”
с “EN 590:2009 + A1:2010” (два пъти).
Глава 9.2
9.2.2.5.1 (a) Изтрийте бележка под линия № 2 и преномерирайте съответно бележките
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под линия в Глава 9.2.
9.2.2.6.2
В английския текст заместете “електрически крушки” с “електрически
крушки”. /промяната не е приложима към българския текст/
9.2.2.6.3
Вмъкнете “ISO 25981:20082,” преди “ISO 12098:2004”.
Глава 9.3
9.3.4.2

Заместете “EN 13501-1:2002” с “EN 13501-1:2007 + A1:2009”.

Глава 9.7

9.7.8.1
Първото изречение да се чете, както следва:
“9.7.8.1
Електрическите инсталации на превозни средства от тип FL трябва да
удовлетворяват изискванията на 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 и 9.2.2.6.”.
9.7.8.2 и 9.7.8.3
Изтрийте бележка под линия № 2.

ПОПРАВКА НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5
ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО
ШОСЕ
(ADR)
Поправка на изменения и допълнения
на Приложения
„А“ и „В“ на Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
БРОЙ 13

1. Страница 2, промяна към Част 1, Глава 1.1, 1.1.3.6.3, второ тире
След сгъстени газове вмъкнете адсорбирани газове
2. Страница 2, промяна към Част 1, Глава 1.1, 1.1.3.6.5
За и 1.1.3.9 да гласи, 1.1.3.9 и 1.1.3.10
3. Страница 6, промяна към Част 1, Глава 1.6, нова преходна мярка 1.6.2.13
За съществуващия текст заместете
1.6.2.13
Връзките от цилиндрични бутилки, произведени преди 1 юли 2013 г.,
които не са маркирани в съответствие с 6.2.3.9.7.2 и 6.2.3.9.7.3, приложими от 1 януари
2013 г. или 6.2.3.9.7.2, приложимо от 1 януари 2015 г., могат да се използват до
следващата периодична проверка след 1 юли 2015 г.
4. Страница 6, промяна към Част 1, Глава 1.6, нова преходна мярка 1.6.3.44
За съществуващия текст, заместете
1.6.3.44
Неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и демонтируеми
цистерни, предназначени за превоз на UN номера 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно
гориво, класифицирано по UN номера 1268 или 1863, които са снабдени с
допълнителни устройства, проектирани и конструирани преди 1 юли 2015 г. в
съответствие с разпоредбите на националните закони, но които обаче не отговарят на
изискванията за одобрение на конструкцията от специална разпоредба 664 от Глава
3.3, приложима от 1 януари 2015 г., могат да бъдат използвани до тяхната първа
междинна или периодична проверка след 31 декември 2015 г. След тази дата те трябва
да бъдат използвани само със съгласието на компетентните органи от страните на
употреба.
5. Страница 9, промяна към Част 1, Глава 1.8, 1.8.6.8
Не е приложимо за английски
6. Страница 20, промяна към Част 3, Глава 3.2, Таблица А, UN № 1408
За АР4 АР5 да гласи АР3 АР4 АР5
7. Страница 21, промяна към Част 3, Глава 3.2, Таблица А, UN № 3170 (опаковъчна
група II) и UN № 3170 (опаковъчна група III)
За АР4 АР5 да гласи АР2
8. Страница 27, промяна към Част 3, Глава 3.3, SP594
За съществуващия текст, заместете
SP 594
Изменението да се чете, както следва:
„594 Следните изделия, които са произведени и напълнени съгласно приложимите
разпоредби в страната на производство, не са обект на изискванията на ADR:
(а)
Пожарогасители по UN № 1044, които са снабдени със защита срещу
разреждане, когато:
– са опаковани в здрава външна опаковка; или
– са големи пожарогасители, които удовлетворяват изискванията на специална
разпоредба РР91 на опаковъчна инструкция Р003 в 4.1.4.1;
(b)
Изделия по UN № 3164, пневматични или хидравлични под налягане,
проектирани да устояват механични напрежения по-големи от вътрешното налягане на
газа в термините на предавателна сила, вътрешна здравина или конструкция, когато са
опаковани в здрава външна опаковка.
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ЗАБЕЛЕЖКА: „Приложимите разпоредби в страната на производство“ означава
приложимите разпоредби в страната на производство или тези приложими в
страната на употреба.“
Страница 32, промяна към Част 3, Глава 3.3, нова специална разпоредба SP663,
след третото тире под „Обхват“
Вмъкнете
– Радиоактивен материал; нито
Страница 32, промяна към Част 3, Глава 3.3, нова специална разпоредба SP664, в
началото, във второто тире след „Допълнителни устройства:“
За изпразващо устройство да гласи разреждащо устройство
Страница 38, промяна към Част 4, Глава 4.1, 4.1.4.1, опаковъчна инструкция
P200, нова параграф (13), след третото тире
Вмъкнете
– EN ISO 7866; или
Страница 41, промяна към Част 4, Глава 4.1, 4.1.4.1, опаковъчна инструкция P203
За пред съществуващата разпоредба и добавете да гласи . Добавете
Страница 64, промяна към Част 5, Глава 5.5, нов параграф 5.5.3.1.5, последно
изречение
Изтрийте
Страница 66, последна промяна към Част 6, Глава 6.2, 6.2.2.1.1
За съществуващия текст, заместете
За ISO 7866:1999, в колоната „Приложимо за производство“, добавете „До 31
декември 2020 г.“ и за всички останали стандарти, в колоната „Приложимо за
производство“, добавете „До следващо решение“.
Промяна към Част 6, Глава 6.2, 6.2.2.10, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1, 6.2.4.1 и 6.2.4.2, във
френския текст
Не е приложимо за английски.
Страница 70, промяна към Част 6, Глава 6.2, 6.2.3.9.7
За съществуващия текст, заместете
6.2.3.9.7
Променете, както следва:
"6.2.3.9.7
Маркировка на връзки от цилиндрични бутилки
6.2.3.9.7.1
Индивидуалните цилиндрични бутилки или връзките от цилиндрични
бутилки трябва да се маркират в съответствие с 6.2.3.9.1 до 6.2.3.9.6.
6.2.3.9.7.2
Маркировка на връзки от цилиндрични бутилки трябва да е в
съответствие с 6.2.2.10.2 и 6.2.2.10.3, с изключение на опаковъчни символ на
Обединените нации, определен в 6.2.2.7.2 (a), който не трябва да се прилага.
6.2.3.9.7.3
В допълнение на предишните знаци, всяка връзка от цилиндрични
съдове, която удовлетворява изискванията на 6.2.4.2 за периодичните проверки и
изпитвания трябва да бъде маркирана така, че да указва:
(a)
Знакът(-ците), идентифициращ страната на оторизиращия орган, който
извършва периодичната проверка и изпитване, както е указано от отличителния знак
на моторното превозно средство в международния трафик 3. Тази маркировка не се
изисква, ако този орган е одобрен от компетентния орган на страната, одобрила
производството;
(b)
Регистрираният знак на органа, който е оторизиран от компетентния орган за
периодични проверки и изпитвания;
(c)
Датата на периодичната проверка и изпитване, годината (две цифри) последвана
от месеца (две цифри) разделени с наклонена черта (т.e. "/"). За указване на годината
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могат да се използват четири цифри.
Горните знаци могат да се появяват последователно в поредица или на табелата,
определена в 6.2.2.10.2 или на отделна табела, която е постоянно прикрепена към
рамката на връзката от цилиндрични бутилки.".
Текстът на бележка под линия № 3 гласи, както следва:
"3
Отличителни знаци за моторни превозни средства в международния трафик
предписан от Виенската конвенция за пътното движение (1968).".
Страница 70, промяна към Част 6, Глава 6.2, 6.2.4.1, нов запис за стандарт "EN
ISO 3807:2013", в колона (2), след заглавието на стандарта
Вмъкнете
ЗАБЕЛЕЖКА:
Не трябва да се монтират топими пробки.
Страница 70, преди промяната към Част 6, Глава 6.2, 6.2.4.1, засягаща
вмъкването на стандарт "EN ISO 11120:1999 + A1:2013"
Вмъкнете
– За стандарт "EN ISO 11120:1999", в колона (4), заместете "До следващо решение" с
"Между 1 юли 2001 и 30 юни 2015".
– За стандарт "EN ISO 11120:1999", в колона (5), добавете следния нов текст: "31
декември 2015 за тръби маркирани с буквата "H" в съответствие с 6.2.2.7.4 (p)".
Страница 73, втора промяна към Част 6, Глава 6.4, 6.4.6.4 (започваща с „В (а) и
(b) … „)
За съществуващия текст, заместете
6.4.6.4
В (a) и (b) изтрийте "Опаковките са проектирани".
6.4.6.4
В (a), добавете "и/или" в края и в (b), заместете "или" с "и/или".
Страница 81, промяна към Част 6, Глава 6.5, 6.5.2.2.2, във въвеждащия текст
преди фигурите
За Фигура 6.5.2.2.1 или Фигура 6.5.2.2.2 да гласи Фигура 6.5.2.2.2.1 или Фигура
6.5.2.2.2.2
Страница 84, промяна към Част 6, 6.8, 6.8.2.2.3
Не е приложимо за английски
Промяна към Част 6, Глава 6.8, 6.8.2.6.1, 6.8.2.6.2, 6.8.3.6, 6.8.4 TA4 и TT9
Не е приложимо за английски
Страници 86 и 87, промени към Част 7, Глава 7.3 7.3.3.2.1 и 7.3.3.2.7,
допълнителна разпоредба AP2
За съществуващия текст, заместете
AP2 Превозните средства и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация.
Страница 86, промяна към Част 7, Глава 7.3, 7.3.3.2.3, преди допълнителна
разпоредба AP3
Вмъкнете
AP2 Превозните средства и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация.
Страница 89, промяна към Част 9, Глава 9.2, 9.2.2.5.1 (а)
Изтрийте и преномерирайте съответно бележките под линия в Глава 9.2

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА

ЕВРОПЕЙСКАТА
СПОГОДБА ЗА
НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО Б Р О Й 1 3
СТ
Р. 1 0 8
Д МЕЖДУНАРОДЕН
Ъ Р Ж А В Е Н В Е ПРЕВОЗ
СТНИК

ШОСЕ (ADR)
Допълнение
на изменения
и допълнения
на Приложения
„А“ и „В“ на комисия
Европейската
спогодба за
(Приети от Работната
група по
превоз на опасни
товари на Икономическата
за Европа
насвоето
опасни
товари и
пошесто
шосезаседание
(ADR) (2014 г.)
към Организациятамеждународен
на обединените превоз
нации на
деветдесет
(Приети
от Работната
група по превоз
на по
опасни
Икономическата
комисия
за Европа
нотифицирани
на Договарящите
страни
ADR итовари
влезлина
в сила
на 1 януари 20015
г.).
към Организацията на обединените нации на своето деветдесет и шесто заседание (2014 г.),
нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2015 г.)

Глава 1.1
1.1.3.3
Добавете нов параграф (с), който да се чете както следва:
"(c) Гориво, съдържащо се в цистерните на подвижна техника 1, която не се движи по
пътищата отворени за обществено ползване, което се превозва като товар, когато то е
предназначено за неговото придвижване или използване на която и да е част от
неговото оборудване. Горивото може да бъде превозвано в неподвижни цистерни за
гориво, свързани директно към двигателя на превозното средство и/или оборудване,
което удовлетворява законовите изисквания. Когато е подходящо, това съоръжение
трябва да бъде натоварено изправено и обезопасено от падане. ".
Текстът в бележка под линия №1 гласи както следва:
"1 За дефинирането на подвижна техника , която не се движи по пътищата отворени за
обществено ползване вижте параграф 2.7 от Консолидираната резолюция относно
конструирането на автомобили (R.E.3) (документ на Обединените нации
ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) или член 2 от Директива 97/68/EC на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 1997 за сближаване на законодателствата на
държавите-членки, свързано с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и
прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в подвижна
техника, която не се движи по пътищата отворени за обществено ползване
(Официален вестник на Европейските общности, № L 059 от 27 февруари 1998).".
Преномерирайте бележката под линия към 1.1.4.3 като бележка под линия №2.
1.1.3.6.3
В Таблицата, променете записа за "Клас 9" под транспортна категория 4
да гласи, както следва:
"Клас 9:
UN номера 3268, 3499 и 3509".
1.1.3.7
Променете началото на параграфа преди подпараграф (а), както следва:
"1.1.3.7
Изключения, свързани с превоза на системи за съхранение и
производство на електроенергия
Изложените разпоредби в ADR не са приложими за системи за съхранение и
производство на електроенергия (напр. литиеви батерии, електрични кондензатори,
асиметрични кондензатори, металхидридни системи за съхранение и горивни клетки):"
1.1.3.7
В подпараграфи (а) и (b) изтрийте „Литиеви батерии“.
Глава 1.2
1.2.1
Под дефиницията на „Контейнери за насипни/наливни товари“ вмъкнете
дефинициите за „Затворени контейнери“ и „Покрити контейнери“, съдържащи се в
6.11.1 в азбучен ред.
1.2.1
Под дефиницията на „Цистерна“ заместете „както е дефинирано в
настоящата Част 1“ с „както е дефинирано в настоящия Раздел“.
1.2.1
Вмъкнете в азбучен ред:
""Затворен контейнер", вж. "Контейнер";"
""Покрит контейнер", вж. "Контейнер";".
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1.2.1
В дефиницията на „Експлоатационно оборудване“ в параграфи (а) и (b)
заместете „изпразване“ с „разреждане“.
В дефиницията на „Експлоатационно оборудване“ в параграф (а) заместете
„вентилиране“ с „дишане“.

Глава 1.4
1.4.2.2.1 (f) Заместете „етикети и маркировки за опасност“ с „табели“.
Глава 1.6
1.6.2
Добавете следната нова преходна разпоредба:
"1.6.2.15
Връзки от цилиндрични съдове, които периодично са изпитани преди 1
юли 2015 г. и които не са маркирани в съответствие с 6.2.3.9.7.3 приложима от 1
януари 2015 г., могат да бъдат използвани до следващата периодична проверка след 1
юли 2015 г. ".
1.6.4.31
Изтрийте преходната разпоредба и вмъкнете:
"1.6.4.31
(Изтрито)".
1.6.5.10
В края добавете " Удостоверения за одобрение, които отговаря на модела
показан в 9.1.3.5, в сила от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2014 г., могат да останат в
употреба.".
1.6.5
Добавете следната нова преходна разпоредба:
"1.6.5.15
Що се отнася до приложението на разпоредбите от Част 9, превозни
средства с първа регистрация или влезли в употреба преди 1 ноември 2014 г. и които
са одобрени съгласно разпоредбите на директивите отменени от Регламент (EC) No.
661/20093, могат да останат в употреба. ".
Текстът на бележка под линия №3 гласи:
"3 Регламент (EC) No. 661/2009 от 13 юли 2009 г., отнасящ се за изискванията за
типово одобрение за обща безопасност на моторните превозни средства, техните
ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за това
(Официален вестник на Европейските общности, № L 200 от 31 юли 2009 г.).".
Глава 1.8
1.8.3.9
Заместете „законите, наредбите и административните разпоредби,
приложими към съответните видове транспорт“ с „приложимите закони, наредбите и
административните разпоредби“.
1.8.3.13
Изтрийте последното изречение.
1.8.6.4.1
След първото изречение, вмъкнете: „В случай на отделна акредитация,
този запис трябва да бъде надлежно акредитиран съгласно стандарт EN ISO/IEC
17025:2005 и трябва да бъде признат от инспектиращия орган като независима и
безпристрастна лаборатория за изпитвания, за да извършва задачи по изпитвания в
съответствие със своята акредитация, или трябва да бъде акредитиран съгласно
стандарт EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключения на член 8.1.3).“
Глава 1.9

1.9.5.2.2
Под "Тунел от категория D" на първия ред от таблицата, за Клас 8, след
"COT" добавете "и UN № 3507".
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Глава 2.2
2.2.3.1.1
Промените във френския текст не са приложими за английския текст.
2.2.3.1.4
Промените да гласи, както следва:
"2.2.3.1.4 Вискозни запалими течности като бои, лакове, лакове, лепила, които имат
температура на запалване по-ниска от 23º С могат да бъдат отнесени към опаковъчна
група III в съответствие с процедурите предписани в Ръководството за изпитания и
критерии, Част III, подраздел 32.3, при условие че
(a)
вискозитетът2 и температурата на запалване са в съответствие със
следната таблица
Кинематична вискозност
Време на
(екстраполирана)  (при близка изтичане t в
до нулата скорост на хлъзгане) секунди
mm2/s at 23°C

Диаметър
на струята
(mm)

Температура на
запалване, затворенакупа (°C)

20 <  ≤ 80

20 < t ≤ 60

4

над 17

80 <  ≤ 135

60 < t ≤ 100

4

над 10

135 <  ≤ 220

20 < t ≤ 32

6

над 5

220 <  ≤ 300

32 < t ≤ 44

6

над -1

300 <  ≤ 700

44 < t ≤ 100

6

над -5

700 < 

100 < t

6

без ограничение

(b)
По-малко от 3% от слоя на чистия разтворител се отделя в изпитването за
разслояване на разтворителя
(с)
Сместа или който и да е отделен разтворител не удовлетворява критериите
за Клас 6.1 или Клас 8;
(d)
Веществата се опаковат в съдове с обем не по-голям от 450 литра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези разпоредби се отнасят също за смеси, съдържащи не повече от
20% нитроцелулоза със съдържание на азот ненадвишаващо12.6% от суха маса.
Смесите, съдържащи повече от 20%, но не повече от 55% нитроцелулоза със
съдържание на азот ненадвишаващо12.6% от суха маса, представляват вещества
отнесени към UN № 2059.
Смеси с температура на запалване под 23º С и съдържащи
– повече от 55% нитроцелулоза с произволно съдържание на азот; или
– не повече от 55% нитроцелулоза със съдържание на азот над 12.6% от суха
маса;
представляват вещества от Клас 1 (UN номера 0340 или 0342) или Клас 4.1 (UN
номера 2555, 2556 или 2557)."
Бележка под линия №2 остава непроменена.
2.2.52.1.8 В началото изтрийте ", препарати или смеси от органични пероксиди ".
2.2.9.1.10.1.3 Промяната на френския текст не е приложима за английския текст.
Глава 3.2, Таблица А
За UN номера 1011, 1075, 1965, 1969 и 1978 в колона (13) вмъкнете "TT11".
За UN № 1131, в колона (13) вмъкнете "TU2".

4
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За записите в UN номера 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306,
1866, 1993 и 1999, за които се отнасят специални разпоредби "640F", "640G" или
"640H" в колона (6), изтрийте разпоредби относно цистерни в колони (10), (11) и (12),
изтрийте "FL" в колона (14) и изтрийте "LP01" в колона (8). В колона (15) заместете
"(D/E)" с "(E)".
За записите в UN номера 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306,
1866, 1993 и 1999, за които се отнася специална разпоредба "640H" в колона (6),
вмъкнете "BB4" в колона (9а) срещу "IBC02" в колона (8).
За UN № 1972, в колона (6), вмъкнете "660".
За UN № 3170, Опаковъчна група II и III, в колона (18), вмъкнете "CV37".
За UN № 3507, вмъкнете "(D)" в колона (15), отдолу в клетката.
Глава 3.3
SP 363
SP 660
следва:
"6

В първото изречение, изтрийте "параграфи (a) или (b) от".
Променете бележка под линия №6 в специална разпоредба 660, както
ECE Регламент No. 110 (Унифицирани разпоредби за одобрението на :
I.
Специфични компоненти на моторни превозни средства, които
използват сгъстен природен газ (CNG) и/или втечнен природен газ (LNG)
в техните задвижващи системи;
II.
Превозни средства във връзка с монтирането на специфични
компоненти от одобрен тип за използването на сгъстен природен газ
(CNG) и/или втечнен природен газ (LNG) в техните задвижващи
системи.".

Глава 4.1
4.1.1.19
В края добавете "и големи опаковки за повредени и разсипани товари".
4.1.1.19.1 В края на първото изречение добавете "и големи опаковки за повредени и
разсипани товари, споменати в 6.6.5.1.9.".
4.1.1.19.1 Във второто изречение, след „опаковка“ вмъкнете ", включително
средноголям контейнер за насипен товар от тип IBC и големи опаковки,".
4.1.1.19.2 В първото и второто изречение, след " опаковки за повредени и разсипани
товари" вмъкнете "или големи опаковки за повредени и разсипани товари".
4.1.4.1, P200 (10) u Заместете "ISO 7866:1999" с "ISO 7866:2012".
4.1.4.1, P200 Във френския текст, в Таблица 3, за UN номера 1745, 1746 и 2495
вмъкнете X" в колоната "варели под налягане ".
4.1.4.2
IBC02
Добавете следната нова специална разпоредба за опаковане специфична за
RID и ADR:
"BB4
За UN номера 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306,
1866, 1993 и 1999, отнасящи се към опаковъчна група III в съответствие с 2.2.3.1.4, не
са позволени средноголеми контейнери за насипен товар от тип IBC с обем по-голям
от 450 литра.".
4.1.10.1
В ЗАБЕЛЕЖКА 2, заместете "товари от Клас 7" с "радиоактивен
материал".
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В първото тире изтрийте: "или изделия".
Във второто изречение изтрийте: "и изделия".
Във второто изречение изтрийте: "и изделия".

Глава 4.5
4.5.2.1
Заместете "4.5.2.2 до 4.5.2.4" с "4.5.2.2 до 4.5.2.6".
4.5.2
Вмъкнете нови подраздели 4.5.2.5 и 4.5.2.6 както следва:
"4.5.2.5
(Запазено)
4.5.2.6
Когато за запълване или изпразване на запалими течности се използва
вакуумна помпа/изпускателно устройство, което може да представлява източник на
възпламеняване, трябва да се вземат мерки за избягване на възпламеняването на
веществото или за избягване на разпространението на ефектите от възпламеняване
извън цистерната.".
Глава 5.2
5.2.2.1.11.1 Изтрийте третото изречение, която гласи: " Всяка свръхопаковка,
съдържаща радиоактивно вещество, трябва да има поставени минимум два етикета
отвън върху две срещуположни страни на свръхопаковката.".
Глава 5.3
5.3.1.2
5.3.1.4.1

Промяната на френския текст не е приложима за английския текст.
Промяната на френския текст не е приложима за английския текст.

Глава 5.4
5.4.3.4
Промяната на френския текст в първото тире на първа страница от
Писмени инструкции не е приложимо за английския текст.
5.4.3.4,
на първа страница от Писмените инструкции променете второто тире да
гласи, както следва :
"–
Избягвайте източници на възпламеняване, по-конкретно не пушете, не
използвайте електронни цигари или подобни устройства или не включвайте никакво
електрическо оборудване.".
Глава 6.2
6.2.1.3.6.4.4 Промяната на френския текст не е приложима за английския текст.
6.2.2.1.1
След записа за ISO 7866:1999, вмъкнете нов запис, както следва:
ISO 7866: 2012
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Газови бутилки – Безшевни алуминиеви
газови бутилки за многократно зареждане –
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Промяната във френския текст и руския текст не се отнася за английския
текст.
Промяната на френския текст не е приложима за английския текст.
Добавете следния нов параграф:
Да не се използват ацетиленови бутилки с топими пробки.".
Променете Таблицата, под „за проектиране и конструкции“, както следва:
За стандарт "EN 1975:1999 + A1:2003", в колона (4), заместете "До 31
декември 2014" с "Между 1 януари 2009 и 31 декември 2016".
След стандарт "EN 1975:1999 + A1:2003", вмъкнете следния нов ред:

EN ISO
7866:2012 +
AC:2014

Газови
бутилки
–
Безшевни
алуминиеви
газови
бутилки
за
многократно
зареждане
–
Проектиране,
конструиране
и
изпитване (ISO 7866:2012)

6.2.3.1
и
6.2.3.4

до
следващо
решение

Променете Таблицата, под "за средства за затваряне", както следва:
–
Добавете следните нови редове:

EN 136481:2008
EN 1626:2008
(с изключение
на клапани от
категория B)
6.2.4.2
–
–

Криогенни съдове – Предпазни
устройства
за
защита
срещу
превишено
налягане
превишено
налягане – Част 1: Предпазни клапани
за криогенно приложение

6.2.3.1
и
6.2.3.4

до
следващо
решение

Криогенни съдове –
криогенно приложение

6.2.3.1
и
6.2.3.4

до
следващо
решение

клапани

за

Променете Таблицата, както следва:
За стандарт "EN 12863:2002 + A1:2005", в последната колона заместете "
до следващо решение " с "до 31 декември 2016".
След стандарт "EN 12863:2002 + A1:2005", вмъкнете следния нов ред:

EN
ISO Газови
бутилки –
ацетиленови Задължително
10462:2013
бутилки – Периодична проверка и януари 2017
поддръжка (ISO 10462:2013)
–
–
–
–

от

1

Изтрийте записът за стандарт "EN 14189:2003".
За стандарт "EN ISO 22434:2012", в колона "Справка", заместете "EN ISO
22434:2012" с "EN ISO 22434:2011".
За стандарт "EN ISO 22434:2012", в колона "Приложим", заместете
"Задължително от 1 януари 2015" с " до следващо решение ".
За стандарт "EN 1440:2008 + A1:2012 (с изключение на Приложения G и
H)", в колона " Приложим ", заместете "Задължително от 1 януари 2015" с
" до следващо решение ".
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Глава 6.4
6.4.13 b)

Промяната във френския текст не е приложима за английския текст.

Глава 6.8
6.8.2.3.1
6.8.2.6.1
–
–

Промяната във френския текст не е приложима за английския текст.
Променете Таблицата под "за всички цистерни" както следва:
За стандарт "EN 14025:2008", в колона (4), заместете "До следващо
решение" с "Между 1 юли 2009 и 31 декември 2016".
След стандарт "EN 14025:2008", вмъкнете следния нов ред:

EN
14025:2013

6.8.2.1 и
Цистерни за транспортиране на опасни
товари – Метални цистерни под налягане 6.8.3.1
– Проектиране и конструкция

EN 12493:2013
(с
изключение
на
приложение
С)

Оборудване и приспособления за
втечнени петролни газове – стоманени
цистрни за втечнени петролни газове
(LPG) –пътни танкери – Дизайн и
производство.
ЗАБЕЛЕЖКА: Пътни танкери може да
се разбира и неподвижно монтирани
цистерни и демонтируеми цистерни
съгласно ADR

6.8.2.1
6.8.2.5,
6.8.3.1
6.8.3.5
6.8.5.1 до
6.8.5.3

До
следващо
решение
До
следващо
решение

- ……………
ДА СЕ ПРЕВЕДЕ:
– For standard "EN 14398-2:2003 (except Table 1)", in column (2), after the title of
the standard, add the following Note:
"NOTE: This standard shall not be used for those gases which are carried at
temperatures below -100 ºC."
– For standard "EN 14398-2:2003 (except Table 1)", in column (4), replace "Until further
notice" by "Between 1 January 2005 and 31 December 2016".
Променете Таблицата под "за цистерни за газове от Клас 2" както следва:
–
След стандарта "EN 12493:2008 + A1:2012 (с изключение на
Приложение C)", вмъкнете следния нов ред:
EN 143982:2003 +
A2:2008

–
8

Криогенни
съдове
–
Големи
транспортируеми
не-вакуумно
изолирани
съдове
–
Част
2:
Спецификация, производство, проверка
и изпитване
ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт не
трябва да се използва за газове, които
се превозват при температури под -100
С

6.8.2.1 (с
изключение
на 6.8.2.1.17,
6.8.2.1.19 и
6.8.2.1.20),
6.8.2.4,
6.8.3.1 и
6.8.3.4

До
следващо
решение

6.8.2.4 и
6.8.3.4

До
следващо
решение

В края добавете следния нов ред:

EN 1626:2008
(с
изключение
на клапан от

Криогенни съдове – Клапани за
криогенно приложение

С
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В края добавете следния нов ред:

EN 1626:2008
(с
изключение
на клапан от
категория В)

Криогенни съдове – Клапани за
криогенно приложение

6.8.2.4 и
6.8.3.4

До
следващо
решение

6.8.4 (d)

Добавете следната нова специална разпоредба ТТ11 (само от лявата
страна):
"TT11
За неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и демонтируеми
цистерни, които се използват специално за превоз на втечнени петролни
газове (LPG), с въглеродно стоманени обвивки и обслужващо оборудване,
изпитването за хидравлично налягане може, по време на периодичната
проверка и по заявка на заявителя, да бъде заменена от техниките за
неразрушаващо изпитване, описана по-долу. Тези техники могат да се
използват или единично или в комбинация според преценката на
компетентния орган, негов представител или проверяващия орган (вижте
специална разпоредба ТТ9):
–
EN ISO 17640:2010 – Безразрушително изпитване на заварени съединения
– Ултразвуково изпитване – Техники, нива на изпитване и оценка,
–
EN ISO 17638:2009 – Безразрушително изпитване на заварени съединения
– Магнитно-прахово изпитване с индикации за приемане в съответствие с
EN ISO 23278:2009 – Магнитно-прахово изпитване на заварени
съединения. Нива за приемане,
–
EN 1711:2000 – Безразрушително изпитване на заварени съединения–
изпитване на заварки с вихрови токове и амплитудно-фазов анализ на
сигналите,
–
EN 14127:2011 – Безразрушително изпитване – Измерване на дебелина с
ултразвук
Персоналът, участващ в безразрушителното изпитване, трябва да бъде
квалифициран, сертифициран и да има подходящото теоретично и
практическо познание за безразрушителните изпитвания които извършва,
които определя, надзирава, наблюдава или оценява в съответствие с:
–
EN ISO 9712:2012 – Безразрушително изпитване – Квалификация и
сертификация на персонала по безразрушително изпитване.
След директно прилагане на топлина от рода на заваряване или рязане върху елементи
от цистерната, които са под налягане, трябва да се извърши хидравлично изпитване в
допълнение на всяко предписано безразрушително изпитване.
Безразрушително изпитване трябва да се извършва в областите от резервоара и
оборудването, които са описани в таблицата по-долу:
Област на резервоара и оборудването

Безразрушително изпитване

Надлъжни точкови заварки по резервоара
Кръгови точкови заварки по резервоара
Приставки, отделениянакрайници и отвори в
заварките (вътрешни) директно върху
резервоара.

100% безразрушително изпитване с
използване на следните техники:
изпитване с ултразвук, магнитно-
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прахово или с вихрови токове

Тръби и заварки на друго оборудване
Резервоари, области които не могат бъдат
визуално проверени отвън.

Ултразвуков преглед на дебелината,
отвътре, на мрежа с гъстота
(максимум) 150 mm

Независимо от първоначалния проект и конструктивния стандарт или използвания
техническия кодекс, нивата за приемане на дефекти трябва да бъдат в съответствие с
изискванията на съответните части от EN 14025:2013 (Цистерни за превоз на опасни
товари. Метални цистерни под налягане. Проектиране и конструкция), EN 12493:2013
(Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Заварени
стоманени съдове под налягане за автомобилни цистерни за LPG. Проектиране и
производство), EN ISO 23278:2009 (Безразрушително изпитване на заварени
съединения. Магнитно-прахово изпитване на заварени съединения. Нива за приемане)
или приемане на стандарт посочен в приложимия стандарт за безразрушително
изпитване.
Ако чрез методите за безразрушително изпитване в цистерната се открие неприемлив
дефект, той трябва да бъде отстранен и изпитан наново. Не се разрешава
извършването на хидравличен тест без предприемане на изискваните ремонти.
Резултатът от безразрушителното изпитване трябва да се запишат и съхранят за
времето на живот на цистерната. ".
6.8.4 (e)
TM3 първото изречение да се промени както следва:
" върху предвидената съгласно 6.8.2.5.1 табелка на цистерните, трябва да бъде
показано точното наименование и максимално допустимия товар в kg за това
вещество.".
Глава 6.10
6.10.3.8 (b) Заместете "към входящия и изходящия отвор" с "към всички отвори".
6.10.3.8 (b) Втората промяна не е приложима към английския текст.
Глава 6.11
6.11.1
"6.11.1
6.11.4.1

Променете както следва:
(Запазен)".
В Забележката след "591", вмъкнете ", 592".

Глава 7.1
7.1.3
7.1.3
Глава 7.3

10

След "591 (състояние към 01.01.1998 г., второ издание),", вмъкнете "592
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След "591 (състояние към 01.01.1998 г., второ издание),", вмъкнете "592
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В края, след "591", вмъкнете ", 592".
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Глава 7.3
7.3.2.4
Изтрийте "(код BK2)".
7.3.2.6.1 b) Промяната във френския текст не се отнася за английския текст.
10

Глава 7.5
7.5.1
"7.5.1.6

Добавете следните нови подраздели:
Всички средства за
херметизирано съхранениетрябва да бъдат
натоварвани и разтоварвани в съответствие с метода за обработване, за
който са проектирани и, когато е необходимо, да бъдат изпитвани."
7.5.9
Вмъкнете следното ново изречение в края: "Тази забрана за пушене се
отнася също и за използването на електронни цигари и подобни
устройства.".
7.5.11
В края добавете следната допълнителна разпоредба:
"CV37
Преди превоз, продуктите от претопяване на алуминий трябва да бъдат
охладени до температура на околната сред преди да бъдат натоварени.
Превозните средства и контейнери, покрити с покривала трябва да бъдат
водонепромокаеми. Вратите на товарното отделение на затворени
превозни средства и затворени контейнери трябва да бъдат маркирани със
следните букви с височина не по-малка от 25 mm:
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАТВОРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ХЕРМЕТИЗИРАНО СЪХРАНЕНИЕ
ОТВАРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО "
Това трябва да бъде на езика, който прецени изпращачът.".

Глава 8.3
8.3.5
8.3.8
8.5 S1 (3)

Вмъкнете следното ново изречение в края "Тази забрана за пушене се
отнася също и за използването на електронни цигари и подобни
устройства.".
Заместете "ремарке О3 или О4" с "ремарке с максимална маса
надвишаваща 3.5 тона,".
Вмъкнете следното ново изречение в края "Тази забрана за пушене се
отнася също и за използването на електронни цигари и подобни
устройства.".

Глава 9.1
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.2
9.1.2.1
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.3.5

Обновете референцията на R.E.3 в бележка под линия №1, както следва:
"Документ от UNECE, TRANS/WP.29/78/Rev.3, както е променено",
В дефиницията "Типово одобрено превозно средство" изтрийте "или
Директива 98/91/EC3".
Изтрийте бележка под линия №3.
Преномерирайте бележка под линия №4 на бележка под линия №5.
Във второто изречение изтрийте "или Директива 98/91/EC3" и "или
споменатата Директива".
Изтрийте бележка под линия №3.
В бележка под линия №1 на таблицата за сертификата за одобрение на
11
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превозни средства, заместете "Директива 97/27/EC" с "Директива
2007/46/EC".
Глава 9.2
9.2.3.1.1
9.2.3.1.1
9.2.4.7.1
9.2.4.7.1
9.2.5

Изтрийте "или Директива 71/320/EEC5".
Изтрийте бележка под линия №5.
Изтрийте "или от Директива 2001/56/EC7, както е променено,".
Изтрийте бележка под линия №7.
В бележка под линия №8 изтрийте „Алтернативно, съответните
разпоредби на директива 92/24/EEC на съвета от 31 март 1992 г.
(първоначално публикувана в Официалния вестник на Европейските
общности No. L 129 от 14.05.1992), както е променена, може да се прилага
при положение, че те са променени в съответствие с последните
изменения от ECE Регламент No. 89 приложим към датата на одобрение на
превозното средство.“
9.2.6
Изтрийте "или Директива 94/20/EC10".
9.2.6
Изтрийте бележка под линия №10.
В Глава 9.2 преномерирайте бележки под линия №3 и 4 съответно на бележки под
линия №2 и 3, преномерирайте бележки под линия №8 и 9 съответно на бележки под
линия №5 и 6.
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НА ИЗМЕНЕНИЯ
„А“ И „В“ НА С Т Р. 1 1 9
Б Р О Й ПОПРАВКА
13
Д Ъ РИЖДОПЪЛНЕНИЯ
А В Е Н В Е СНА
Т НПРИЛОЖЕНИЯ
ИК

ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО
Поправка на изменения и допълнения на
Приложения
„А“ и „В“ на Европейската спогодба за
ШОСЕ
(ADR)
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

1. Страница 5, Глава 3.2, Таблица А, и за двете изменения към UN номера 1133,
1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 и 1999
За съществуващия текст, заместете
За UN номера 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 и
1999
Изтрийте записите, за които се отнася специална разпоредба "640F" в колона (6)
За записите, за които се отнася специална разпоредба "640G" в колона (6):
 В колона (2), изтрийте „ , точка на кипене повече от 35 °C “ ;
 В колона (6), изтрийте "640G";
 Изтрийте "LP01" в колона (8);
 Изтрийте разпоредбите относно цистерни в колони (10), (11) и (12);
 Изтрийте "FL" в колона (14);
 В колона (15) заместете "(D/E)" с "(E)";
 Изтрийте "33" в колона (20).
За записите, за които се отнася специална разпоредба "640Н" в колона (6):
 В колона (6), изтрийте "640H";
 Изтрийте "LP01" в колона (8);
 Вмъкнете "BB4" в колона (9a) срещу "IBC02" в колона (8);
 Изтрийте разпоредбите относно цистерни в колони (10), (11) и (12);
 Изтрийте "FL" в колона (14);
 В колона (15) заместете "(D/E)" с "(E)";
 Изтрийте "33" в колона (20).

2. Страница 10, Глава 9.1, в изменението към 9.1.1.1
За " Документът от UNECE, TRANS/WP.29/78/Rev.3, както е променено " да се чете "
Документ на Обединените нации ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 " .

408

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № Н-4 от
14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 79 от 2014 г. и бр. 85 от 2020 г.)
§ 1. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 4 в
раздел I. „КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА
ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕ
ДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ
ВОДИ ОТ К АТЕГОРИИ „РЕК А“, „ЕЗЕРО“,
„ПРЕХОДНИ ВОДИ“, буква А „Биологични
елементи за качество“, в т. 2. „Биологичен
елемент: Макрофити“ се правят следните
изменения:
1. Таблицата след текста „Таблица МФ6:
Система за екологична оценка на речни типове
R14a и R14b (Реки със субсредиземноморско
влияние в ЕР 7 без тип R14 c временни реки)
по макрофити*“ се изменя така:
„
Състоя
ние РДВ

Екологи
чен потен
циал

Отлично

EQR

Стойност
РИ

1,00 – 0,64

100 до 28

Добро

Добър и
по-висок

0,63 – 0,35

27 до -30

Умерено

Умерен

0,34 – 0,10

-31 до -80

Лошо

Лош

0,09 – 0

-81 до -100

Много
лошо

Много
лош

-

Липсват
МФ

“
2. Таблицата след текста „Таблица МФ9:
Система за екологична оценка на речен тип
R6 (Дунав) по макрофити*“ се изменя така:
„
Състоя
ние РДВ

Екологи
чен потен
циал

Отлично

EQR

Стойност
АИМ

1 – 0,876

1,00 – 1,49

Добро

Добър и
по-висок

0,875 – 0,626 1,50 – 2,49

Умерено

Умерен

0,625 – 0,376 2,50 – 3,49

Лошо

Лош

0,375 – 0,126 3,50 – 4,49

Много
лошо

Много
лош

0,125 – 0

4,50 – 5,00

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Емил Димитров
782
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-3
от 1 февруари 2021 г.

за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни
стрелбища, извън урбанизираните територии
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за изграждане и експло
атация на спортни обекти – открити спортни
стрелбища, извън урбанизираните територии,
в т.ч. и изискванията за тяхното безопасно
ползване, поддържане и контрол.
(2) Спортните обекти – открити спортни
стрелбища, които се изграждат и експло
атират по реда на тази наредба, са предназ
начени за провеждане на тренировъчна и
състезателна дейност по стрелкови спортове
на спортните организации по чл. 11, ал. 2
о т Закона за физи ческо т о въ зпи тание и
спорта (ЗФВС).
(3) Спортните обекти – открити спортни
стрелбища, се изграждат и устройват така,
че да са безопасни и достъпни при експло
атация, включително за хората с увреждания,
като се предприемат подходящи мерки срещу
възможни рискове, застрашаващи живота и
здравето на хората.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едно
временно със специфичните изисквания на
правилниците за провеждане на трениро
въчна и състезателна дейност по стрелкови
спортове на лицензираните по смисъла на
ЗФВС спор т ни организац ии за следни те
стрелкови спортове:
1. динамична стрелба;
2. трап, двоен трап и скийт;
3. биатлон;
4. Т-Клас.
(2) Наредбата се прилага при:
1. планиране, проектиране и изграждане
на спортни обекти – открити спортни стрел
бища, разположени извън урбанизираните
територии;
2. основно обновяване или ремонт на
съществу ващи спортни обек ти – отк рити
спортни стрелбища, разположени извън ур
банизираните територии;
3. поддържане и контрол при експлоата
цията на спортни обекти – открити спортни
стрелбища, разположени извън урбанизира
ните територии;
4. експлоатация на спортни обекти – от
крити спортни стрелбища, разположени извън
урбанизираните територии.
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Чл. 3. Спортните обекти – открити спорт
ни стрелбища, разположени извън границите
на урбанизираните територии, се планират,
проектират и изграж дат при спазване на
разпоредбите на Закона за устройство на
територията (ЗУ Т), на строителните книжа,
издадени при условията и по реда на ЗУ Т,
изискванията на съответните специални за
кони (Закона за горите, Закона за опазване
на земеделските земи, Закона за опазване
на околната среда и др.) и на правилата и
нормативите на тази наредба.
Чл. 4. (1) Упот ребата на ог нест релни
оръжия и боеприпаси за тях на откритите
спор т н и с т р елби ща , ра зположен и извън
урбанизираните територии, се извършва по
реда на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривни те вещест ва и пи ротех ни ческ и те
изделия (ЗОБВВПИ) и в съответствие с изис
кванията на правилниците на лицензираните
спортни организации по смисъла на ЗФВС.
(2) При проектирането на спортни обек
ти – открити спортни стрелбища, се съз
дават услови я за безопасно ползване на
допустимите видове оръжия и боеприпаси
по стрелкови дисциплини съобразно правил
ниците на съответната лицензирана спортна
организация.
Чл. 5. Продуктите и материалите, които
се влагат в спор т ни т е обек т и – о т к ри т и
спортни стрелбища (съоръженията за ми
шенни установки, продуктите за куршумо
поглъщащи съоръжения и др.), произведени
и/или пуснати на пазара в държави – членки
на Европейския съюз, и в Република Тур
ция, или законно произведени в държава
о т Европейската асоц иа ц и я за свобод на
т ъргови я – ст рана по Споразу мението за
Европейското икономическо пространство,
може да се използват за целите на тази на
редба, при условие че осигуряват еднакво
или по-високо ниво на безопасност спрямо
изискванията, определени в тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОТКРИТИ
СПОРТНИ СТРЕЛБИЩА, ИЗВЪН УРБА
НИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл. 6. Спортните обекти – открити спорт
ни стрелбища, разположени извън урбанизи
раните територии, се устройват в зависимост
от:
1. тяхното предназначение според дисци
плините и правилниците на лицензираните
спортни организации;
2. наличието на обезопасяващи съоръже
ния и/или прегради и техния вид;
3. изискванията за безопасност на тази
наредба и съобразно вида на използваните
спортни оръж и я, доп устими за у пот реба
на спор т н и т е обек т и – о т к ри т и спор т н и
стрелбища;
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4. предвиждания капацитет на спортния
обект и броя на стрелковите площадки.
Чл. 7. (1) Откритите спортни стрелбища,
за които се прилага тази наредба, се класи
фицират в зависимост от предназначението
им според стрелковите дисциплини на съот
ветните лицензирани спортни организации,
както следва:
1. открити спортни стрелбища със стрел
кови площадки за динамична стрелба;
2. открити спортни стрелбища със стрел
кови площадки за трап, двоен трап и скийт ;
3. открити спортни стрелбища със стрел
кови площадки за биатлон;
4. открити спортни стрелбища със стрел
кови полоси и площадки за Т-К лас.
(2) В спортен обект – открито спортно
с т релби ще, с е доп уск ат изг ра ж да не т о и
експлоатацията на една или няколко стрел
кови площадки за един или няколко вида
стрелкови спорт.
Чл. 8. (1) В зависимост от наличието и
вида на обезопасяващите съоръжения и/или
ес т ес т вен и п рег ра д и о т к ри т и т е спор т н и
стрелбища се класифицират, както следва:
1. стрелбище от полеви тип – стрелбище
без специално конструирани обезопасяващи
съоръжения и без обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местността по
направленията на стрелба;
2. стрелбище със специално конструирани
обезопасяващи съоръжения по направлени
ята на стрелба;
3. стрелбище с обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местност та
(високи хълмове, високи и стръмни скатове
и др.);
4. комбинирани стрелбища – стрелбища,
съчетаващи обезопасяващи естествени пре
гради и специално конструирани обезопа
сяващи съоръжения.
(2) Открити стрелбища от полеви тип може
да се изграждат за дисциплините за трап,
двоен трап и скийт – „СК ИЙТ“, „ТРА П“,
„ДВОЕН ТРАП“ и „СПОРТИНГ“.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВОТО НА
СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОТКРИТИ СПОРТНИ
СТРЕЛБИЩА, ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ
ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Изисквания при разполагането на открити
спортни стрелбища извън урбанизираните
територии
Чл. 9. (1) При определяне на местополо
жението на откритите спортни стрелбища
извън урбанизираните територии се отчита
тяхното безопасно отстояние до най-близките
урбанизирани територии и/или до територии
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с особена териториалноустройствена защита,
чийто режим на устройство и контрол се
уреж да със специални закони.
(2) Безопасното отстояние по ал. 1 се
определя в зависимост от:
1. проектните направления на стрелба
съобразно предназначението на открито
то спортно стрелбище според стрелковата
дисцип лина на съот вет ната лицензи рана
спортна организация;
2. наличието на обезопасяващи съоръже
ния и/или естествени прегради и техния вид
съгласно класификацията на стрелбището;
3. необходимите минимални безопасни
отстояния по направленията на стрелба от
проектните стрелкови позиции до граници
те на съответните територии в зависимост
от вида и калибъра на предвиж даното за
употреба огнестрелно и/или неогнестрелно
оръжие;
4. нормативните изисквания за защита от
шум и опазване на околната среда;
5. нормативните изисквания към терито
риите с особена териториалноустройствена
защита, определени по реда на специални
закони.
(3) За безопасно отстояние на откритото
спортно стрелбище до границите на урба
низирани територии и/или на територии с
особена териториалноустройствена защита
се приема най-голямото определено отсто
яние по ал. 2. Отстоянията се отчитат като
хоризонтални проекции, освен ако изрично
не е посочено друго.
Чл. 10. (1) Безопасни те отстояни я по
направленията на стрелба от стрелковите
позиции до границите на урбанизираната
територия се определят в зависимост от вида
на допустимите за употреба на съответното
отк рито спортно ст релбище огнест релни
ор ъ ж и я и б о еп ри паси с ъгл асно ч л. 4 и
балистичните таблици за боеприпасите на
допустимите оръжия съгласно приложение
№ 1.
(2) Балистичните таблици за боеприпасите
на допустимите оръжия за проектирания
спортен обект – открито спортно стрелби
ще, са неразделна част от инвестиционния
проект и/или от техническия паспорт на
стрелбището.
(3) Намаляване на безопасните отсто
яния по ал. 1 се допуска с до 50 %, ако за
всяка стрелкова позиция за съответния вид
оръжие са изградени проектилозадържащи
съоръжения в съответствие с приложения
№ 2, 3, 4 и 5, с пропорционално завишена
височина с процента на намаляване на без
опасните разстояния.
(4) В сл у чаи те, когато са п редви дени
допълнителни проектилозадържащи обезо
пасяващи съоръжения, които не позволяват
на проектилите или на техни фрагменти да
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напуснат границите на съответната стрелкова
площадка, не се изискват безопасни отсто
яния след обезопасяващите съоръжения.
Чл. 11. Минималното допустимо отсто
яние за разполагане на спортен обект – от
крито спортно стрелбище, от границите му
до границите на най-близко разположените
територии и устройствени зони в урбани
зираните територии и извън тях, които са
с нормиран шумов режим, се определя при
спазване изискванията на Наредба № 6 от
2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт
п рез разли чни т е час т и на денонощ иет о,
граничните стойности на показателите за
шум в околната среда, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и
на вредните ефекти от шума върху здравето
на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).
Чл. 12. До територията на всяко откри
то спортно стрелбище се осигурява пътна
връзка, проходима за леки и лекотоварни
автомобили през всички сезони на експло
атация на стрелбището, свързваща обекта
с републиканската и/или общинската пътна
мрежа.
Раздел II
Общи изисквания при устройството на открити спортни стрелбища извън урбанизираните
територии
Чл. 13. Откритите спортни стрелбища
се устройват с вход/изход със свободна ши
рочина най-малко 3 m с оглед осигуряване
на възможност за свободно преминаване
на автомобили при аварийни ситуации и
спешни случаи.
Чл. 14. (1) Всеки спортен обект – открито
спортно стрелбище, се състои от една или
няколко от следните зони, разположени на
територията му:
1. зона за стрелба;
2. зона за състезатели, съдии и служебни
лица;
3. зона за зрители и за представители на
средствата за масово осведомяване;
4. зона за безопасна проверка и обслуж
ване на оръжие;
5. зона за паркиране;
6. тоалетни;
7. сервизна и складова зона.
(2) Спортните обекти – открити спортни
стрелбища, предназначени само за трени
ровъчни цели, се допуска да се изграждат
без зоните по ал. 1, т. 2, 3 и 7.
(3) К ъм с по р т н и т е о б ек т и – о т к ри т и
спортни стрелбища за стрелкови спорт би
атлон, допълнително към зоните по ал. 1 се
включва и зона за треньори.
Чл. 15. (1) Зоната за стрелба се състои от
една или множество стрелкови площадки,
разположението, размерите и конфигурация
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та на които са в съответствие с правилниците
на лицензираните спортни организации за
съответните стрелкови дисциплини.
(2) Изискванията при устройството на
зоните за стрелба се определят съгласно
приложения № 6, 7, 8 и 9 и при спазване
на изискванията на правилниците на съот
ветната лицензирана спортна организация.
Чл. 16. (1) Зоната за състезатели, съдии и
служебни лица се разполага непосредствено
зад стрелковите позиции на всяка зона за
стрелба.
(2) Размерите и конфигурацията на зона
та за състезатели, съдии и служебни лица
се определ ят съобразно изиск вани ята на
конкретния вид спортна дисциплина, както
следва:
1. в широчина – по-малка или равна на
широчината на стрелковата площадка;
2. в дълбочина – не по-малко от 3 m.
Чл. 17. (1) Зоната за зрители и за предста
вители на средствата за масово осведомяване
се разполага зад зоната за състезатели, съдии
и служебни лица.
(2) Размерите на зоната за зрители и за
представители на средствата за масово ос
ведомяване са, както следва:
1. в широчина – по-малка или равна на
широчината на стрелковата площадка;
2. в дълбочина – не по-малко от 2 m.
(3) За удобство в зоната за зрители и за
представители на средствата за масово ос
ведомяване може да се предвидят седящи
места, навеси, шатри или други елементи.
Чл. 18. (1) Зоната за безопасна провер
ка и обслужване на оръжие се устройва в
непосредствена близост до входа/изхода на
стрелковата площадка или група от стрелкови
площадки или на друго безопасно място на
територията на стрелбището.
(2) Зоната за безопасна проверка и об
служване на оръжие се проектира така, че
при извършване на проверка и обслужване
на оръжията да няма възможност случайно/
неволно изст рел ян проектил, рикошира л
такъв или фрагменти от него да излязат
извън границите на зоната.
Чл. 19. Зоната за паркиране се устройва
съобразно броя на посетителите на спортния
обек т – открито спортно ст релбище, при
спазване изискванията на Наредба № РД-0220-2 от 2017 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортната система
на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от
2018 г.).
Чл. 20. (1) Тоалетните се разполагат в
близост до зоната за състезатели, съдии и
служебни лица и се свързват със същест
вуващата водопроводна и канализационна
мрежа. При липса на такива мрежи или
когато те не могат да бъдат изградени, се
устройват химически тоалетни.
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(2) Броят на тоалетните се определя със
заданието за проектиране и в зависимост
от капацитета на спортното стрелбище, но
не по-малко от две тоалетни – една за мъже
и една за жени.
Чл. 21. (1) Сервизната и складова зона се
разполага на място, което осигурява безопа
сен достъп при провеждане на тренировъчна
и състезателна дейност.
(2) В сервизната и складова зона може
да се проектират и изграждат складове за
съхранение на допустимите за употреба на
съответното отк рито спортно ст релбище
видове огнестрелни оръжия и боеприпаси,
когато складовете съответстват на изисква
нията на Наредба № РД-02-20-1 от 2017 г.
за планиране и проектиране на строежи,
предназначени за производство, съхранение
и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия (ДВ,
бр. 11 от 2017 г.).
Чл. 22. Всяка зона в спортен обект – от
крито спортно стрелбище, се обозначава с
най-малко една ясно видима указателна та
бела с наименованието на зоната, изписанo
с трайни, четливи и контрастни надписи,
разположена в съот вет ната зона. Грани
ците на зоната се очертават (ограждат) по
подходящ начин с линии, ленти, подвижни
или неподвижни прегради с височина не
по-малка от 1,20 m.
Ч л. 23. На т ери т ори я та на спор т ен
обект – открито спортно стрелбище, отпа
дъците се събират и транспортират по реда
на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове по при
лагането му.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗ
ОПАСНОСТТА НА ОТКРИТИТЕ СПОРТНИ
СТРЕЛБИЩА
Чл. 24. (1) Oткритите спортни стрелбища
се проектират така, че да няма опасност от
проектили за живота и здравето на физичес
ките лица, намиращи се на територията на
обекта и извън него, в посоката на допус
тими направления за стрелба и безопасни
отстояния, определени с проектната доку
ментация на обекта.
(2) O т к ри т и т е спор т н и с т релби ща с е
проектират така, че да няма опасност за
живота и здравето на физическите лица,
която да възникне и от:
1. ви да на конс т ру к ц и я та, нач и на на
разполагане и материа лите, от които са
изработени трайно изградените съоръжения
и елементи на оборудването, необходими за
провеждането на тренировъчна и състеза
телна дейност;
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2. вида и изпълнението на настилката на
стрелковите площадки и прилежащите към
спортния обект зони.
Чл. 25. (1) За всяка отделна стрелкова
площадка на открито спортно стрелбище се
указват стрелковите позиции и направлени
ето на стрелба спрямо стрелковите позиции.
(2) Направлението на стрелба за всяка
стрелкова площадка и необходимите обез
опасяващи съоръжения се проектират съ
образно изискванията за различните видове
открити спортни стрелбища, определени в
чл. 6, 7 и 8.
(3) Допустимите направления за стрелба в
стрелковите полоси за Т-Клас се обозначават
с табели, разположени вляво и вдясно на
направлението, през всеки 500 m. Табелите
(фи г. 1) се пос та вя т/за к реп ват с таби л но
на стълбове/колове или на трайни обекти
от местност та (напр. дървесни стволове)
на височина от 1,50 до 2,00 m от терена и
със следните минимални размери: широ
чина – 0,40 m и височина – 0,50 m. Лицето
на обозначителните табели е обърнато към
позициите за стрелба.

Фиг. 1. Табела за обозначаване на направлени
ята на стрелба

Чл. 26. (1) Обезопасяващите съоръжения
на стрелковите площадки се проектират и
изграждат така, че да улавят и задържат в
границите на стрелковата площадка изстреля
ните по направлението на стрелба проектили,
рикоширалите такива, както и части от тях.
(2) Размерите, конструкцията, конфигура
циите и начините на разполагане на обезопа
сяващите съоръжения се определят съобразно
изискванията за конкретния стрелкови спорт
и дисциплина съгласно приложения № 2, 3,
4 и 5.
(3) При наличие на естествени защитни
прегради и на прегради от преместваем вид
те трябва да осигуряват равна или по-голяма
защита от указаните в предходните алинеи.
Чл. 27. (1) Елементите на оборудването
се проектират и изграждат от материали и с
конструкция, съобразени с изискванията на
правилниците на съответната международна
спортна организация по стрелковите спортове
и дисциплини.
(2) Конструкциите и материалите, от които
са изработени елементите на оборудването,
не трябва да позволяват рикошети на попад
нали в тях проектили.
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(3) При използване на метални мишени
или на конструкции за мишени се осигу
ряват безопасни дистанции до стрелковата
пози ц и я, с ъобра зен и с изиск ва н и я та на
правилниците на съответната международна
спортна организация по стрелковите спор
тове и дисциплини.
Чл. 28. Елементите на оборудването на
откритото спортно стрелбище се разполагат
така, че да е осигурена в максимална степен
безопасността на физическите лица, намира
щи се в границите на спортния обект, както
и на трети лица, намиращи се извън него.
Чл. 29. (1) Теренът на стрелковите пло
щадки трябва да отговаря на следните из
исквания:
1. да е изравнен, с минимален наклон
1,5 % за оттичане на атмосферните води и
с максимален наклон не по-голям от 10 %;
2. настилката да е изпълнена от естествени
или изкуствени материали с гранулометрия
на твърдите включения, по-малка от 5 cm, и
да е почистена от случайни единични твърди
включения (скални, бетонни, метални или
други с размери, по-големи от 5 cm).
(2) В случай че на територията на стрел
ковата площадка са необходими сервизни
пътеки, с изключение на връзките между
стрелковите места на площадките за трап,
двоен трап и скийт, те се изпълняват от
мат ериа л и, непозвол я ва щ и ри кошет и на
проектилите или на части от тях.
(3) При наличие на открити водни прос
т ранства на територи ята на ст релковите
площадки те се защитават срещу директни
попадения на проектили или на части от
тях или срещу рикошети посредством обез
опасяващи съоръжения, чиито параметри се
определят в зависимост от направлението
на стрелба.
(4) Изискването за ограничаване на мак
сималния наклон на терена по ал. 1, т. 1 не
се отнася за стрелкови полоси за Т-К лас.
Чл. 30. (1) На всяко открито спортно
стрелбище се поставя най-малко едно ин
формационно табло с трайни, четливи и
кон т раст ни на дписи, което се разполага
на видимо място до входовете/изходите на
спортния обект.
(2) Информационни те табла съдържат
задължително следната информация за:
1. стопанина на спортния обект – откри
то спортно стрелбище, като се посочват и
данни за контакт;
2. допустимите за употреба на спортния
обект оръжия и боеприпаси и правилата за
безопасност при тяхната употреба;
3. безопасната експлоатация на спортния
обект – открито спортно стрелбище, включи
телно за въведените забрани и ограничения
на територията му;
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4. единен европейски номер 112 и теле
фонни номера на бърза помощ, пожарна,
полиция и др.
Чл. 31. (1) Границите на откритите спорт
ни стрелбища се обозначават с предупреди
телни табели (фиг. 2), трайно поставени по
границите на терена на откритото спортно
стрелбище, на разстояние не по-малко от
50 m една от друга и така, че да има пряка
видимост между всеки две съседни табели
п рез вси чк и сезони на експ лоата ц и я на
спортния обект.
(2) Пред у п ред и т ел н и т е табел и с е по 
ставят/закрепват стабилно на предвидени
за целта ст ълбове/колове или на трайни
обекти от местността – дървесни стволове,
на височина от 1,50 до 2,00 m от терена. Та
белите са със следните минимални размери:
широчина – 0,50 m, и височина – 0,40 m.
Лицето с надписите на предупредителните
табели е обърнато навън от територията на
спортния обект.
(3) Предупредителните табели се изпълня
ват така, че да са устойчиви на атмосферни
въздействия и да имат лесно забележими
контрастни, трайни и четливи надписи.
(4) Надписите на предупредителните та
бели съдържат най-малко следната инфор
мация (текст и графични знаци за внимание
и опасност):

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТ!
ТЕРИТОРИЯ НА СТРЕЛБИЩЕ.
ПРЕМИНАВАНЕТО ЗАБРАНЕНО!
Фиг. 2. Предупредителна табела

Чл. 32. (1) При провеж дане на трениро
въчна и състезателна дейност на откритите
спортни стрелбища се осъществява посто
янен контрол на достъпа на трети лица до
територията на стрелбището чрез ограждане
по границите на територията на стрелбището
с огради и оградни съоръжения и/или чрез
технически средства (сирени, флагове, лъчеви
сигнализации за пресичане, видеоконтрол
и/или др.), и/или чрез непрекъснат визуален
контрол на достъпа.
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(2) Пост оянен кон т рол на дост ъпа се
осъществява и до стрелковите площадки,
до зон и т е за с ъд и и и с ъ с т езат ел и и до
други зони, които могат да представляват
опасност, чрез поставяне на ясно видими
обозначителни ленти и/или прег ради по
границите на тези зони или на подходящи
за целта места.
(3) При провеждане на тренировъчна и
състезателна дейност на открити спортни
стрелбища по Т-Клас задължително се уве
домяват съответните общински служби в
землищата, на които е разположено стрел
бището, за информиране на гражданите.
Г л а в а

п е т а

ОСИГ У РЯВА НЕ Н А БЕЗОП АСНОСТ ПРИ
ПОЛЗВА НЕТО Н А ОТК РИТИТЕ СПОРТ
Н И С Т РЕ Л БИ Щ А ИЗВ ЪН У РБА Н ИЗИ
РА Н И Т Е Т ЕРИ ТОРИ И. ПОД Д ЪРЖ А Н Е
И КОНТРОЛ
Раздел І
Oсигуряване на безопасност при ползването
на откритите спортни стрелбища извън границите на урбанизираните територии
Чл. 33. (1) Въведеният в експлоатация
спортен обект може да се ползва по пред
назначение след издаване на разрешение за
употреба на огнестрелни оръжия и боепри
паси съгласно изискванията на чл. 81а от
ЗОБВВПИ.
(2) В з а вис и мо с т о т к ат ег о ри я т а н а
спортното стрелбище въвеждането му в екс
плоатация се удостоверява с разрешение за
ползване или удостоверение за въвеждане в
експлоатация в съответствие с чл. 177, ал. 2
и 3 от ЗУ Т.
(3) При спазване на чл. 176а от ЗУ Т за
всяко новопроек тирано отк рито спортно
стрелбище се съставя технически паспорт
при спазване разпоредбите на Наредба № 5
о т 20 0 6 г. за т ех н и ческ и т е паспор т и на
строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.), а за тези
в експлоатаци я техническ и ят паспорт се
съставя в срока, определен в същата наред
ба. В техническия паспорт на стрелбището,
който е неразделна част от разрешението за
ползване или от удостоверението за въвеж
дане в експлоатация на обекта, се отразяват:
допустимите за употреба на съответното
отк рито спортно ст релбище огнест релни
оръжия и боеприпаси, за които е проекти
рано стрелбището, с приложена балистична
таблица за боеприпасите на допустимите
оръжия съгласно приложение № 1; допустими
направления на стрелба и безопасни отсто
яния в определените с проекта направления
на стрелба до най-близките урбанизирани
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територии и/или до територии с особена
териториалноустройствена защита; брой и
местоположение на ст релковите позиции
с направленията за стрелба, за които са
проектирани; размер, конструкция, конфи
гурация и начин на разполагане на обезо
пасяващите съоръжения по направленията
на стрелба и др.
(4) В приложение № 10 е даден примерен
образец на технически паспорт, в който са
вк лючени специфичните изиск вани я към
спортните стрелбища, предмет на тази на
редба.
Чл. 34. (1) Допустимите оръжия за упо
треба на откритите спортни стрелбища се
регламентират от ЗОБВВПИ и правилниците
на съответните лицензирани спортни орга
низации, като балистичните им параметри
според приложените към инвестиционния
проект балистични таблици трябва да отгова
рят на безопасните отстояния за конкретния
спортен обект.
(2) Употребата на огнестрелни оръжия и
боеприпаси на открити спортни стрелбища
се осъществява по реда и при условията
на ЗОБВВПИ и под непосредствения кон
трол на длъжностните лица на съответния
обект, определени съгласно изискванията
на ЗОБВВПИ.
(3) До употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси се допускат само лица, преми
нали инструктаж за безопасност, съгласно
правилниците на съответната спортна ор
ганизация.
Чл. 35. На територи ята на спортните
обекти – открити спортни ст релбища, не
се допуска:
1. извършване на дейности, които не са
свързани с функционирането на спортния
обект – открито спортно стрелбище;
2. използване на оръжия и боеприпаси,
които не отговарят на издаденото разрешение
за употреба на огнестрелни оръжия и боепри
паси съгласно ЗОБВВПИ и на услови ята
за безопасно ползване според съответните
безопасни о т с т оя н и я до у рба н изи ра н и т е
територии.
Ч л. 36 . (1) Ползва не т о на о т к ри т и т е
спор т н и с т р е лби щ а п ри п р овеж да не на
т ренировъчна и състезателна дейност се
осъществява под непосредственото ръко
водство и контрол на длъжностните лица
от спортните организации в съответствие
с правилниците и вътрешните правила за
дейността им.
(2) Всичк и огнестрелни оръж и я и бо
еприпаси преди у потреба се подлагат на
проверка и контрол от длъжностно лице
с ъ о бра зно ра зпор едби т е на с ъ о т ве т нат а
спортна организация.
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Раздел ІІ
Поддържане и контрол на откритите спортни
стрелбища извън границите на урбанизираните територии
Чл. 37. Поддържането на спортните обек
ти – открити спортни стрелбища, в проектните
параметри е задължение на техните собстве
ници или ползватели.
Чл. 38. (1) Контрол на техническото със
тояние на съоръженията се извършва един
път годишно от представители на съответната
лицензирана спортна организация.
(2) Представителите на съответната ли
цензирана спортна организация имат право
да издават препоръки за отстраняване на
технически нередности и пропуски, както и
при необходимост да сезират компетентните
държавни и общински органи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Открити спортни стрелбища извън
у р ба н и зи ра н и т е т ери т ори и“ с а спор т н и
обекти, предназначени за провеж дане на
тренировъчна и състезателна дейност по
стрелкови спортове и дисциплини в съот
ветствие с правилниците на лицензираните
спортни организации по смисъла на ЗФВС.
2. „Стрелбище от полеви тип“ е стрелбище
без специално конструирани обезопасяващи
съоръжения и без обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местността по
направленията на стрелба.
3. „Стрелбище със специално констру
ирани обезопасяващи съоръжения по на
п ра влени я та на с т релба“ е с т релбище с
изградени на всички стрелкови площадки
обезопасяващи съоръжения, които улавят и
задържат в границите на стрелковата пло
щадка изстреляните по направлението на
стрелба проектили, рикоширалите такива,
както и части от тях.
4. „Стрелбище с обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местността“ е
стрелбище, при което се използват същест
вуващи естествени или изкуствено създадени
високи и стръмни скатове, високи хълмове
и други, осигуряващи равна или по-голяма
защита в сравнение със стрелбищата с из
градени обезопасяващи съоръжения.
5. „Комбинирани стрелбища“ са стрел
бища, които съчетават повече от един вид
обезопасяващи съоръжения.
6. „Стрелкова площадка (стрелкова поло
са)“ е територия от стрелбището, на която се
намират мишените и стрелковите позиции
и на която непосредствено се провеж дат
с т р е л кови т е у п ра ж нен и я и т р ен и р овк и.
Стрелковата площадка, ако не е от полеви
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тип, обикновено е оградена с обезопасяващи
съоръжения или с естествени прегради в
посоката на допустимите и възможни на
правления на стрелба. Формата, размерите
и пропорциите на страните на стрелковата
площадка са в зависимост от изискванията
на конкретния вид спорт. Ако дълбочината
на стрелковата площадка е значително поголяма от нейната широчина (при стрелба
на големи дистанции – 100, 300, 600, 1000
и повече метра), тя се нарича „стрелкова
полоса“. На едно и също открито спортно
ст релбище може да има повече о т една
стрелкови площадки/полоси, разположени в
съседство една с друга, разделени с обезопа
сяващи съоръжения, на които едновременно
да се провеждат стрелби, при спазване на
изискванията за безопасност.
7. „Направление на стрелба“ е лини я,
свързваща стрелковата позиция с мишената,
и е с посока от стрелящия към мишената.
Основно направление на стрелба за стрелко
вата площадка е перпендикулярната линия
към дъното на стрелковата площадка (стра
ната по широчина на стрелковата площадка,
намираща се срещу стрелковите позиции).
При конкретни видове стрелкови спортове
са допустими и вторични направления на
стрелба под ъгъл максимум 90° наляво и 90°
надясно от основното направление на стрел
ба, ако стрелковата площадка е проектирана
и осигурена с обезопасяващи съоръжения в
тези направления.
8. „Обезопасяващи съоръжения“ на стрел
бищата служат да не се допуска изстреляните
проектили да излизат извън границите на
ст релковата площадка/полоса. Те спират
както директно изстрел яните проектили,
така и проектилите, които са рикоширали
на територията на площадката и попадат
в тях. Изискванията при проектирането и
изграждането на обезопасяващи съоръже
ния са те да бъдат надеж дни, устойчиви на
въздействията на изстрелите, да са трайни
и устойчиви във времето, да издържат на
неблагоприятни атмосферни въздействия и
да се поддържат и почистват лесно.
9. „Допълнителни проектилозадържащи
обезопасяващи съоръжени я“ са допълни
телно изградени обезопасяващи съоръже
н и я на с т рел кови т е п лоща д к и – т у нел и,
козирк и, к у рш у моуловители и/или дру ги
технически решения, които не ползволяват
на проектилите или на техни фрагменти да
напуснат границите на съответната стрел
кова площадка.
10. „Елементи на оборудването“ са пре
местваеми или стационарни конструкции,
разположени на територията на стрелковата

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

площадка, които служат за поставяне/зак
репване на мишени, мишенни съоръжения,
стрелкови декори, за разполагане и защита
на управляващи и сигнализиращи системи
или за други цели, свързани с изпълнението
на предвидените спортни упражнения.
11. „Сервизна и складова зона“ е територия,
в която се разполагат/складират елементи
и материали от оборудването на спортния
обект, помощни материали, инструменти,
където на място се извършват дейности по
сглобяване, разглобяване, ремонт на обо
рудването на спортния обект и стрелковите
площадки и други съоръжения, свързани с
дейността на спортния обект.
12. „Проектил“ е всяко метално или не
метално тяло (снаряд, куршум, сачма и др.),
предназначено за попадение в мишените
чрез изстрелване от оръжие.
13. „Граница на открито спортно стрелби
ще“ е границата на зоната за стрелба, която
се състои от една или множество стрелкови
площадки/полоси.
14. „Граница на спортен обект – открито
спортно стрелбище“ е границата на тери
торията, която включва зоните по чл. 14.
15. „Ог ра д н и с ъор ъжен и я“ са вси ч к и
видове врати, заключващи устройства към
тях, спиращи, контролиращи и задържащи
достъпа съоръжения, разположени преди,
след и на самата ограда неподвижно или
задвижвани ръчно или автоматично.
16. „Снайперови карабини“ и „Леки по
л уавт омат и чни карабини“ п редставл яват
дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна
цев по смисъла на ЗОБВВПИ.
§ 2. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техничес
ките регламенти по реда на Постановление
№ 165 от 2004 г. на Министерския съвет за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване и функционира
не на звено за контакт относно продуктите
(ДВ, бр. 64 от 2004 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 102, ал. 5 ЗФВС.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № V-12-299
от 2013 г. за условията и реда за изграждане
и експлоатация на спортни обекти – открити
спортни стрелбища, извън урбанизираните
територии (ДВ, бр. 83 от 2013 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
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Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1
Балистични таблици за боеприпасите на допустимите оръжия
Обобщена група
калибри на
боеприпасите

Номинално максимално разстояние/средна
начална скорост на проектила/вертикално
направление на стрелба

Приравнени калибри/гладкоцевни
куршуми и сачми

.50 Browning Caliber

7216 m
900 m/s
40°

.50 Browning Caliber
.416 Barrett
.408 CheyТac
.375 CheyТac
.375 EnABELR
и всички патрони с калибър не поголям от 12.7 mm, дължина на гилзата
до 100 mm и диаметър на основата
на гилзата не по-голям от 21 mm

.338 Lapua Magnum

6322 m
900 m/s
39°

.338 Lapua Magnum
7 mm Remington Magnum
.300 Winchester Magnum
.300 Weatherby Magnum
.308 Norma Magnum
.375 H&H Magnum
8 mm Remington Magnum
.300 H&H Magnim
.338 Winchester Magnum
.340 Weatherby Magnum
.358 Norma Magnum
.350 Remington Magnum
.378 Winchester Magnum
.300 PRC
6,5mm PRC
.300 Norma Magnum
.338 Norma Magnum
и патрони с калибър не по-голям от
9 mm, дължина на гилзата до 80 mm
и диаметър на основата на гилзата не
по-голям от 15 mm

.308 Winchester

4359 m
845 m/s
36°

.308 Winchester
.30-06 Springfield
7 mm-08 Remington
6,5x55 Swedish Mauser
6,5x54 Mannlicher-Schoenauer
6,5x57 Mauser
6,5x57R Mauser
6,5x58R Sauer
6,5x58 Portuguese Vergueiro
6,5x58R Krag-Jorgensen
8 mm Mauser (8x57 JS)
.270 Winchester
.358 Winchester
6,5x61 Mauser
7x57 Mauser
7x57R Mauser
7,62x54R Russian
6,5x50 Arisaka
6,5x52 Mannlicher-Carcano
6,5x53R Mannlicher
.250 Savage
.257 Roberts
.307 Winchester
.303 British
.350 Remington Magnum
.300 Savage
6mm BR
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Номинално максимално разстояние/средна
начална скорост на проектила/вертикално
направление на стрелба

.223 Remington

4121 m
1050 m/s
36°

.357 S&W Magnum

2136 m
450 m/s
35°

С Т Р. 1 2 9
Приравнени калибри/гладкоцевни
куршуми и сачми
6mm BRA
6mm BRX
6mm Dasher
6x47 Lapua
6mm Creedmoor
6,5x47 Lapua
6,5mm Creedmore
.243 Remington
.260 Remington
и патрони с калибър не по-голям от
9 mm, дължина на гилзата до 65 mm
и диаметър на основата на гилзата не
по-голям от 12 mm
.223 Remington
.22 Hornet
.220 Swift
.22-250 Remington
.223 Remington Magnum
.30 Remington
.303 Savage
.32 Winchester Special
.35 Remington
.38-55 Winchester
.38-40 Winchester
.30 MI carabine
.348 Winchester
.351 Winchester
.356 Winchester
.22 Savage Hi-Power
.25 Remington
7,62x39 Russian
5,45x39 Russian
.30-30 Winchester
.222 Remington
.25-20 WCF
.25-25 Winchester
.256 Winchester Magnum
.50-90 Sharps
.32-20 Winchester
.44-40 Winchester
.444 Marlin
.44 Ball
.357 Winchester
.45-70 U.S. Government
.458 Winchester
6 mm Lee Navy
.30-40 Krag
.224 Valkyrie
6,5mm Grendel
6,8mm SPC
.300 Blackout
и патрони с калибър не по-голям от
9 mm, дължина на гилзата до 50 mm
и диаметър на основата на гилзата не
по-голям от 11.5 mm
.357 Magnum
.357 Sig
7,62x25 TT
.38 Super Auto
38 SuperAuto
и патрони с калибър не по-голям от
9 mm и дължина на гилзата до 35 mm
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Номинално максимално разстояние/средна
начална скорост на проектила/вертикално
направление на стрелба
2073 m
350 m/s
35°

БРОЙ 13
Приравнени калибри/гладкоцевни
куршуми и сачми
9 mm Parabellum (9x19)
.44 Magnum
.45 ACP
40 S&W /10х22 mm/
.40SW
и патрони с калибър не по-голям от
11.43 mm и дължина на гилзата до
30 mm

.22 Long Rifle HV

1685 m
390 m/s
35°

.22 Long Rifle HV
.22 Long Rifle Std. Velocity
.22 Long
.22 Short
9 mm Browning Short
9x18 Makarov
.25 ACP
.32 ACP
.38 Special

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

1000 m

Slug
(куршум за гладкоцевно оръжие)

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

600 m

0 buckshot
(диаметър на сачмите 8,13 mm)
00 buckshot
(диаметър на сачмите 8,38 mm)
000 buckshot
(диаметър на сачмите 9,1 mm)

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

419 m
396 m/s
всички допустими направления на стрелба

сачми № 2

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

371 m
396 m/s
всички допустими направления на стрелба

сачми № 4

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

349 m
396 m/s
всички допустими направления на стрелба

сачми № 5

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

331 m
396 m/s
всички допустими направления на стрелба

сачми № 6

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

300 m
396 m/s
всички допустими направления на стрелба

сачми № 7 ½

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

288 m
396 m/s
всички допустими направления на стрелба

сачми № 8

shotgun 12 ga
(гладкоцевно оръжие
12 кал.)

268 m
396 m/s
всички допустими направления на стрелба

сачми № 9
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 3 и чл. 26, ал. 2
Размери, конструкция, конфигурации и начини на разполагане на обезопасяващите
съоръжения на стрелковите площадки за
динамична стрелба
I. Дефиниция и класификации на обезопася
ващите съоръжения на стрелковите площадки
за динамична стрелба
1. Обезопасяващи съоръжения
1.1. Обезопасяващите съоръжения са пред
назначени да поемат и задържат изстреляните
по направлението на стрелба проектили, като
не позволяват проектилите или части от тях
да рикошират.
1.2. Обезопасяващите съоръжения се разпо
лагат напречно на направлението на стрелба
или по страните на територията на стрелковата
площадка, към които са насочени направле
нията на стрелба.
2. Видове обезопасяващи съоръжения
2.1. Специално конструирани обезопасява
щи съоръжения по направленията на стрелба.
2.2. Обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността (високи хълмове,
високи и стръмни скатове и др.).
2.3. Комбинирани съоръжения – съоръже
ния, съчетаващи обезопасяващи естествени
прегради и специално конструирани обезо
пасяващи съоръжения.
3. Видове специално конструирани обез
опасяващи съоръжения в зависимост от из
ползваните материали
3.1. Обезопасяващи съоръжения от пръст
и/или инертни материали – земно-насипни.
3.2. Обезопасяващи съоръжения от други
материали – обезопасяващи конст ру к ции,
запълнени с пръст, инертни материали и др.
II. Размери, конструкция и конфигурация
на обезопасяващите съоръжения за стрелко
вите площадки
1. Земно-насипни обезопасяващи съоръ
жения
1.1. Земно-насипните обезопасяващи съ
оръжения представляват насипи от инертни
материали и/или пръст с трапецовидно сечение
и се разполагат по границите на стрелковите
площадки/полоси (фиг. 1 и 2).

Фиг. 1. Земно-насипни обезопасяващи съоръ
жения (напречен разрез): 1 – вътрешен скат на
насипа; 2 – външен скат на насипа; 3 – било
на насипа; 4 – основа на насипа; 5 – стрелкова
площадка; H – височина на насипа; φ – ъгъл на
естествения откос
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Фиг. 2. Земно-насипни обезопасяващи съоръжения
(надлъжен разрез): 1 – земен насип; 2 – страничен
скат на насипа; 3 – било на насипа; 4 – граница
на стрелковата площадка; 5 – стрелкова пло
щадка; H – височина на насипа; φ – ъгъл на
естествения откос

1.2. Елементи на земно-насипните обезо
пасяващи съоръжения
1.2.1. Вътрешен скат на земно-насипно
обезопасяващо съоръжение – страната на
напречното му сечение откъм стрелковата
площадка.
1.2.2. Външен скат на земно-насипно обез
опасяващо съоръжение – противоположната
на вътрешния скат страна от трапецовидното
напречно сечение.
1.2.3. Страничен скат на земно-насипно
обезопасяващо съоръжение – нак лонената
страна на сечението му по дължина на насипа.
1.2.4. Било на земно-насипно обезопасяващо
съоръжение – горната основа на трапецовид
ното сечение на насипа.
1.2.5. Основа на земно-насипно обезо
пасяващо съоръжение – долната основа на
трапецовидното сечение на насипа.
1.2.6. Височина на земно-насипно обез
опасяващо съоръжение (Н) – вертикалната
проекция на разстоянието между ръба на
билото и терена на стрелковата площадка в
долната основа на земния насип.
1.3. Минимални изисквания към характе
ристиките на елементите на земно-насипни
обезопасяващи съоръжения
1.3.1. Препоръчва се ъгълът на наклона
на вътрешния скат да е 34° (2:3), но не помалък от 30°.
1.3.2. Препоръчва се ъгълът на наклона
на външния скат да е не по-голям от ъгъла
на естествения откос (φ) на материалите, от
които е изграден земният насип.
1.3.3. Препоръчва се ъгълът на наклона на
страничния скат да е не по-голям от ъгъла на
естествения откос на материалите, от които
е изграден земният насип.
1.3.4. В случай че земно-насипното обезо
пасяващо съоръжение е разположено между
две съседни стрелкови площадки и служи
за обезопасяващо съоръжение и за двете
площадки, и двете страни на напречното му
сечение се приемат за вътрешен скат и трябва
да отговарят на минималните изисквания за
такъв скат.
1.3.5. Широчината на билото на земнонасипното обезопасяващо съоръжение е не
по-малка от 1,00 m.
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1.3.6. Краят на билото на земно-насип
но т о о б е з опася ва що с ъ ор ъ жен ие о т к ъм
страната на страничния скат е най-малко с
1,00 m навън от границата на стрелковата
площадка (фиг. 3).
Фиг. 4. Линия на прицелване: 1 – земен насип;
2 – проекция на линията на прицелване; 3 – било
на насипа; 4 – удължена дистанция между ми
шените и земния насип; 5 – значителен ъгъл на
наклона на терена на стрелковата площадка;
6 – линия на прицелване; 7 – стрелкова позиция;
8 – мишена; h – височина на най-ниската стрел
кова позиция; H – височина на насипа

Фиг. 3. Било на стрелковата площадка: 1 – стра
ничен скат на земния насип; 2 – граница на
с т рел ковата п лоща д ка; 3 – к ра й на би ло т о
на земния насип; 4 – било на земния насип;
5 – вътрешен скат на земния насип; 6 – външен
скат на земния насип; 7 – обезопасяващо съоръ
жение – земен насип; 8 – стрелкова площадка;
9 – подход на състезателите

1.4. Конструкция на земно-насипните обез
опасяващи съоръжения
1.4.1. Еднородни материали
1.4.2. Земно-насипни обезопасяващи съо
ръжения със сърцевина от твърди материали
Сърцевината на тези съоръжения може да
бъде от трошен камък, скална маса или др.
Дебелината на покривния земен слой върху
сърцевината на съоръженията откъм страната
на вътрешния скат трябва да е не по-малка
от 1,00 m (фиг. 5). Покривният земен слой се
почиства от твърди включения (камъни и др.)
с размери, по-големи от 5 cm.

1.3.7. Минималните височини (Н) на зем
но-насипните обезопасяващи съоръжени я
в зависимост от дистанциите за стрелба и
използваните оръжия са дадени в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Нарезна карабина и гладкоцевна пушка
Дистанция
на стрелба, m

Минимална
височина Н, m

До 25

3,00

Над 25 и до 50

4,00

Над 50 и до 100

5,00

Над 100

6,00

Таблица 2

Пистолет
Дистанция
на стрелба, m

Минимална
височина Н, m

До 15

3,00

От 15 вкл. до 25

4,00

От 25 вкл. до 50

5,00

Над 50

6,00

1.3.8. Проекцията на линията на прицел
ване от най-ниската допустима позиция за
стрелба през горния ръб на мишените върху
обезопасяващото съоръжение трябва да е на
не по-малко от 1,0 m от горния ръб на билото
на съоръжението (фиг. 4).

Фиг. 5. Земно-насипни обезопасяващи съоръжения
със сърцевина от твърди материали: 1 – слой от
пръст, пречистен от твърди включения; 2 – ядро
от скална маса, трошен камък или други твърди
материали; 3 – стрелкова площадка; φ – ъгъл на
естествения откос

1.4.3. Повърхността на вътрешния скат може
да бъде терасирана в зависимост от вида и
характеристиките на материалите, от които
е изграден скатът, с цел предотвратяване на
ерозия. Терасите са с обратен наклон не помалък от 5 % (фиг. 6).

Фиг. 6. Терасиране на земно-насипни обезопася
ващи съоръжения: 1 – слой от пръст, пречистен
от твърди включения; 2 – ядро от скална маса,
трошен камък или други твърди материали;
3 – стрелкова площадка; 4 – тераса на ската с
наклон; φ – ъгъл на естествения откос
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1.4.4. Скатовете на обезопасяващите съ
оръжения може да бъдат засадени с подходяща
растителност с цел намаляване на въздейст
вието на ерозията.
2. Обезопасяващи съоръжения от други
материали
2.1. Обезопасяващи съоръжения може да
се изграждат и от други плътни и здрави
строителни материали, като:
а) монолитен бетон или зидария от бетон
ни блокове;
б) тухлена зидария;
в) масивно дърво;
г) стоманени листове (ламарина);
д) комбинация от материалите по предход
ните букви.
2.2. Обезопасяващи съоръжения може да
се изграждат и с кухи конструкции от мате
риалите по т. 2.1, запълнени с пръст, инертни
материали или с друг устойчив на изстрели
и задържащ проектилите материал.
2.3. Обезопасяващите съоръжения се из
граждат така, че проектилите от допустимите
за употреба на съответното спортно стрелби
ще оръжия и боеприпаси да не преминават
през съоръжението дори след продължителна
експлоатация.
2.4. Повърхността на съоръжението откъм
стрелковата площадка се покрива задължител
но с материал, който не позволява проекти
лите да рикошират – обикновено с дървесни
плочи на няколко слоя или с плътно дърво,
или с плътни твърди гумени ленти.
2.5. Височината на обезопасяващите съоръ
жения от други материали Н е вертикалната
проекция на разстоянието между горния ръб
на съоръжението и терена на стрелковата
площадка в долната му основа.
2.6. Минималните височини Н на обезо
пасяващите съоръжения от други материали
в зависимост от дистанциите за стрелба и
използваните оръжия са дадени в табл. 1 и 2.
2.7. Краят на горния ръб на билото на
обезопасяващото съоръжение трябва да е
най-малко 1,00 m навън от границата на
стрелковата площадка (фиг. 3).
3. Обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността
3.1. Открити спортни стрелбища може да
се изграждат на терени, на които има същест
вуващи естествени или изкуствено създадени
прегради с височина, равна или по-голяма
от изискваната за конкретния вид стрелкова
площадка, които могат да се класифицират
като обезопасяващи естествени прегради,
осигуряващи непробиваемост и задържане
на изстреляните в тях проектили, и да не
позволяват тези проектили или части от тях
да рикошират, като:
а) планински скатове, скатове на хълмове
и възвишения, скатове на дерета;
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б) скатове и стени на кариери, пресушени
язовири, открити мини и други подобни не
функциониращи обекти.
3.2. Обезопасяващите естествени прегради
от топографията на местността по размери и
свойства на материалите трябва да осигуряват
степен на защита, равна или по-висока от
минимално изискуемите по тази наредба за
съответните спортни дисциплини и оръжия. В
случай че в някое от допустимите направления
на стрелба не съществува естествена топо
графска преграда, се изгражда допълнително
обезопасяващо съоръжение съгласно изисква
нията на т. 1 и/или т. 2 и откритото спортно
стрелбище се класифицира като стрелбище
с комбинирани обезопасяващи съоръжения.
3.3. Обезопасяващите естествени прегради
от топографията на местността трябва да са
напречно на всички допустими направления
на стрелба.
3.4. Елементи на обезопасяващите естест
вени прегради от топографията на местността
3.4.1. Вътрешен скат на преградата – лини
ята на напречното сечение откъм стрелковата
площадка.
3.4.2. Основа на преградата – пресечната
линия на ската с равнината на стрелковата
площадка.
3.4.3. Било или горен ръб на топографска
та естествена преграда – съществуващите
такива.
3.4.4. Височина на топографската преграда
(Нт) – най-малката от вертикалните проекции
на разстоянията между ръба или билото и
основата є.
3.4.5. Наклон на скатовете – най-малкият
от наклоните на ската по неговата дължина,
определени от правите линии, съединяващи
основата на ската и билото (ръба).
3.5. Минимални изисквания към характе
ристиките на елементите на обезопасяващи
те естествени прегради от топографията на
местността
3.5.1. Наклонът на скатовете на обезопася
ващите естествени прегради от топографията
на местността трябва да е не по-малък от
30°. Оптималният наклон на скатовете е 56°.
3.5.2. Минималната височина на билото
на обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността в зависимост от
дистанциите за стрелба и използваните оръ
жия трябва да е не по-малка от посочените
височини в табл. 1 и 2.
3.5.3. По повърхността на вътрешния скат,
в границите на необходимата височина и
широчина, не трябва да има скали и други
твърди повърхности, които да причиняват
рикошети при попадение на проектил в тях.
4. Комбинираните обезопасяващи съоръ
жения представляват съвкупност от някои
или от всички обезопасяващи съоръжения от
видовете, описани в т. II.1, II.2 и II.3.
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Приложение № 3
към чл. 10, ал. 3 и чл. 26, ал. 2
Размери, конструкция, конфигурации и начини на разполагане на обезопасяващите
съоръжения на стрелковите площадки за
трап, двоен трап и скийт
1. Обезопасяващи съоръжения
1.1. Обезопасяващите съоръжения имат за
цел да поемат и задържат изстреляните по
направлението на стрелба сачми, сачмите от
случайни неконтролируеми изстрели, като не
позволяват и рикошет.
1.2. Обезопасяващите съоръжения се разпо
лагат напречно на направленията на стрелба
(фиг. 1 и 2). При повече от една стрелкова
площадка се изграждат и обезопасяващи съо
ръжения по част от периметъра на стрелковата
площадка (фиг. 3, 4 и 7).
2. Видове обезопасяващи съоръжения
2.1. Специално конструирани обезопася
ващи съоръжения
2.2. Обезопасяващи естествени прегради
от топографията на местността
2.3. Комбинирани
3. Видове специално конструирани обез
опасяващи съоръжения според използваните
материали
3.1. Обезопасяващи съоръжения от пръст
и/или инертни материали
3.2. Обезопасяващи съоръжения от други
материали – обезопасяващи конструкции
3.3. Комбинирани
4. Обезопасяващи съоръжения – земни
насипи
4.1. Земните насипи, използвани за обез
опасяване, са с трапецовидно сечение и се
състоят от следните елементи (фиг. 1 и 2):
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4.2. Специално конструирани обезопася
ващи съоръжения – преградни стени (фиг. 3)
Преградните стени се изграждат от верти
кални, стабилно закрепени към повърхността
на земята колони с размери 0,15 х 0,15 х 4 m,
обковани шахматно с дъски със сечение 0,15
х 0,003 m. Шахматното обковаване позволява
да се намали ветровото въздействие върху
така получените големи площи.
Преградните стени се изграждат непо
средствено зад кулите – голяма и малка,
по периметъра на стрелковата площадка.
Височината на преградната стена е 3 m.
Преградната стена започва от хоризонталата,
определена от стрелкова позиция 4S (за дис
циплината „СКИЙТ“), и завършва на 3 – 5 m
преди пресечната є точка с проектираните
траектории на паничките за дисциплината
„СКИЙТ“ (фиг. 7).

Фиг. 3. Преградна стена между стрелкови пло
щадки за трап, двоен трап и скийт: 1 – стрелкова
площадка 1; 2 – стрелкова площадка 2; 3 – пре
градна стена; 4 – детайл на преградна стена

Фиг. 1. Обезопасяващо съоръжение земен насип
(напречен разрез): 1 – вътрешен скат на насипа;
2 – външен скат на насипа; 3 – било на насипа;
4 – основа на насипа; 5 – стрелкова площадка:
H – височина на насипа; φ – ъгъл на естестве
ния откос

Фиг. 2. Обезопасяващо съоръжение земен насип
(надлъжен разрез): 1 – земен насип; 2 – страничен
скат на насипа; 3 – било на насипа; 4 – граница на
стрелковата площадка; H – височина на насипа;
φ – ъгъл на естествения откос

Фиг. 4. Детайл на преградна стена: 1 – дървена
колона с размери 0,15 х 0,15 m; 2 – шахматно
разположени от двете страни дъски с размери
15 х 3 сm
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4.3. Комбинирани обезопасяващи съоръ
жения
4.3.1. Комбинираните обезопасяващи съо
ръжения се изграждат напречно на направле
нията на стрелба на разстояние до началото
на насипната част не по-малко от 95 m. Съ
оръжението представлява земен насип със
сърцевина от твърди материали – трошен
камък, скална маса или др., и с покривен
слой земя. Върху билото се изгражда пре
градна стена от бетонни пилони и платна с
обща височина 15 m (фиг. 5 и 6). Възможно
е обезопасяващото съоръжение да бъде или
само насип, или стена, но при запазване на
посочената височина.

Фиг. 5. Комбинирано обезопасяващо съоръже
ние – земен насип с преградна стена (напречен
разрез): 1 – обезопасяващо съоръжение – земен
насип; 2 – обезопася ва ща п рег ра д на с т ена;
3 – стрелкова площадка
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Приложение № 4
към чл. 10, ал. 3 и чл. 26, ал. 2
Размери, конструкция, конфигурация и начини
на разполагане на обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки за биатлон
Обезопасяващите съоръжения, разполо
жени на стрелковите площадки за биатлон,
са п редназначени да поемат и за д ържат
изстреляните по направлението на стрелба
проектили, като не позволяват проектилите
или части от тях да рикошират. Обезопасява
щите съоръжения се разполагат напречно на
направлението на стрелба и по страните на
територията на стрелковата площадка.
Обезопасяващите съоръжения на стрел
ковите площадки за биатлон са: специално
конструирани обезопасяващи съоръжения по
направленията на стрелба, обезопасяващи
естествени прегради от топографията на мест
ността (високи хълмове, високи и стръмни
скатове и др.) и комбинирани – съчетаващи
обезопасяващи естествени прегради и специал
но конструирани обезопасяващи съоръжения.
Специално конструираните обезопасяващи
съоръжения в зависимост от използваните
материали са: обезопасяващи съоръжения
от пръст и/или инертни материали – земнонасипни, или обезопасяващи съоръжения от
други материали – обезопасяващи конструк
ции, запълнени с пръст, инертни материали,
както и обезопасяващи конструкции от бетон
или дървени стени с дебелина най-малко 5 cm.
Размерите, конструкцията и конфигура
цията на обезопасяващите съоръжения на
стрелковите площадки за биатлон са показани
на фиг. 1.

Фиг. 6. Стрелбище за дисциплината „ТРАП“
с преграда (надлъжен разрез): 1 – стрелкова
позиция; 2 – траектория на сачмите; 3 – траек
тория на мишените; 4 – комбинирана преграда

Фиг. 7. Преградна стена меж ду стрелковите
площадк и (поглед отгоре): 1 – комбинирана
стрелкова площадка за дисциплините „СКИЙТ“,
„ТРАП“ и „ДВОЕН ТРАП“; 2 – стрелкова пло
щадка за дисциплината „СКИЙТ“; 3 – траекто
рии на паничките за дисциплината „СКИЙТ“;
4 – траектории на паничките за дисциплината
„ТРАП“; 5 – преградна стена; 1S, 2S – 8S – стрел
кови позиции за дисциплината „СКИЙТ“; 1Т,
2Т – 5Т – стрелкови позиции за дисциплината
„ТРАП“; L – ниска кула; H – висока кула

Фиг. 1. Размери, конструкция и конфигурация
на обезопасяващите съоръжения на стрелковите
площадки за биатлон: 1 – обезопасяващо съо
ръжение – земен насип; 2 – сервизна зона зад
мишените; 3 – мишени с покрив; 4 – сервизна
зона с дължина броя на стрелковите коридори,
умножени по 2,75 m + 2 х 0,5 m; 5 – стрелкови
коридори; 6 – ски посока; 7 – стрелкови рубеж
с дължина броя на стрелковите коридори, ум
ножени по 2,75 m + 2 x 3 m, и с широчина от 12
до 15 m; 8 – постелка с размери 200 x 150 cm;
9 – зона за треньори; 10 – зона за представители
на средствата за масово осведомяване
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Земно-насипните обезопасяващи съоръжения представляват насипи от инертни материали
и/или пръст с трапецовидно сечение и се разполагат по границите на стрелковите площадки/
полоси (фиг. 2).

Фиг. 2. Стрелкова площадка за биатлон (вертикален разрез): 1 – мишени; 2 – обезопасяващо съоръже
ние – земен насип (минималната височина (min Н) на земно-насипното обезопасяващо съоръжение зад
мишените е 6 m, а минималната височина (min Н) на земно-насипните обезопасяващи съоръжения от
двете страни на стрелковата площадка за биатлон по направленията на стрелба е 4 m); 3 – направление
на стрелба; 4 – ветропоказатели – разполагат се под направлението на стрелба; 5 – стрелкови рубеж;
6 – зона за треньори; 7 – зона за представители на средствата за масово осведомяване; 8 – височина
на мишените – ЗИМА/ЛЯТО – 0,8/1,0 m

Приложение № 5
към чл. 10, ал. 3 и чл. 26, ал. 2
Размери, конструкция, конфигурации и начини на разполагане на обезопасяващите съоръжения
на стрелковите площадки за Т-Клас
За осъществяване на спортно-тренировъчната дейност на стрелковия спорт Т-Клас са не
обходими стрелкови площадки/полоси с различни размери, включително и такива с голяма
дълбочина, за които е препоръчително използването на естествени терени, включително и
такива с различни наклони.
Когато дълбочината на стрелковата площадка е значително по-голяма от нейната широчина
(при стрелба на големи дистанции – 300, 500, 1200, 3000 и повече метра), тя се нарича „стрел
кова полоса“.
Стрелковата полоса е оградена задължително с обезопасяващи съоръжения или с обезопася
ващи естествени прегради от топологията на местността в посоката на допустимите и възможни
направления на стрелба. Формата, размерите и пропорциите на страните на стрелковата полоса
са в зависимост от изискванията на конкретната спортна дисциплина съгласно правилника на
Международната Т-Клас конфедерация (ITCC).
Стрелкови дистанции и видът на използваните оръжия за спортните дисциплини са посо
чени в таблица 1.
Допустимите оръжия и боеприпаси трябва да отговарят на изискванията за съответната
спортна дисциплина по Т-Клас съгласно правилника на ITCC.
Таблица 1
Спортна дисциплина
T-Class Tactical Sniper
T-Class Multigun

Минимална стрел Максимална стрел
Видове използвани оръжия
кова дистанция, m кова дистанция, m
10
1200
снайперови карабини
5

1200

T-Class Extreme Long Range

1000

1600

снайперови карабини, леки полуав
томатични карабини и пистолети
снайперови карабини

T-Class Ultra Long Range

1600

3000

снайперови карабини

T-Class Rimfire

10

300

снайперови карабини

T-Class Support and Backup
Weapons

5

500

леки полуавтоматични карабини и
пистолети

На едно и също открито спортно стрелбище може да има повече от една стрелкова полоса/
площадки, разположени в съседство една с друга и разделени с обезопасяващи съоръжения
(специално конструирани, естествени или комбинирани). Едновременно провеждане на спорт
но-тренировъчна дейност на съседни стрелкови полоси/площадки се извършва при спазване на
изискванията за безопасност съгласно правилника на Международната Т-Клас конфедерация
(ITCC).
Обезопасяващите съоръжения, разположени на стрелковите площадки за Т-Клас, са пред
назначени да поемат и задържат изстреляните по направлението на стрелба проектили, като
не позволяват проектилите или части от тях да рикошират. Обезопасяващите съоръжения се
разполагат напречно на основното направление на стрелба и по страните на територията на
стрелковата площадка/полоса, ако е допустимо, като вторично направление за стрелба.
Обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки за Т-Клас са следните видове:
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– специално конструирани обезопасяващи
съоръжения по направленията на стрелба
(основни и вторични направления);
– обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността (високи хълмове,
високи и стръмни скатове и др.);
– комбини рани – съчетаващ и обезопа
сяващи естествени прегради и специално
конструирани обезопасяващи съоръжения.
Специално конструираните обезопасяващи
съоръжения в зависимост от използваните
материали са: земно-насипни обезопасяващи
съоръжения от пръст и/или инертни мате
риали; обезопасяващи съоръжения от други
материали – обезопасяващи конст ру к ции,
запълнени с пръст и инертни материали;
обезопасяващи конструкции от бетон или
дървени стени с дебелина, съответстваща
на използваните боеприпаси за конкретната
дисциплина.
Минималните височини (Н) на земно-на
сипните обезопасяващи съоръжения в зависи
мост от дистанциите за стрелба и използваните
оръжия са дадени в таблица 2.
Таблица 2
Дистанция
на стрелба, m

Минимална
височина Н, m

До 15

3,00

От 15 вкл. до 25

4,00

От 25 вкл. до 50

5,00

От 50 вкл. до 500

6,00

Над 500

1.00 + S

Проекцията на линията на прицелване от
най-ниската допустима позиция за стрелба
през горния ръб на мишените върху обез
опасяващото съоръжение трябва да е на не
по-малко от посоченото разстояние S в таб
лица 3, измерено от горния ръб на билото на
съоръжението (фиг. 1).
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Таблица 3
Дистанция на
Минимално
стрелба, m
разстояние S, m
До 50
1,00
От 50 вкл. до 500
5,00
От 500 вкл. до 1200
10,00
От 1200 вкл. до 1600
15,00
Над 1600
20,00
Конст ру к циите на специа лно конст ру
ираните обезопасяващи съоръжения и на
земно-насипните обезопасяващи съоръжения
трябва да отговарят на изискванията съгласно
приложение № 2 (динамична стрелба).
Приложение № 6
към чл. 15, ал. 2
Изисквания при устройството на зоните за
стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична
стрелба
1. Зони за стрелба на открито спортно
стрелбище за динамична стрелба
Откритите спортни стрелбища за динамич
на стрелба се изграждат при спазване изиск
ванията на тази наредба, на Правилника на
Международната конфедерация по динамична
стрелба (IPSC) и на нормативните документи на
Българската федерация по динамична стрелба.
За провеждане на различните нива на състе
зания по динамична стрелба са необходими
открити спортни стрелбища с множество стрел
кови площадки, различни по вид и големина,
които могат да бъдат групирани в стрелкови
зони (ареи) (фиг. 1). Всяка зона за стрелба
включва една или повече стрелкови площад
ки, разделени една от друга с обезопасяващи
съоръжения, позволяващи едновременно да се
провежда състезателна и спортно-тренировъчна
дейност на всяка една от стрелковите площадки.
Формата, размерите и пропорциите на стра
ните на стрелковата площадка се определят в
зависимост от дизайна и предназначението на
конкретното стрелбище по вид дисциплина:
пистолет, гладкоцевна пушка, карабина и/или
комбинация от две или повече от дисциплините
съгласно правилника на IPSC.

Фиг. 1. Линия на прицелване: 1 – земен насип;

2 – проек ци я на лини ята на прицелване;
3 – било на насипа; 4 – удължена дистанция
между мишените и земния насип; 5 – значи
телен ъгъл на наклона на терена на стрел
ковата площадка; 6 – линия на прицелване;
7 – стрелкова позиция; 8 – мишена; h – ви
сочина на най-ниската стрелкова позиция;
H – височина на насипа; S – минимално раз
стояние, измерено от горния ръб на билото
на съоръжението

Фиг. 1. Ст релкова зона от г ру па ст релкови
площадки: 1, 2, 3 – номер на стрелковата пло
щадка; 4 – граница на стрелковата площадка;
5 – обезопасяващo съоръжение – земен насип;
6 – настилка на стрелковата площадка
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Стрелковата площадка за динамична стрел
ба е тази част от територията на стрелбището,
на която се намират мишените, стрелковите
декори и стрелковите позиции, където непо
средствено се провежда състезателна и спорт
но-тренировъчна дейност. Всяка стрелкова
площадка за динамична стрелба се огражда
с обезопасяващи съоръжения и/или с естест
вени прегради в посоката на допустимите и
възможни направления на стрелба.
Стрелковите площадки могат да бъдат с
произволни форми и конфигурации съгласно
правилника на IPSC. Стрелковите площадки
се проектират така, че да позволяват провеж
дането на динамични стрелкови упражнения,
при които състезателят обстрелва мишените,
започвайки от начална позиция, и в хода на
упражнението се придвижва и преминава в
следващи стрелкови позиции или положения
за стрелба, за да обстреля всички мишени,
включени в стрелковото упражнение, като е
допустимо да стреля и по време на движени
ето си (фиг. 2).

Фиг. 3. Примерни направления на стрелба при
динамична ст релба: 1 – ст релкова позици я;
2 – основно направление на стрелба; 3 – вторични
направления на стрелба

2. Елементи на стрелковата площадка за
динамична стрелба (фиг. 4)

Фиг. 2. Примерни динамични стрелкови позиции:
1, 2, 3, 4 – стрелкови позиции; 5 – траектории
на движение

Стрелковата площадка се проектира и
осиг у рява с обезопасяващ и съоръжени я,
позволяващи безопасно изпълнение на курса
на стрелба в направления (фиг. 3) под ъгъл
максимум 90° наляво и 90° надясно от основ
ното направление на стрелба.

Фиг. 4. Елементи на стрелкова площадка за
динамична стрелба: 1 – страничен скат на зем
ния насип; 2 – граница на стрелковата позиция;
3 – край на билото на земния насип; 4 – било на
земния насип; 5 – вътрешен скат на земния на
сип; 6 – външен скат на земния насип; 7 – дъно
на стрелковата площадка; 8 – обезопасяващо
съоръжение – земен насип; 9 – стрелкова пло
щадка; 10 – подход за състезателите
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2.1. Основни елементи
2.1.1. Подход за състезателите е зоната, в ко
ято се разполагат състезателите за подготовка
и изчакване на реда си, както и помощният и
обслужващ (съдийски или треньорски) екип.
2.1.2. Дъно на стрелковата площадка – стра
ната на стрелковата площадка, намираща се
срещу подхода за състезателите.
2.1.3. Ст рани на ст релковата п лоща д
ка – страните по дълбочина на стрелковата
площадка вляво и вдясно от подхода за със
тезателите.
2.1.4. Разполагане на мишените – мише
ните за стрелковите упражнения може да се
разполагат по цялата площ на стрелковата
площадка при стриктно спазване на мерките
за безопасност.
2.1.5. Стрелкови позиции са местата, от
които състезателите обстрелват мишените
при съответните упражнения. Стрелковите
позиции се намират вътре в територията на
стрелковата площадка.
2.1.6. Обезопасяващите съоръжения са
съгласно приложение № 2.
2.2. Допълнителни елементи – стрелкови
декори (фиг. 5)
Стрелковите декори са необходими, но не
и задължителни за сценария на стрелковите
упражнения. Разполагат се на територията
на самата стрелкова площадка. Материалите,
от които са изработени декорите и закрепва
щите конструкции, не трябва да позволяват
рикошети.
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4. Примерни конфигурации на стрелковите
площадки за динамична стрелба (фиг. 6 и 7)

Фиг. 5. Примерно разполагане на стрелкови декори

3. Направления на стрелба при стрелкови
упражнения по динамична стрелба
Направление на стрелба е линията, свърз
ваща стрелковата позиция с мишената и е с
посока от стрелящия към мишената. Основ
но направление на стрелба за стрелковата
площадка е перпендикулярната линия към
дъното на стрелковата площадка. При ди
намична стрелба са допустими и вторични
направления на стрелба под ъгъл максимум
90° наляво и 90° надясно от основното направ
ление на стрелба, ако стрелковата площадка
е проектирана и осигурена с обезопасяващи
съоръжения в тези направления (фиг. 3).

Фиг. 6. Примерна конфигурация на стрелбище
за динамична стрелба (вариант I): 1 – 10 – но
мер на стрелковата площадка; ЗБ – зона за
безопасна проверка и обслужване на оръжие;
Хр – площадка за хронограф; 11 – обезопасява
щo съоръжение – земен насип; 12 – граница на
стрелковата площадка; 13 – навес; 14 – настилка
на стрелковата площадка
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линията на стрелба и стрелковите места.
Нивото на площадката трябва да е на нивото
на огневата зона.
2.3. В траншеята се разполагат 5 групи с по
3 броя метателни механизми, разположени на
осово отстояние от 3 до 3,3 m една от друга.
2.4. Напречното сечение на траншеята за
разполагане на метателната техника е пока
зано на фиг. 2.
2.5. Изграждането на две и повече стрел
кови площадки е показано на фиг. 3.
2.6. Траекториите на мишените и направ
лението на стрелба са показани на фиг. 4.
2.7. Огневата зона на полигон за трап,
двоен трап и скийт е площта, предвидена за
падане на сачмите, съгласно фиг. 5.

Фиг. 7. Примерна конфигурация на стрелбище
за динамична стрелба (вариант II): 1 – 18 – но
мер на стрелковата площадка; ЗБ – зона за
безопасна проверка и обслужване на оръжие;
Хр – площадка за хронограф; 19 – обезопасява
щo съоръжение – земен насип; 20 – граница на
стрелковата площадка; 21 – навес; 22 – настилка
на стрелковата площадка

Приложение № 7
към чл. 15, ал. 2
Изисквания при устройството на зоните
за стрелба на открито спортно стрелбище
извън у рбанизирани територии за трап,
двоен трап и скийт
1. Трап, двоен трап и скийт в дисципли
ните „ТРАП“, „ДВОЕН ТРАП“, „СКИЙТ“ и
„ДВИЖЕЩ СЕ СИЛУЕТ“ се провежда на
открити спортни стрелбища.
2. Стрелковите площадки за дисциплината
„ТРАП“ са с размери и оборудване съгласно
фиг. 1. Полигонът (зоната за стрелба) за дис
циплината „ТРАП“ включва една или няколко
стрелкови площадки и съответна огнева зона
пред тях по направлението на стрелба. Разме
рите на полигона за устройване на стрелбища
за дисциплината „ТРАП“ са показани на фиг. 6.
2.1. Линията на стрелба е успоредна на
траншеята за метателните механизми и има 5
позиции, разположени на 15 m спрямо предния
ръб на траншеята.
2.2. Площадката със стрелковите места е
с равно, твърдо и нехлъзгаво покритие, вър
ху което с трайно оцветяване се означават

Фиг. 1. Стрелкова площадка за трап, двоен трап
и скийт в дисциплината „ТРАП“: 1 – aлея за
придвижване и изчакване; 2 – зона за съдии и
стенд за управление; 3 – минимално вътрешно
разстояние на траншеята; 4 – отстояние от цен
търа на въртене на лирата до външния край на
бруствера; 5 – максимален ъгъл на отклонение
на паничката; 6 – стълба надолу; 7 – траншея;
No1, No2 – No5 – стрелкови позиции; No6 – пло
щадка за изчакване на реда за стрелба; N1,
N2 – N5 – групи метателни механизми

Фиг. 2. Напречно сечение на траншеята за дис
циплините „ТРАП“ и „ДВОЕН ТРАП“: 1 – стрел
ково място; 2 – дебелина на горната стена на
траншеята; 3 – вътрешни размери на траншеята;
4 – отстояние от центъра на въртене на лирата
до външния край на бруствера
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Фиг. 3. Разположение при две и повече стрелкови
площадки: 1 – площадка № 1; 2 – площадка № 2;
6 – стълба надолу за достъп до траншеята; No5,
No1 – стрелкови площадки; No6 – площадка за
изчакване на реда за стрелба; N5 – пета група
метателни машини на първа площадка; N1 – пър
ва група метателни машини на втора площадка
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Фиг. 6. Полигон (зона за стрелба) на стрелбище
за дисциплината „ТРАП“: 1 – зона за състеза
тели, съдии и служебни лица (за разполагане
на пътеката за придвижване на състезателите,
стрелковите места, съдийското място и стенда
за управление); 2 – огнева зона; 3 – траншея;
4 – максимално странично отклонение на полета
на мишената; 5 – зона за зрители

3. За п ра к т и к у ва не на д исц и п л и нат а
„ДВОЕН ТРАП“ се използва стрелковата
площадка за дисциплината „ТРАП“.
4. Стрелковите площадки за дисциплината
„СКИЙТ“ (кръгова стрелба) са с размери и
оборудване съгласно фиг. 7. Направлението
на стрелба и траекториите на мишените в
дисциплината „СКИЙТ“ са показани на фиг. 8.
Размерите на стрелковия полигон, който може
да включва една или няколко стрелкови пло
щадки и съответна огнева зона пред тях по
направлението на стрелба за дисциплината
„СКИЙТ“, са показани на фиг. 9.

Фиг. 4. Траектории на мишените и направление
на стрелба: 1 – комбинирана площадка за дис
циплините „СКИЙТ“ и „ТРАП“ (поглед отгоре);
2 – площадка за дисциплината „СКИЙТ“ (поглед
отгоре); 3 – траектории на мишените и стрелба
та в дисциплината „СКИЙТ“; 4 – направление
на траекториите и стрелбата в дисциплината
„ТРАП“; 5 – преградна стена; L – ниска кула;
H – висока кула; 1S, 2S – 8S – стрелкови позиции
в дисциплината „СКИЙТ“; 1T, 2T – 5T – стрел
кови позиции в дисциплината „ТРАП“

Фиг. 5. О г н е в а з о н а н а п о л и г о н з а т р а п ,
двоен т рап и ск ий т: 1 – ст релкова позици я;
2 – т раек т ори я на сач м и т е; 3 – т раек т ори я
на мишената

Фиг. 7. Стрелкова площадка за дисциплината
„СКИЙТ“: 1, 2...8 – стрелкови позиции; 9 – базова
хорда; 10 – централна точка (пресечната точка
на траекторията на паничките); 11 – граница за
стрелба (40,3 +/-0,1 m); 12 – далечина на полета
(65 – 67 m); L – ниска кула; H – висока кула
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Фиг. 8. Направление на стрелба и траектории
на мишените в дисциплината „скийт“ (поглед
отгоре): 1 – траектории на мишените; 2 – на
правление на стрелба; 1S, 2S – 8S – стрелкови
места; L – ниска кула; H – висока кула
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а) наличие на център за управление на
метателната техника;
б) зад стрелковите места се устройва рав
на площадка за придвижване на съдийския
апарат и на стрелците и за разполагане на
необходимото допълнително оборудване;
в) огневата зона да е равна и напълно
обозрима, без наличие на дупки, издатини и
растителност, с височина, по-голяма от 10 cm.
7. Стрелковите площадки за трап, двоен
трап и скийт в дисциплината „ДВИЖЕЩ
СЕ СИЛУЕТ“ (бягащ заек, глиган и др.) са с
размери съгласно фиг. 10.
7.1. Стрелковото място е площадка, изгра
дена от равно, твърдо и нехлъзгаво покритие.
7.2. Мишената се движи между преградните
стени, които се изпълняват като строителна
конструкция (от дърво или бетон). Стените
трябва да осигуряват защитата на техническите
лица, обслужващи мишената. Зад мишената
се изгражда предпазен насип от пръст.

Фиг. 10. Стрелкова площадка за дисциплината
„ДВИЖЕЩ СЕ СИЛУЕТ“: 1 – стрелково място;
2 – огнева зона; 3 – движение на силует; 4 – пред
пазна стена; 5 – предпазен насип

Фиг. 9. Стрелкови полигон за дисциплината
„СКИЙТ“: 1 – стрелкова площадка; 2 – огнева
зона; 3 – зона за зрители

4.1. Стрелковите места се свързват с об
ходни пътеки с широчина най-малко 1 m.
Стрелковите места и свързващите пътеки
се предвиждат с равно, твърдо и нехлъзгаво
покритие.
4.2. Метателните механизми изхвърлят
мишените (асфалтови панички) от високата
кула на височина 3,05 +/- 0,05 m от нивото на
площадката и от ниската кула – на височина
1,05 +/- 0,05 m от нивото на площадката.
5. За стрелба в дисциплините „ТРАП“,
„ДВОЕН ТРАП“ и „СКИЙТ“ може да се из
граждат и комбинирани стрелбища (фиг. 4).
6. Специализираните и комбинираните
стрелбища по трап, двоен трап и скийт за
дисциплините „ТРАП“, „ДВОЕН ТРАП“ и
„СКИЙТ“ трябва да отговарят на следните
изисквания:

8. Ориентацията на стрелбищата по трап,
двоен трап и скийт за дисциплината „ТРАП“
се определя така, че стрелбата да се извършва
в северна посока. В дисциплината „СКИЙТ“
направлението на хордата, свързваща двете
кули, гледано от високата кула, е в източна
посока.

Приложение № 8
към чл. 15, ал. 2
Изисквания при устройството на зоните за
стрелба на открито спортно стрелбище извън
урбанизирани територии за биатлон
1. Общи положения
Зоната за стрелба на стрелбището за биатлон
трябва да е с равна повърхност и да е оградена
с обезопасяващи съоръжения, разположени
напречно на направлението на стрелба и
по страните на територията на стрелковата
площадка (фиг. 1 и 2). Разположението и кон
фигурацията на стрелбището се съобразяват
с мерките за безопасност по отношение на
стрелбището за биатлон и заобикалящите пло
щи. Направлението на стрелба се ориентира
по възможност на север с цел улесняване на
видимостта към мишените. При възможност
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не се предвиждат защитни прегради, които
пречат на видимостта на зрителите или на
телевизионните камери.
2. Устройство на стрелбището за биатлон
(фиг. 3)
2.1. Дистанция за стрелба
Дистанцията за стрелба е разстоянието
между предния край на рубежа за стрелба и
линията на мишените и е 50 m +/- 1 m.
2.2. Разполагане на стрелковите позиции в
зависимост от положението за стрелба
По посоката на стрелба дясната половина
от стрелбището е за стрелба в положение
„Легнал“, а лявата половина – за стрелба
в положение „Прав“. Това разпределение
трябва да е показано ясно на състезателите
чрез табелки. Изключение от тази дясна и
лява конфигурация се допуска за дисципли
ните „ПРЕСЛЕДВАНЕ“, „МАСОВ СТАРТ“
и „ЩАФЕТА“, когато състезателите стрелят
от всички коридори в положение „Легнал“
и „Прав“.
2.3. Вход и изход на стрелбището (зоната
за стрелба)
Стрелбището за биатлон се устройва така,
че по време на тренировка и състезание със
тезателите да влизат от лявата и да излизат
от дясната страна.
2.4. Ниво на стрелковите площадки
Повърхността на рубежа за стрелба и по
върхността, на която са разположени мише
ните, се предвиждат при възможност на едно
ниво. Рубежът за стрелба и повърхността, на
която са разположени мишените, трябва да
са на по-високо ниво от площта между тях с
най-малко 30 cm.
2.5. Пространствени конфигурации
В задната част на стрелбището се предвижда
оградена зона с широчина 10 – 12 m (рубеж за
стрелба), измерена назад от ръба на линията
за стрелба и простираща се по дължината на
цялата задна част на стрелбището. Тази зона
е запазена за състезатели, официални лица
и членове на журитата. Зад рубежа за стрел
ба се предвижда оградена зона с широчина
най-малко 2 m, предназначена за членове от
екипа на всеки отбор. Зоната се конфигури
ра така, че членовете на екипа на отбора да
виждат добре мишените и зоната на рубежа за
стрелба. Зад зоната за треньори се предвижда
зона от 1,5 m по широчината на стрелбището,
предназначена основно за представители на
средствата за масово осведомяване.
3. Рубеж за стрелба
Рубеж за стрелба е зоната в задната част
на стрелбището, където състезателите стрелят
от положение „Легнал“ и „Прав“. Рубежът
трябва да е покрит изцяло със сняг, отъп
кан, равен, почистен и да не е заледен, като
цялата площ, използвана от състезателите
по време на състезанието, трябва да е равна.
(При провеждане на тренировки и състезания
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по летен биатлон зоната на рубежа може да
бъде подравнена с озеленена земна маса, с
асфалт или бетон.)
3.1. Стрелкови коридори
Рубежът за стрелба е разделен на стрел
кови коридори, от които състезателят стре
ля. Всеки стрелкови коридор е с широчина
2,75 – 3,00 m. Широчината на всеки коридор
трябва да е маркирана и от двете страни по
дължината на коридора от стрелковия ру
беж до мишените с дъски с червен цвят на
разстояние 1,5 m една от друга и потъващи
в снега най-малко 2 cm под повърхността. И
двете страни на всеки коридор се маркират
от рубежа до мишените със седем Т-образни
указателни табели с широчина не повече от
0,20 m и с височина 0,15 m с цветове, съвпа
дащи с фоновия цвят на номера на мишените,
които ясно определят коридора, но не пречат
на стрелбата. Минималното разстояние между
външния край на най-левия и десен коридор
и началото на обезопасяващите съоръжения,
с които те граничат, е 3 m. Това разстояние
трябва да се поддържа от рубежа до мишените.
3.2. Постелки за стрелба
За стрелба в положение „Легнал“ и „Прав“
се поставят постелки пред всеки коридор за
стрелба на рубежа. За всички състезания на
Международния съюз по биатлон (МСБ) по
стелките трябва да са с размери 2,00 x 1,50 m
и с дебелина 1 – 2 cm и да са изработени от
синтетични или естествени влакна с груба и
нехлъзгаща се повърхност.
4. Мишени
4.1. Мишените, които се използват за
биатлон, са метални и хартиени и трябва да
отговарят на изискванията на МСБ. За всич
ки състезания на МСБ се осигуряват наймалко 30 коридора за стрелба и мишени. За
използваните мишени за зимни олимпийски
игри, световни първенства и световни купи
се осигурява възможност за дистанционно
презареждане (без въже).
4.2. Поддръжка на мишените
Мишените се поддържат и настройват така,
че да са в съответствие с инструкциите на
производителя.
4.3. Разполагане на мишените
Мишените се разполагат подравнени в
права линия, успоредно на предния ръб на
рубежа за стрелба. Те се подравняват във
всички посоки и се поставят така, че да са
по средата на широчината на коридора. Ми
шените не трябва да се отклоняват настрани
повече от 1° от десния ъгъл на коридорите за
стрелба. Центърът на мишената трябва да е
на височина 80 – 100 cm от повърхността на
рубежа за стрелба.
4.4. Фон на мишената
Фонът зад мишените – от повърхността
на площадката до 1 m над горния ръб на
мишената, се оцветява в бяло.
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5. Номериране и маркировка
Стрелковите коридори и елементите на
оборудването (установките) се означават с един
и същ номер. Те трябва да са лесно видими
и да започват отдясно с номер 1. На всички
състезания на МСБ стрелковите коридори се
номерират отляво и отдясно в предната част
на стрелковия рубеж. Табелите на стрелко
вия рубеж се поставят така, че да не пречат
на телевизионното заснемане на стрелбата
на състезателите. Табелите са с височина
30 cm и с широчина 20 – 25 cm. Номерата на
табелите са с височина 20 cm, с широчина
3 cm между линиите, изписващи номера, и
се отпечатват в долния край на табелата. Та
белите се монтират върху стълб с дебелина
1 cm и с височина 40 cm, измерена от снеж
ната повърхност до долната част на табелата.
Размерът на номерата на установките трябва
да е 40 cm, с широчина между линиите 4 cm.
Номерата трябва да са монтирани непосред
ствено над установките. И двата вида номера
(на стрелковите коридори и на установките)
са с различни цветове – черно на жълто и
жълто на черно, като се започва от номер
1 с черен цвят на жълт фон, и отговарят на
Т-стълбовата маркировка.
5.1. Граници на входа и изхода на стрел
бището
На входа и изхода на стрелбището, на
разстояние 10 m преди левия и след десния
коридор за стрелба, се нанася ясна марки
ровка, която показва външните очертания
на зоната на стрелбището с информационна
забрана.
6. Ветропоказатели
По време на състезанията и официалната
тренировка отстрани на всеки втори коридор
за стрелба се поставят ветропоказатели, като
се започне от дясната страна на коридор 1,
на разстояние 5 m от рубежа за стрелба и на
20 m от линията на мишената. Флагчетата
се поставят така, че горният им край да е на
едно ниво с долния край на мишената и да не
пречат на пряката видимост към мишените.
7. Пирамиди за пушки
На стрелбището, в зоната за екипировката
на отбора се разполагат пирамиди за две ре
зервни пушки за всеки отбор, който участва
в състезанията, и достатъчен брой пирамиди
по време на тренировка и прострелка на
оръжието. Пирамидите се маркират ясно с
имената на участващите страни или отбори.
Те може да се използват от отборите по време
на състезание, тренировка и прострелка на
оръжието. Извън стрелбището се осигуряват
достатъчен брой пирамиди за тренировка.
8. Видеокамери на стрелбището
На всички състезания на МСБ видеокаме
рите се поставят така, че да обхващат и да
записват действията на всички състезатели
на стрелбището.
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Фиг. 1. Стрелкова площадка за биатлон (вер
тикален разрез): 1 – мишени; 2 – естествена
или изкуствена преграда; 3 – линия на стрел
ба; 4 – ветропоказатели; 5 – стрелкови рубеж;
6 – зона за треньори; 7 – зона за представители
на средствата за масово осведомяване; 8 – ви
сочина на мишените

Фиг. 2. Стрелкова площадка за биатлон (плансхема): 1 – стена; 2 – сервизна зона зад мише
ните; 3 – мишени с покрив; 4 – сервизна зона;
5 – стрелкови коридор; 6 – ски посока; 7 – стрел
кови рубеж; 8 – постелка с размери 200 х 150 cm;
9 – зона за треньори; 10 – зона за представители
на средствата за масово осведомяване

Фиг. 3. Стрелбище за биатлон: 1 – обезопасяващо
съоръжение; 2 – мишени; 3 – стрелкови рубеж;
4 – зона за треньори; 5 – зона за представи
тели на средствата за масово осведомяване;
6 – материален контрол; 7 – финал; 8 – старт;
9 – наказателен рунд; 10 – тоалетни; 11 – зона
за зрители; 12 – паркинг
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Приложение № 9
към чл. 15, ал. 2
Изисквания при устройството на зоните за
стрелба на открито спортно стрелбище извън
урбанизирани територии за Т-Клас
1. Откритите спортни стрелбища за Т-Клас
се изграждат при спазване изискванията на
тази наредба, Правилника на Международната
Т-К лас конфедерация (ITCC) и на норма
тивните документи на Българската Т-Клас
федерация.
За провеждане на спортно-тренировъчна
дейност по стрелковия спорт Т-Клас за раз
личните дисциплини са необходими открити
спортни стрелбища с множество стрелкови
полоси и стрелкови площадки, различни по
вид и големина, на които трябва да се пре
създават реалистични ситуации, използвайки
максимално естествени и разнообразни по
вид терени.
2. Стрелковите полоси могат да бъдат гру
пирани в стрелкови зони, наричани Ареи. От
делна зона (Арея) за стрелба може да включва
една или повече стрелкови полоси/площадки,
разделени една от друга с обезопасяващи
съоръжения, позволяващи едновременно да
се провежда състезателна и спортно-трениро
въчна дейност на всяка една от стрелковите
полоси/площадки.
2.1. Формата, размерите и пропорциите
на страните на стрелковата площадка се
определят в зависимост от дизайна и пред
назначението на конкретното стрелбище по
вид дисциплина.
Спортните дисциплини в спорта Т-Клас
са следните:
– T-Class Tactical Sniper
Спортна
дисциплина

Модул 1.
Marksmanship
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– T-Class MultiGun
– T-Class Extreme Long Range
– T-Class Ultra Long Range
– T-Class Rimfire
– T-Class Support and Backup Weapons
2.2. В състезанията по Т-Клас се включват
разнообразни стрелкови упражнения, раз
пределени в три групи (модули), имащи за
цел да изпитват различни стрелкови умения,
както следва:
– Модул 1. Marksmanship (Базов) – състои
се от базови стрелкови упражнения, които
оценяват основни стрелкови умения на състе
зателя, като например – стрелба от различни
положения (прав, легнал, клекнал, седнал),
разпознаване и оценяване на цели. Модулът
се изпълнява едновременно от няколко със
тезатели на обща огнева линия, раздалечени
един от друг на 1,5 метра. Мишените са пре
димно хартиени.
– Модул 2. Dynamic (Динамичен) – състои
се от стрелкови упражнения, които включват
предвижване и смяна на стрелкови позиции
с различна сложност и повърхност, стрелба
по множество мишени на средни дистанции,
като времето за изпълнение се измерва със
стрелкови таймер. Оценяването става с хит
фактор.
– Модул 3. Long Range (Стрелба на далечни
дистанции) – състои се от стрелкови упраж
нения на далечни дистанции.
3. Стрелковите полоси трябва да бъдат
проектирани съгласно изискванията на пра
вилника на ITCC за провеждане на стрелко
вите упражнения по отношение на дистанции,
различни стрелкови позиции, наклони и др.
Основните изисквания са дадени в табл. 1.
Таблица 1
Модул 2.
Dynamic

Модул 3.
Long Range

Видове използ
вани оръжия

T-Class Tactical
Sniper

Обща огнева линия, Индивидуална пози Индивидуална пози снайперови ка
дистанции от 10 до ция, дистанции от 50 ция, дистанции от 500 рабини
500 m
до 600 m
до 1200 m

T-Class MultiGun

Обща огнева линия, Индивидуална пози Индивидуална пози снайперови ка
д ис т а н ц и и о т 5 до ция, дистанции от 5 ция, дистанции от 500 р а б и н и , л е к и
500 m
до 600 m
до 1200 m
полуавтоматич
ни карабини и
пистолети

T- C l a s s E x t r eme (неприложимо)
Long Range

(неприложимо)

Обща огнева линия, снайперови ка
дистанции от 1000 до рабини
1600 m

T-Class Ultra Long (неприложимо)
Range

(неприложимо)

Обща огнева линия, снайперови ка
дистанции от 1600 до рабини
3000 m

T-Class Rimfire

Обща огнева линия, Индивидуална по
дистанции от 10 до зиция, дистанции
70 m
от 10 до 100 m

T-Class Support and Индивидуална пози Индивидуална по
Backup Weapons
ция, дистанции от 5 зиция, дистанции
до 500 m
от 5 до 500 m

Индивидуална пози снайперови ка
ция, дистанции от 100 рабини
до 300 m
(неприложимо)

лек и пол уа вт о 
матични караби
ни и пистолети
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Стрелкова полоса за Т-Клас е тази част
от територията на стрелбището, на която се
намират мишените, стрелковите декори и
стрелковите позиции, където непосредствено
се провежда тренировъчна и състезателна
дейност.
3.1. Стрелкова полоса за Модул 1 се про
ектира на равна повърхност, подходяща за
провеждане на упражнения от обща огнева
линия. Позициите за стрелба за стрелковата
полоса трябва да позволяват обща огнева
линия на множество състезатели, разполо
жени на 1,5 m един от друг и предоставящи
различни стрелкови дистанции в дълбочина,
в зависимост от спортната дисциплина.
3.2. Стрелковите полоси за Модул 2 могат
да бъдат с произволни форми и конфигурации
съгласно правилника на ITCC. Стрелковите
площадки се проектират така, че да позволя
ват провеждането на стрелкови упражнения,
при които състезателят обстрелва мишените,
като започва от начална позиция и в хода на
упражнението се придвижва и преминава в
следващи стрелкови позиции или положения
за стрелба, за да обстреля всички мишени,
включени в стрелковото упражнение, като е
допустимо да стреля и по време на движе
нието си.
3.3. Стрелковите полоси за Модул 3 могат
да бъдат с произволни форми, конфигура
ции и размери, отговарящи на изискванията
за стрелкови дистанции на правилника на
ITCC, като е препоръчително да се използват
естествени терени, включително и такива с
различни наклони.
4. Стрелковите декори са необходими, но не
и задължителни за сценария на стрелковите
упражнения. Разполагат се на територията
на самата стрелкова площадка. Материалите,
от които са изработени декорите и закрепва
щите конструкции, не трябва да позволяват
рикошети.
5. В направленията на стрелба се осигуряват
обезопасяващи съоръжения.
Направление на стрелба е линията, свърз
ваща стрелковата позиция с мишената, с
посока от стрелящия към мишената. Основ
ното направление на стрелба за стрелковата
площадка е перпендикулярната линия към
дъното на стрелковата полоса. Допустими
са и вторични направления на стрелба, ако
стрелковата полоса е проектирана и осигу
рена с обезопасяващи съоръжения в тези
направления.
Допустимите направления за стрелба в
стрелковите полоси за Т-Клас се обозначават
с табели, които отговарят на изискванията
на чл. 25, ал. 3.

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

6. Примерна схема на стрелкова полоса/
площадка за дисциплините Tactical Sniper,
T-Class MultiGun, T-Class Extreme Long Range,
T-Class Ultra Long Range и T-Class Rimfire
Т-клас е показана на фиг. 1.

Фиг. 1
7. Стрелковите площадки за стрелкова дис
циплина T-Class Support and Backup Weapons
7.1. Стрелковите площадки за стрелкова
дисциплина T-Class Support and Backup Weapons
(фиг. 2) имат следните елементи:
– зона за подход на състезателите, в която
се намират състезателите за подготовка и
изчакване на реда си, заедно с помощния и
обслужващ (съдийски или треньорски) екип;
– дъно на стрелковата площадка – страната
на стрелковата площадка, намираща се срещу
подхода за състезателите;
– страни на стрелковата площадка – стра
ните по дълбочина на стрелковата площадка
вляво и вдясно от подхода за състезателите;
– мишени – мишените за стрелковите уп
ражнения може да се разполагат по цялата
площ на стрелковата площадка при стриктно
спазване на мерките за безопасност;
– стрелкови позиции са местата, от които
състезателите обстрелват мишените при съ
ответните упражнения; стрелковите позиции
се намират в границите на територията на
стрелковата площадка.
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Стрелкова
полоса

Фиг. 2. Елементи на стрелкова площадка за T-Class
Support and Backup Weapons: 1 – страничен скат
на земния насип; 2 – граница на стрелковата
позиция; 3 – край на билото на земния насип;
4 – било на земния насип; 5 – вътрешен скат на
земния насип; 6 – външен скат на земния насип;
7 – дъно на стрелковата площадка; 8 – обезопа
сяващо съоръжение – земен насип; 9 – стрелкова
площадка; 10 – подход за състезателите

7.2. Примерна конфигурация за разполагане
на обезопасяващите съоръжения за стрелкова
дисциплина T-Class Support and Backup Weapons
е дадена на фиг. 3
На фигурата стрелковите площадки са
проектирани и групирани в две ареи, като
всяка площадка предоставя възможност за
реализиране на различни стрелкови сценарии.

Фиг. 3
Стрелковите полоси са изградени с раз
лични видове обезопасяващи съоръжения,
описани в табл. 2.
Таблица 2
Стрелкова
полоса

Вид на обезопасяващо
съоръжение

# 01

Земно насипно

# 02

Земно насипно

# 03

Естествени прегради от то
пологията на местността

# 04

Земно насипно
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Вид на обезопасяващо
съоръжение

# 05

Земно насипно

# 06

Земно насипно

# 07

Естествени прегради от то
пологията на местността

Приложение № 10
към чл. 33, ал. 4
Примерен образец на технически паспорт
за спортно стрелбище
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
рег. № ……… от …………… г.
на открито спортно стрелбище за стрелкови
спорт: …………………………………..................................
.....................................................................……........
(динамична стрелба/трап, двоен трап и
скийт/биатлон/Т-Клас)
Наименование на стрелбището: ……………………
……………………………………..................................…..……,
(когато е приложимо)
намиращо се: ……………………………………………………
…………………………….…..……………………………………………
(област, община, землище, местност и др.)
Част А „Основни характеристики на строежа“
Раздел І
„Идентификационни данни и параметри“
1.1. Вид на строежа: открито спортно стрел
бище за стрелкови спорт …...………………............
.............................................................................……
(динамична стрелба/трап, двоен трап и
скийт/биатлон/Т-Клас)
за следните спортни дисциплини …………………
………………………………………………………………………………
(когато е приложимо)
1.2. Допустими за употреба огнестрелни оръ
жия и боеприпаси, за които е проектирано
откритото спортно стрелбище:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
(прилага се приложимата за спортното стрелбище балистична таблица при вземане предвид
на приложение № 1)
1.3. Допустими, съгласно инвестиционния
проект, направления на стрелба:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
1.4. Граници на откритото спортно стрелби
ще и безопасни отстояния до най-близките
урбанизирани територии и/или територии с
особена териториалноустройствена защита:
…………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………
1.5. Категория на строежа: ………………………………
………………………………………..........................................
1.6. Идентификатор/и на поземлен имот от
кадастралната карта, в който попада строежът:
………………………………………………………………………….…
………………………..........................................................
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1.7. Местонахождение: ………………………………………
…………………………………….............................................
(област, община, населено място)
………………………………………………………………………………
1.8. Година на въвеждане в експлоатация: ……
…………………………………………………...............................
1.9. Вид на собственост: ……………………………………
…………………………………….............................................
(държавна, общинска, частна)
1.10. Промени (строителни и монтажни ра
боти) по време на експлоатацията, година на
извършване (когато е приложимо)
Година на извършване на промените, вид на
промените: ……………………………….…….…………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
(промяна на предназначението, основно обновяване, основен ремонт, в т.ч. промени на
стрелковите площадки, стрелковите позиции и
направленията на стрелба, промени във вида на
конструкцията, размера и начина на разполагане
на трайно изградените обезопасяващи съоръжения и елементи на оборудването, промени в
размерите и конфигурацията на някоя от зоните
на спортния обект, промени в настилките и
наклона на терена и др.)
1.11. Опис на наличните документи, вкл. и за
извършените промени:
1.11.1. Строителни книжа:
1.11.1.1. Инвестиционен проект: ……………………
……………………………………………......................................
1.11.1.2. Разрешение за строеж № ………. от
………… г., издадено от ………………………..……………
……………………………………………………………………………….
1.11.1.3. Протоколи по време на строителството:
………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………
1.11.1.4. Разрешение за ползване/удостоверение
за въвеждане в експлоатация № ……………… от
…………….. г., издадено от ……………………………………
……………......................................................................
1.11.2. Други данни в зависимост от вида и
предназначението на строежа: …………………..…
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Раздел ІІ
„Основни обемнопланировачни и функционални показатели“
2.1. Площ и капацитет на спортния обект:
…………………………………………………….....……………………
………………………………………………………………………………….
2.2. Основни технически параметри на про
ектираните и изградени зони на територията
на спортния обект (когато в зоните има сгради, се посочва допълнително вид на сградата,
идентификатор на сградата по кадастралната
карта, застроена площ, разгъната площ, обем,
височина, сградни инсталации и сградни отклонения и др.)
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2.2.1. Зона за стрелба: ……………………………………
……………………………………….......................................…
………………………………………………………………………………
(брой на стрелковите площадки/полоси; разположение и направления на стрелба, основни размери
и конфигурация на всяка стрелкова площадка/
полоса с данни за размерите, конструкцията,
конфигурацията и начините на разполагане на
предвидените обезопасяващи съоръжения и др.)
2.2.2. Зона за състезатели, съдии и служебни
лица: ……………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………….
(размери и конфигурация)
2.2.3. Зона за зрители и за представители на
средствата за масово осведомяване:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(размери)
2.2.4. Зона за безопасна проверка и обслуж
ване на оръжие:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(местоположение, размери и обезопасяване)
2.2.5. Зона за паркиране: ………………………………
………………………………………….......................................
(брой паркоместа)
2.2.6. Тоалетни (приложимо само когато са
трайно изградени):
………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………….
(идентификатор по кадастралната карта,
застроена площ, височина, инсталационна
осигуреност и др.)
2.2.7. Сервизна и складова зона: ……………………
…………………………………………….....................................
(размери и др.)
2.2.8. Складове за оръжия и боеприпаси (когато са проектирани и изградени):
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
(идентификатор по кадастралната карта, застроена площ, височина, сградни инсталации и
сградни отклонения, клас на физическа сигурност
на строежа и технически параметри на предвидените елементи за физическа защита и др.)
2.3. Данни и параметри за терена и настил
ките на територията на откритото спортно
стрелбище: …………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………
2.4. Данни и параметри за трайно проектира
ните и изградени елементи на оборудването:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(разположение, конструкция, материал и др.)
2.5. Данни и параметри на трайно проектира
ните и изградени огради и оградни съоръжения
и/или техническите средства на границите на
откритото спортно стрелбище:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.6. Други характерни параметри: ………………
………………………………………………..................................
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Раздел ІІІ
„Основни технически характеристики“
3. Технически показатели и параметри, чрез
които са изпълнени съществените изисквания
по чл. 169, ал. 1 ЗУТ за откритото спортно
стрелбище:
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Раздел ІV
„Сертификати“
(попълва се, в случай че има издадени сертификати за откритото спортно стрелбище)
4. ……………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………
Раздел V
„Данни за собственика на откритото спортно
стрелбище и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт“
5.1. Данни за собственика на откритото спорт
но стрелбище:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5.2. Данни за консултанта, извършил оценя
ване на съответствието на инвестиционния
проект на откритото спортно стрелбище и
при основни обновявания и ремонти:
………………………………………………………………………………
………………………...........................................................
(попълва се за категориите строежи, при които участва консултант)
5.3. Данни за лицето, упражнило строителен
надзор по време на строителството на откри
тото спортно стрелбище:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
5.4. Данни и удостоверения за придобита
п ъ лна п роек тан тска п равоспособност на
проектантите, участвали в изготвянето на
инвестиционния проект:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
5.5. Данни и удостоверения на лицата, извър
шили обследването и контрола на откритото
спортно стрелбище и съставили техническия
паспорт за строежа (при съставяне на технически паспорт на съществуващо стрелбище):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Част Б „Мерки за поддържане на откритото
спортно стрелбище и срокове за извършване
на ремонти“ (според дадените в инвестиционния проект или като резултат от извършени
обследвания)
6.1. Резултати от извършени обследвания и
необходимост от извършване на основно обно
вяване и ремонт и други промени (приложимо
след извършено обследване):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ВЕСТНИК
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6.2. Необходими мерки за поддържане на
безопасната експлоатация на стрелбището и
график за изпълнение на неотложните мерки
(приложимо след извършено обследване):
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
6.3. Данни и характеристики на изпълнените
дейности по поддържане и основно обновяване
на стрелбището (приложимо след извършено
обследване):
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
6.4. Срокове за извършване на основни об
новявания и текущи ремонти на отделни
конструкции и елементи на стрелбището:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Част В „Указания и инструкции за безопасна
експлоатация“ (според дадените в инвестици
онния проект или като резултат от извършени
обследвания)
7.1. Съхраняване на целостта на строителната
конструкция – недопускане на повреди или
умишлени нарушения (разбиване на отво
ри, намаляване на сечението, премахване
на елементи и др.) на носещите елементи
и конструкции (приложимо за сгради и обезопасяващи съоръжения на територията на
стрелбището):
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
7.2. Недопускане на нерегламентирана про
мяна в предназначението на стрелбището,
която води до превишаване на проектните
експлоатационни параметри и промени в
допустимите за употреба огнестрелни оръ
жия и боеприпаси, направления на стрелба и
безопасни отстояния, за които е проектирано
откритото спортно стрелбище:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
7.3. Спазване на правилата и нормите за по
жарна безопасност, здраве, защита от шум
и опазване на околната среда, вкл. пред
пазване от: подхлъзване, спъване, удар от
падащи предмети от покрива или фасадата
и др. (приложимо за сгради на територията
на стрелбището):
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
7.4. Нормална експлоатация и поддържане на
сградните инсталации, мрежите и системите
(приложимо за сгради, мрежи и системи на
територията на стрелбището):
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………
Забележка. Идентификатор се записва, когато
строежът е обект на кадастъра по смисъла на
Закона за кадастъра и имотния регистър и е
нанесен в кадастралната карта.
761
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-4
от 11 февруари 2021 г.

за подлежащите на вписване обстоятелства,
условията и реда за водене и поддържане на
регистрите по Закона за хазарта, както и
предоставяните електронни услуги
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. подлежащите на вписване обстоятелства
в публичните електронни регистри, водени в
Националната агенция за приходите (НАП)
по Закона за хазарта (ЗХ);
2. условията и редът за вписване и подлежа
щите на вписване обстоятелства в публичните
електронни регистри, водени в Българския
институт по метрология (БИМ) по ЗХ;
3. условията и редът за водене и поддържане
на регистрите по т. 1 и 2;
4. електронните услуги, предоставяни от
НАП и БИМ по ЗХ.
Чл. 2. (1) Националната агенция за прихо
дите води и поддържа регистри за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по про
изводство, разпространение и сервиз и по
внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване;
3. издадените лицензи, включително отка
заните, прекратените, отнетите, променените
лицензи за организиране на хазартните игри и
за извършване на дейности по производство,
разпространение и сервиз и по внос, разпрост
ранение и сервиз на игрално оборудване;
4. лабораториите, които да извършват
изпитвания на игрално оборудване, джакпот
системи, игрален софтуер и комуникационно
оборудване, предназначени за използване на
територията на страната;
5. решенията на изпълнителния директор
на НАП по ЗХ.
(2) Регистрите се съхраняват в база от
данни на НАП за организатори на хазартни
игри и дейности по ЗХ.
Чл. 3. (1) Българският институт по метро
логия води и поддържа регистри за:
1. типове и модификации на игрално обо
рудване, включващ:
а) игрални автомати с едно или повече
игрални места;
б) игрални маси в игрално казино;
в) игрални съоръжения за числови лота
рийни игри тото, лото, бинго и кено;
2. джакпот системи;
3. игрален софт уер и комуникационно
оборудване за онлайн залагания, вкл. вирту
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ално игрално оборудване, системи за онлайн
залагания и контролен локален сървър;
4. централните компютърни системи за
контрол върху тото, лото, бинго, кено, мо
ментни лотарийни игри, игри със залагания
върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета и игри със за
лог върху случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти;
5. устройствата на самообслужване за ор
ганизиране на лотарийни игри.
(2) Регистрите се съхраняват в база от
данни на БИМ.
Чл. 4. (1) На вписване в регистрите под
лежат само данните относно определените в
ЗХ и в наредбата обстоятелства и промените
в тях. В регистрите не се вписва информация,
която представлява лични данни по смисъла
на Закона за защита на личните данни, с
изключение на информацията, за която със
закон се изисква да бъде обявена.
(2) Вписванията в регистрите на НАП
имат оповестително действие, а вписванията
в регистрите на БИМ имат конститутивно
действие.
Раздел II
Водене и поддържане на електронните регистри
Чл. 5. (1) Всички вписвания и заличавания в
регистрите се извършват от длъжностни лица,
определени със заповед на изпълнителния
директор на НАП, съответно със заповед на
председателя на БИМ.
(2) Вписването и заличаването се извършва
в тридневен срок от издаване на съответния
акт на изпълнителния директор на НАП, съ
ответно на председателя на БИМ, въз основа
на представен препис от акта.
(3) Удостоверенията за издаден лиценз по
чл. 34 от ЗХ се вписват в съответния регистър
в срок до 3 дни след заплащане на дължимите
държавни такси по чл. 29, ал. 3 от ЗХ.
(4) Вписванията и заличаванията се из
вършват служебно.
Чл. 6. (1) Техническите грешки, допуснати
при вписванията, се поправят въз основа на
заповеди на изпълнителния директор на НАП,
съответно на председателя на БИМ, като в
заповедите се отбелязват поправките.
(2) Поправките по ал. 1 не могат да водят
до унищожаване или повреждане на вписаната
информация, която се поправя.
(3) Поправките на технически грешки се
извършват в срок до 7 дни след получаване
на искане от заинтересовани лица или след
констатиране на допуснатата грешка по слу
жебен път.
(4) Поправките на очевидни фактически
грешки се извършват след влизане в сила на
решението за поправката на очевидни фак
тически грешки.
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Чл. 7. При първоначално вписване в ре
гистрите се въвеждат предвидените в раздели
IV и V обстоятелства.
Чл. 8. (1) Вписване на промяна в обсто
ятелствата в регистрите се извършва чрез
вписване на новото обстоятелство.
(2) След извършване на вписването по ал. 1
актуалното състояние на съответния регистър
отразява последното вписване, като инфор
мация за предходните вписвания се запазва
в базите данни, поддържани от НАП и БИМ.
Раздел III
Съхраняване и достъп до регистрите
Чл. 9. (1) Регистрите се съхраняват без
срочно.
(2) Действията по съхраняване на регистри
те се извършват от длъжностните лица, които
водят регистрите, или под тяхно ръководство
и надзор при спазване на нормативно опре
делените или установените от изпълнителния
директор на НАП, съответно от председателя
на БИМ, правила.
Чл. 10. (1) Базите от данни се съхраняват
по начин, който гарантира сигурността на
съхраняваните в тях данни, целостта на ин
формацията и контролиран достъп за впис
вания и преглеждане съгласно изискванията
на наредбата.
(2) Ежедневно след приключване на ра
ботния ден се прави архивно копие на базата
от данни.
(3) Базата от данни се копира на отделен
електронен носител поне веднъж седмично
след приключването на последния работен
ден от седмицата.
(4) Копиране на информация от базата от
данни на електронен носител извън случаи
те по ал. 2 и 3 се извършва само с изрично
разрешение на изпълнителния директор на
НАП, съответно на председателя на БИМ.
Чл. 11. Достъпът до вписаните в електрон
ните регистри по чл. 2 и 3 данни се осъществява
чрез интернет страниците на НАП и БИМ.
Чл. 12. (1) Всеки може да поиска изда
ване на справки за вписаните в регистрите
обстоятелства.
(2) Удостоверения, свързани с вписаните за
организатор данни, могат да бъдат поискани
от и се издават само на този организатор.
(3) Справка/удостоверение по ал. 1 и 2 се
изготвя от длъжностно лице, определено със
заповед на изпълнителния директор на НАП,
съответно на председателя на БИМ.
Раздел IV
Подлежащи на вписване обстоятелства в
регистрите на НАП
Чл. 13. (1) В регистъра на организаторите
на хазартни игри се вписват следните данни
и обстоятелства:
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1. наименование, както и данни за промени
в наименованието, ако такива са настъпили
след издаване на последното удостоверение
за издаден лиценз на организатора;
2. правно-организационна форма;
3. единен идентификационен код, съответно
код по БУЛСТАТ, служебен номер от регистъра
на НАП на чуждестранно юридическо лице
или друг номер или данни за идентификация
съгласно съответното национално законода
телство на дружество, което не е регистрирано
в Република България, за лицата по чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5 ЗХ;
4. седалище;
5. адрес на управление, адрес за корес
понденция, телефон, факс, електронен адрес
и електронна страница в интернет на орга
низатора;
6. имена на лицето или лицата, които
представляват организатора;
7. номер и дата на решенията на изпъл
нителния директор на НАП за: издаване на
лиценз, потвърждаване извършването на ин
вестициите при издаден първоначален лиценз,
както и за одобряване, съответно даване на
разрешения за промени в обстоятелствата по
издадения лиценз;
8. номер и дата на удостоверението за
издаден лиценз, срок на действие на лиценза
и териториален обхват в случаите, когато е
приложимо;
9. вид на хазартната игра и способ за ор
ганизирането є.
(2) За хазартните игри, за които е прило
жимо, в регистъра се вписват и:
1. адрес на обекта, в който се организират
хазартните игри;
2. тираж и номинална стойност на билети
те и талоните за участие в игрите по чл. 49,
т. 1, 2 и 4 от ЗХ;
3. общ брой игрални места на игрално
оборудване, включително общ брой джакпот
система/и;
4. централен пункт и общ брой пунктове за
приемане на залози и изплащане на печалби;
5. адрес на интернет страницата на орга
низатора, чрез която се организират онлайн
хазартните игри;
6. вписаните в регистъра по чл. 20, ал. 2 от
ЗХ комуникационно оборудване, централна
компютърна система и игрален софтуер на
организаторите на хазартни игри, организи
рани онлайн: наименование; местоположение
(държава/юрисдикция); списък на утвърдените
игри; максимален брой едновременни игрални
сесии, съответстващ на броя игрални места
на виртуалното игрално оборудване; произ
водител на игралния софтуер.
(3) В случаи на издадено решение на изпъл
нителния директор на НАП за продължаване,
предсрочно прекратяване, отказване, временно
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отнемане или окончателно отнемане на лиценз
в регистъра се вписват и:
1. при продължен лиценз – номер и дата
на решението на изпълнителния директор
на НАП, номер и дата на удостоверението
за издаден лиценз и срок на продължаване
действието на лиценза;
2. при предсрочно прекратен лиценз – но
мер и дата на решението на изпълнителния
директор на НАП;
3. при отказан лиценз – номер и дата на
решението на изпълнителния директор на
НАП;
4. при временно отнет лиценз – номер и
дата на решението на изпълнителния директор
на НАП, срок на принудителната админи
стративна мярка;
5. при окончателно отнет лиценз – номер
и дата на решението на изпълнителния ди
ректор на НАП.
Чл. 14. (1) В регистъра на организаторите
на дейности по производство, разпространение
и сервиз и по внос, разпространение и сервиз
на игрално оборудване се вписват следните
данни и обстоятелства:
1. наименование, както и данни за промени
в наименованието, ако такива са настъпили
след учредяването на юридическото лице;
2. правно-организационна форма;
3. единен идентификационен код, съответно
код по БУЛСТАТ, служебен номер от регистъра
на НАП на чуждестранно юридическо лице
или друг номер или данни за идентификация
съгласно съответното национално законода
телство на дружество, което не е регистрирано
в Република България;
4. седалище;
5. адрес на управление, адрес за корес
понденция, телефон, факс, електронен адрес
и електронна страница в интернет на орга
низатора;
6. имена на лицето или лицата, които
представляват организатора;
7. номер и дата на решенията на изпъл
нителния директор на Н АП за: издаване
на лиценз, потвърждаване извършването на
инвестициите (при издаден първоначален ли
ценз), както и за одобряване, съответно даване
на разрешения за промени в обстоятелствата
по издадения лиценз;
8. номер и дата на удостоверението за из
даден лиценз и срок на действие на лиценза;
9. видът на организираната дейност;
10. адрес на обекта, в който се организира
дейността.
(2) В случаи на издадено решение на из
пълнителния директор на НАП за продъл
жаване, предсрочно прекратяване, отказване,
временно отнемане или окончателно отнемане
на лиценз в регистъра се вписва и:
1. при продължен лиценз – номер и дата
на решението на изпълнителния директор
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на НАП, номер и дата на удостоверението
за издаден лиценз и срок на продължаване
действието на лиценза;
2. при предсрочно прекратен лиценз – но
мер и дата на решението на изпълнителния
директор на НАП;
3. при отказан лиценз – номер и дата на
решението на изпълнителния директор на
НАП;
4. при временно отнет лиценз – номер и
дата на решението на изпълнителния директор
на НАП, срок на принудителната админи
стративна мярка;
5. при окончателно отнет лиценз – номер
и дата на решението на изпълнителния ди
ректор на НАП.
Чл. 15. (1) В регистъра на издадените ли
цензи, включително отказаните, прекратените,
отнетите, променените лицензи за организи
ране на хазартните игри и за извършване на
дейности по производство, разпространение
и сервиз и по внос, разпространение и сервиз
на игрално оборудване се обособяват дялове
за вписване на обстоятелства за:
1. организиране на хазартни игри;
2. дейности по производство, разпростра
нение и сервиз и по внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване.
(2) Във всеки от дяловете по ал. 1 се обо
собяват раздели за:
1. издадените лицензи;
2. отказаните лицензи;
3. прекратените лицензи;
4. отнетите лицензи;
5. променените лицензи.
(3) Във всеки от разделите на дела по ал. 1,
т. 1 се обособяват секции за видовете хазартни
игри, за които се издава лиценз.
(4) В съответния раздел по ал. 2 се вписват
следните данни и обстоятелства:
1. наименование на организатора, както
и данни за промени в наименованието, ако
такива са настъпили след издаване на послед
ното удостоверение за издаден лиценз;
2. правно-организационна форма;
3. съответен идентификационен номер;
4. седалище и адрес на управление;
5. номер и дата на решението на изпълни
телния директор на НАП.
(5) Вписванията и заличаванията в дяло
вете, разделите и секциите на регистъра се
извършват обособено за всяка календарна
година.
Чл. 16. В регистъра на лабораториите,
които да извършват изпитвания на игрално
оборудване, джакпот системи, игрален софтуер
и комуникационно оборудване, предназначени
за използване на територията на страната,
се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование, както и данни за промени
в наименованието, ако такива са настъпили
след учредяването на юридическото лице;
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2. правно-организационна форма;
3. единен идентификационен код, съответно
код по БУЛСТАТ, служебен номер от регистъра
на НАП на чуждестранно юридическо лице
или друг номер или данни за идентификация
съгласно съответното национално законода
телство на дружество, което не е регистрирано
в Република България;
4. обхват на изпитванията на лабораторията;
5. седалище и адрес на управление;
6. номер и дата на решението на изпъл
нителния директор на НАП за включване на
лабораторията в регистъра.
Чл. 17. В регистъра на решенията на изпъл
нителния директор на НАП по ЗХ се вписват
следните данни и обстоятелства:
1. номер и дата на решението;
2. правно и фактическо основание за из
даване на решението;
3. предмет на решението;
4. адресат на решението;
5. резултат от издаване на решението.
Раздел V
Условия и ред за вписване и подлежащи на
вписване обстоятелства в регистрите на БИМ
Чл. 18. (1) За вписване в регистрите, водени
от БИМ по ЗХ, се подава искане до БИМ.
(2) Искането се подава от производител,
вносител или организатор, който внася съ
ответното оборудване за собствени нужди,
притежаващ издаден лиценз за съответната
игра или дейност по ЗХ.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се декларират
в подаденото искане.
(4) Към искането се прилагат:
1. документ за извършени изпитвания от
лаборатория, вписана в регистъра по чл. 20,
ал. 1, т. 4 от ЗХ, с декларирано съответствие
на изпитания продукт с изискванията на на
редбата по чл. 17, ал. 3, т. 4 от ЗХ;
2. декларации за съответствие съгласно За
кона за техническите изисквания към продук
тите и подзаконовите актове по прилагането
му или протоколи от изпитвания, издадени
от акредитирани лаборатории.
(5) Българският институт по метрология
може да поиска от лабораторията, извършила
изпитването, техническата документация от
производителя на съответното оборудване
или допълнителна информация, свързана с
изпитване.
(6) Българският институт по метрология
може да поиска от искателя предоставяне
на достъп до потребителския и администра
тивния интерфейс на игралния софтуер и
комуникационното оборудване за онлайн
залагания и централните компютърни сис
теми за организирането на игри тото, лото,
бинго, кено, моментни лотарийни игри, игри
със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета и
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игри със залог върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти.
Чл. 19. (1) Разглеждането на искането по
чл. 18 и приложените към него документи се
извършва в 30-дневен срок от получаването му
от длъжностни лица, определени със заповед
на председателя на БИМ.
(2) При установяване на съответствие на
представените документи с изискванията за
вписване лицата по ал. 1 правят мотивирано
предложение до председателя на БИМ за
вписване на типа или модификацията на из
питаното съоръжение в съответния регистър
по чл. 20, ал. 2 от ЗХ.
(3) Въз основа на предложението по ал. 2
председателят на БИМ или оправомощено от
него лице се произнася с решение, възлага
вписването на лицето по чл. 5, ал. 1 в срока
по чл. 5, ал. 2 и уведомява искателя в три
дневен срок от вписването по реда на чл. 61
от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При установяване на несъответствие
на искането и документите по чл. 18, ал. 4
председателят на БИМ уведомява писмено
искателя в 7-дневен срок от получаване на
искането.
(5) Искателят следва да отстрани устано
вените несъответствия и да представи дока
зателства за това на БИМ в 30-дневен срок
от получаване на уведомлението по ал. 4.
(6) Когато искателят представи доказа
телства за отстраняване на установените
несъответствия в срока по ал. 5, срокът по
ал. 1 започва да тече отново от датата на
представянето им.
(7) Ако при прегледа на представените дока
зателства се констатира, че несъответствията
са отстранени, вписването се извършва по
реда на ал. 2 и 3.
(8) Когато искателят не представи доказа
телства за отстраняване на несъответствията
в срока по ал. 5 или от представените дока
зателства се установи, че несъответствията
не са отстранени, председателят на БИМ
отказва вписването в съответния регистър по
чл. 20, ал. 2 от ЗХ, като информира искателя
за направения отказ по реда на чл. 61 от Ад
министративнопроцесуалния кодекс.
(9) Отказът за вписване по ал. 8 може да
бъде обжалван по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс.
Чл. 20. В регистъра на типовете и моди
фикациите на игрално оборудване се вписват
следните данни и обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на игралното оборуд
ване (хардуерна и/или софтуерна, версия №);
3. корпус (тип);
4. вид и наименованиe на играта и на ней
ните разновидности;
5. брой игрални места, когато е приложимо;
6. начин на определяне на печеливши чис
ла – механичен или компютърен – за игрални
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съоръжения за числовите лотарийни игри
тото, лото, бинго и кено;
7. номер на документ от изпитвателна
лаборатория;
8. производител/вносител/номер на лиценз,
издаден от изпълнителния директор на НАП;
9. номер и дата на решението на предсе
дателя на БИМ за вписване на съответния
тип или модификация на игрално оборудване.
Чл. 21. В регистъра на джакпот системите
се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на типа (хардуерна и/
или софтуерна, версия №);
3. брой нива на премията;
4. максимален брой игрални автомати, ко
ито могат да се свържат в джакпот системата;
5. начин на свързване – в една или в ня
колко игрални зали/казина;
6. номер на документ от изпитвателна
лаборатория;
7. производител/вносител/номер на лиценз,
издаден по ЗХ;
8. номер и дата на решението на предсе
дателя на БИМ за вписване на съответния
тип или модификация на джакпот система.
Чл. 22. (1) В регистъра на игрален софтуер
и комуникационно оборудване за онлайн за
лагания (вкл. виртуално игрално оборудване,
системи за онлайн залагания и контролен
локален сървър) и в регистъра на централните
компютърни системи за контрол върху тото,
лото, бинго, кено, моментни лотарийни игри,
игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета и
игри със залог върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти,
се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на типа (хардуерна и/
или софтуерна, версия №);
3. вид и наименование на играта/игрите и
на нейните/техните разновидности;
4. максимален брой едновременни игрални
сесии, съответстващ на броя игрални места
на виртуалното игрално оборудване, когато
е приложимо;
5. номер на документ от изпитвателна
лаборатория;
6. производител/вносител/номер на лиценз,
издаден по ЗХ;
7. номер и дата на решението на предсе
дателя на БИМ за вписване на съответния
тип или модификация на комуникационното
оборудване, централната компютърна система
и игралния софтуер.
(2) Вписването на централната компютърна
система се извършва след решение на изпъл
нителния директор на НАП по чл. 17, ал. 1,
т. 7 от ЗХ, което е предоставено по служебен
път на БИМ.
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Чл. 23. В регистъра на устройствата на
самообслужване за организиране на лота
рийни игри се вписват следните данни и
обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на типа (хардуерна и/
или софтуерна, версия №);
3. производител (вносител);
4. номер на документ от изпитвателна
лаборатория;
5. номер и дата на решението на предсе
дателя на БИМ за вписване на съответния
тип или модификация на устройството на
самообслужване.
Раздел VI
Електронни услуги
Чл. 24. Националната агенция за прихо
дите и БИМ предоставят като електронни
услуги административните услуги, които са
вписани в регистъра на регистрите и данните,
регистъра на информационните обекти и Ад
министративния регистър по чл. 61 от Закона
за администрацията и които са обявени на
Единния портал за достъп до електронните
административни услуги, както и на интернет
страницата на НАП, съответно на БИМ.
Чл. 25. (1) Искането за предоставяне на
електронна административна услуга, вписа
на в съответните регистри съгласно Закона
за електронното управление, се подава чрез
въвеждане на структурирана информация и
попълване на електронна форма по образец,
подписана с квалифициран електронен подпис.
(2) Към искането по ал. 1 за издаване на
лиценз се прилагат сканирани документите,
определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4,
5 и 6 от ЗХ.
(3) В случаите по ал. 2 лицето, подало ис
кането, прилага към него декларация, с която
удостоверява идентичността на приложените
сканирани документи с хартиените оригинали.
Чл. 26. (1) По всяко време в хода на про
изводството по предоставяне на електронна
административна услуга по чл. 22, ал. 2 ор
ганите на НАП, съответно на БИМ, могат
да изискат предоставянето на хартиените
оригинали на документите, трансформирани в
електронни чрез сканиране и приложени към
електронното искане. В случай че оригинал
ните документите не бъдат представени или
не отговарят на изискванията на действащото
законодателство, се прилага чл. 24 от ЗХ.
(2) По всяко време в срока на действие
на издадения лиценз НАП може да изиска
хартиените оригинали на документите, чиито
копия са приложени по чл. 22, ал. 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 20, ал. 4 от Закона за хазарта.
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§ 2. (1) Утвърдените типове и модификации
на игралното оборудване, джакпот системи,
игрален софтуер, вк лючително централна
компютърна система, системи за онлайн за
лагания, комуникационно оборудване, вклю
чително контролен локален сървър, включени
в регистъра по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за
хазарта в редакцията до 7.08.2020 г., се вписват
служебно в съответния регистър по чл. 20,
ал. 2 на ЗХ в срок до 6 месеца от влизане в
сила на наредбата.
(2) Типовете и модификациите по ал. 1
могат да се използват на територията на
страната и преди вписването им в регистъра
по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта.
§ 3. Българският институт по метрология
разработва и предоставя електронна услуга по
подаване на искания за вписване в регистрите
по чл. 20, ал. 2 от ЗХ в шестмесечен срок от
влизането на наредбата в сила.
§ 4. Националната агенция за приходите
разработва и предоставя електронни услуги
за вписване на данни и обстоятелства в ре
гистрите в съответствие с изискванията на
тази наредба в 6-месечен срок от влизането
є в сила.
§ 5. Наредба № Н-3 от 2012 г. за воденето,
поддържането и подлежащите на вписване
обстоятелства в електронните регистри на
Държавната комисия по хазарта и за предос
тавяните електронни услуги (обн., ДВ, бр. 70
от 2012 г.; изм., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
Министър:
Кирил Ананиев
942

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за допълнение на Наредба № 15 от
2007 г. за контрол върху сделките с държавни
ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм.,
бр. 29 от 2017 г.)
§ 1. В глава втора се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Министърът на финансите съв
местно с първичните дилъри на ДЦК може
да създаде Комитет на първичните дилъри
на ДЦК, който има съвещателни функции и
служи за обмен на информация и отправяне
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на препоръки между емитента и първичните
дилъри на ДЦК.
(2) Представител на дирекция „Фискални
услуги“ в БНБ участва като наблюдател в
работата на комитета по ал. 1.“
§ 2. В глава четвърта се създава чл. 12а:
„Чл. 12а. Министерството на финансите
може да създаде и поддържа информационна
система във връзка изпълнението на чл. 6 и 12.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Кирил Ананиев
Управител на БНБ:
Димитър Радев
943

ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ИНСТРУКЦИЯ № RB 421133-001-09/4а-11
от 1 февруари 2021 г.

за взаимодействие меж ду Проку рату рата
на Република България и главни дирекции
,,Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“
към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита
при главния прокурор (поверително)
Инструкция № RB 421133-001-09/4а-11 от
1.02.2021 г. за взаимодействие между Про
куратурата на Република България и главни
дирекции „Изпълнение на наказанията“ и
„Охрана“ към министъра на правосъдието
при осъществяване дейността на Бюрото по
защита при главния прокурор (поверително)
е издадена от главния прокурор на Република
България и министъра на правосъдието на
основание чл. 5, ал. 8 от Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство.
Главен прокурор на Република България:
Иван Гешев
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
798
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-70
от 2 февруари 2021 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 98 от
2018 г.) и § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79
от 2020 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
скалнооблицовъчни материали, подземни бо
гатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подзем
ните богатства (ЗПБ), в площ „ЕМА“ с размер
1,1 кв. км, разположена в землищата на с. Царе
вец и с. Кален, община Мездра, област Враца, с
координати на граничните точки – приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 2 годи
ни от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурс
ните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обна
родването на заповедта в „Държавен вестник“;
конкурсните документи се получават в стая 807
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, тел.: 02/9263 210, 02/9263 271,
след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 500 лв., вне
сени по сметка на Министерството на енергети
ката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане
следва да бъде записано: „За закупуване на кон
курсни книжа за площ „ЕМА“; в документа се
посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Минис
терството на енергетиката, София, ул. Триадица
№ 8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно бъл

гарското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN BG
94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „ЕМА“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 1000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса, по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421
03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „ЕМА“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Станислав Станков – директор
на дирекция „Природни ресурси, концесии и
контрол“.
10. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Минис
терството на енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова

Приложение № 1
към т. 1

СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи площ „ЕМА“
Координатна система БГС 2005, зона 35

№

Х (m)

Y (m)

1.

4787482

237435

2.

4787427

238634

3.

4785918

238566

4.

4785939

238096

5.

4786195

237977

6.

4786589

238125

7.

4786601

237866

8.

4787231

237894

9.

4787258

237285
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Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединени
ето кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване мини
мални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – ку
мулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обеди
нение – всеки един от участниците в него, да
представи поне две препоръки от бизнес парт
ньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен екс
пертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – всеки един от участниците в него, да пред
стави декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказа
телсва за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „ЕМА“, както и декларация от третото
лице, че за същото не са налични обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказа
телсва за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кан
дидатът да отговаря на едно от следните изис
квания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е ре
ализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
80 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което
не е юридическо лице, изискването по тази точка
се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да пред
стави препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „ЕМА“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обеди
нение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
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предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
скалнооблицовъчни материали в площ „ЕМА“.
Кандидатът, а когато същият е обединение,
всички участници в него да представят декла
рация за липса на обстоятелствата по чл. 2
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказател
ства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при из
пълнение на проекта за проучване, при условие
че докаже, че ще има на свое разположение
тези ресурси. При условие че кандидатът ползва
ресурсите на други физически или юридиче
ски лица, за да докаже минимални финансови
възможности, същите следва да представят де
кларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка с § 1 от
допълни телни те разпоредби и ли доказател
ства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
809

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-1012
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разно
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Реше
ние на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Конти
ненталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000570 „Изворово – Кра
ище“ в землищата на с. Краище, с. Житен, с. Из
ворово, с. Красен и с. Росен, община Генерал То
шево, област Добрич, с обща площ 10 815,236 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000570 „Изворово – Краище“ са:
2.1. типът природно местообитание 62C0 *
Понто-Сарматски степи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis
lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Степен пор
(Mustela eversmanii), Лалугер (Spermophilus citellus);
2.2.2. влечуги – Пъстър смок (Elaphe sauromates),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Ши
победрена костенурка (Testudo graeca);
2.2.3. безгръбначни – Лицена (Голяма огневка)
(Lycaena dispar).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията
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на посочените в т. 2.2 видове, техните популации
и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние в Континенталния
биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природното местообитание по т. 2.1;
3.3. подобряване на местообитанията на видове
те Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
3.4. при необходимост подобряване на със
тоянието или възстановяване на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са опре
делени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типа природно мес
тообитание и видовете по т. 2 в Континенталния
биогеографски регион, както и за свързаността и
целостта на мрежата от защитени зони в страна
та, като част от Европейската екологична мрежа
Натура 2000. Те определят и приоритетите при
планиране и прилагане на мерки в защитената
зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типът природно местообитание и видът,
означени със знак (*) в приложения № 1 и 2 от
ЗБР, както и видовете, за които са определени
цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точ
ките, определящи границата на защитена зона
BG0000570 „Изворово – Краище“, е посочен в
приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Варна, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни пре
возни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неур
банизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни пре
возни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при полз
ването на земеделските земи като такива;
8.4. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на природното местообитание по т. 2.1;
8.5. премахване на характеристики на ландшаф
та (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
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при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.6. търсене и проучване на общоразпростра
нени полезни изкопаеми (строителни и скално
облицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоста
вяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгла
суването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.7. употреба на торове, подобрители на поч
вата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди от професионална категория на
употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.9. използване на органични утайки от про
мишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентра
цията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над до
пустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива расти
телност.
9. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
9.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
9.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
9.4. националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
9.5. планове за действие за видове;
9.6. други планови, програмни и стратегически
документи.
10. В границите на защитената зона се пре
поръчва:
10.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
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10.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
10.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанието по т. 2.1 от раз
пространението на нежелана растителност – ру
дерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския пар
ламент и на Съвета), и публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
10.4. възстановяване и поддържане на зат
ревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на живо
тинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
10.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Варна;
10.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахва
нето им от характеристики на ландшафта (синори,
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жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове).
11. Режим на дейности, подлежащи на съгла
суване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поот
делно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предло
жения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена зона
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а
от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно ад
министративнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000570 „Изворово – Кра
ище“ да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1012 от 17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000570
„Изворово – Краище“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

575826,900

4850436,001

139

576758,617

4849910,529

277

577194,481

4848189,199

415

576699,359

4848979,400

2

575847,615

4850371,729

140

576778,527

4849860,890

278

577197,135

4848183,702

416

576645,825

4848984,691

3

575931,534

4850401,262

141

576781,941

4849852,512

279

577185,911

4848175,360

417

576549,164

4848996,874

4

575936,130

4850394,838

142

577046,167

4849795,657

280

577163,977

4848164,502

418

576460,791

4849007,889

5

575848,059

4850363,175

143

577070,867

4849796,403

281

577179,420

4848127,382

419

576386,795

4849016,767
4849023,469

6

575854,214

4850319,847

144

577076,313

4849800,256

282

577222,788

4848027,514

420

576321,178

7

575866,898

4850276,822

145

577051,382

4849952,625

283

577258,679

4847940,807

421

576265,164

4849031,183

8

575878,762

4850236,054

146

577062,127

4849953,770

284

577279,613

4847890,731

422

576205,949

4849038,424

9

575878,950

4850234,311

147

577124,657

4849960,430

285

577282,697

4847883,657

423

576122,388

4849050,592

10

575884,144

4850157,072

148

577124,234

4849981,430

286

577303,627

4847833,276

424

576073,382

4849059,239

11

575888,199

4850126,389

149

577119,500

4850038,676

287

577334,188

4847764,916

425

576038,834

4849063,753

12

575880,968

4850117,483

150

577119,021

4850044,049

288

577367,938

4847684,629

426

576011,787

4849068,904

13

575892,607

4850060,750

151

577118,184

4850053,221

289

577385,221

4847640,854

427

575980,229

4849077,740

14

575988,029

4850088,455

152

577113,766

4850114,024

290

577385,328

4847640,581

428

575968,752

4849141,462

15

575981,336

4849988,838

153

577114,184

4850135,346

291

577384,379

4847640,518

429

575955,215

4849216,633

16

575973,158

4849871,569

154

577144,811

4850142,322

292

577377,326

4847640,055

430

575928,557

4849364,673

17

575959,767

4849852,590

155

577122,594

4850257,417

293

577364,254

4847631,978

431

575910,480

4849465,054

18

575975,363

4849929,216

156

577120,538

4850264,948

294

577349,377

4847623,017

432

575908,837

4849474,430

19

575976,714

4849971,566

157

577143,672

4850271,752

295

577334,186

4847612,661

433

575900,469

4849520,642

20

575978,625

4850043,528

158

577115,000

4850368,280

296

577318,303

4847603,211

434

575890,093

4849578,246

21

575899,366

4850013,633

159

577154,489

4850381,909

297

577296,595

4847590,714

435

575879,964

4849634,513
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№
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№

X
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№
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22

575879,636

4849949,015

160

577146,021

4850405,970

298

577283,739

4847584,236

436

575860,582

4849742,142

23

575875,817

4849930,344

161

577102,159

4850389,909

299

577275,689

4847578,611

437

575859,797

4849809,130

24

575865,947

4849882,190

162

577071,096

4850484,011

300

577266,439

4847572,899

438

575856,828

4850062,080

25

575864,054

4849820,695

163

577069,446

4850488,435

301

577254,376

4847565,511

439

575856,610

4850071,180

26

575863,729

4849810,132

164

577066,172

4850487,205

302

577242,907

4847557,718

440

575853,213

4850114,599
4850122,484

27

575875,053

4849807,406

165

577036,995

4850576,033

303

577231,833

4847549,321

441

575852,604

28

575913,199

4849789,731

166

577032,556

4850593,214

304

577220,634

4847538,228

442

575850,250

4850152,314

29

575918,798

4849770,036

167

577054,611

4850601,481

305

577207,018

4847525,159

443

575845,379

4850213,991

30

575917,532

4849766,573

168

577172,733

4850645,766

306

577197,827

4847514,945

444

575840,683

4850214,333

31

575921,024

4849749,671

169

577201,045

4850656,381

307

577185,950

4847495,360

445

575786,371

4850205,687

32

575943,606

4849738,162

170

577226,121

4850665,447

308

577178,314

4847480,435

446

575781,919

4850228,717

33

575942,903

4849680,519

171

577266,468

4850574,204

309

577172,302

4847468,094

447

575749,917

4850394,264

34

575951,509

4849600,590

172

577363,231

4850336,304

310

577164,679

4847454,471

448

575608,455

4850339,384

35

575996,727

4849559,443

173

577519,168

4849832,600

311

577162,746

4847439,891

449

575607,256

4850230,644

36

576011,464

4849525,483

174

577559,146

4849718,654

312

577160,037

4847428,019

450

575606,061

4850122,292

37

576023,562

4849499,166

175

577561,252

4849712,650

313

577156,123

4847415,459

451

575601,635

4849720,722

38

576093,702

4849498,007

176

577585,911

4849643,941

314

577153,001

4847401,994

452

575601,406

4849699,828
4849637,589

39

576146,810

4849497,012

177

577617,423

4849580,968

315

577146,081

4847399,657

453

575600,718

40

576147,564

4849492,209

178

577648,032

4849539,400

316

577139,548

4847401,368

454

575600,099

4849581,401

41

576095,183

4849483,891

179

577703,067

4849490,709

317

577135,029

4847410,005

455

575599,464

4849523,913

42

576134,343

4849428,736

180

577772,438

4849446,483

318

577109,654

4847455,326

456

575598,855

4849468,487

43

576192,817

4849378,824

181

577782,735

4849441,039

319

577096,906

4847482,333

457

575597,749

4849368,320

44

576201,933

4849389,605

182

577763,924

4849428,215

320

577089,938

4847496,393

458

575597,368

4849333,665

45

576215,302

4849364,791

183

577750,882

4849423,239

321

577086,092

4847502,029

459

575596,874

4849288,882

46

576216,605

4849365,180

184

577737,897

4849424,457

322

577084,158

4847509,346

460

575596,123

4849220,589

47

576219,312

4849365,953

185

577725,754

4849427,547

323

577087,039

4847518,115

461

575595,295

4849145,578

48

576226,998

4849353,787

186

577719,180

4849427,814

324

577092,088

4847523,566

462

575594,531

4849076,392

49

576287,685

4849354,626

187

577645,683

4849430,807

325

577099,317

4847526,998

463

575588,784

4849076,397

50

576239,850

4849338,174

188

577630,160

4849426,929

326

577113,833

4847529,065

464

575488,212

4849076,220

51

576237,273

4849340,894

189

577624,439

4849425,503

327

577130,350

4847531,613

465

575395,018

4849073,580

52

576218,151

4849326,876

190

577599,686

4849418,833

328

577138,438

4847533,843

466

575379,017

4849073,226

53

576235,918

4849302,120

191

577581,757

4849412,887

329

577145,786

4847535,868

467

575379,639

4849227,674

54

576266,498

4849279,145

192

577575,921

4849410,952

330

577163,539

4847542,305

468

575378,647

4849413,230

55

576288,005

4849258,854

193

577554,860

4849403,649

331

577177,912

4847550,669

469

575378,710

4849517,699

56

576305,690

4849279,682

194

577538,962

4849395,657

332

577188,589

4847559,467

470

575377,439

4849582,093
4849588,248

57

576306,097

4849280,181

195

577533,367

4849392,850

333

577200,089

4847570,760

471

575377,318

58

576328,805

4849260,397

196

577506,255

4849380,004

334

577208,880

4847580,873

472

575376,460

4849631,781

59

576357,249

4849235,662

197

577494,697

4849373,594

335

577216,237

4847587,304

473

575375,221

4849785,486

60

576366,871

4849227,386

198

577483,547

4849367,415

336

577221,224

4847596,855

474

575375,203

4849788,148

61

576401,773

4849197,246

199

577459,022

4849353,048

337

577223,525

4847608,032

475

575377,098

4849918,290
4849954,506

62

576411,126

4849189,240

200

577454,121

4849348,926

338

577224,084

4847625,119

476

575386,900

63

576409,917

4849188,151

201

577440,788

4849337,717

339

577221,104

4847643,867

477

575399,037

4849999,365

64

576433,120

4849167,448

202

577424,281

4849325,875

340

577220,965

4847644,744

478

575424,911

4850094,995

65

576456,575

4849141,737

203

577416,432

4849319,164

341

577217,956

4847654,571

479

575455,351

4850198,286

66

576485,387

4849111,277

204

577408,665

4849312,521

342

577214,065

4847666,201

480

575457,823

4850271,342
4850394,256

67

576486,374

4849110,071

205

577387,510

4849295,122

343

577209,158

4847676,243

481

575462,756

68

576504,931

4849095,006

206

577359,424

4849273,986

344

577200,750

4847685,919

482

575464,147

4850447,928

69

576549,016

4849084,005

207

577338,471

4849256,684

345

577195,708

4847691,963

483

575470,201

4850605,241

70

576568,546

4849077,025

208

577323,973

4849245,622

346

577192,983

4847693,788

484

575470,321

4850608,325

71

576578,209

4849073,335

209

577309,340

4849234,058

347

577185,871

4847698,548

485

575470,245

4850621,621

72

576627,923

4849054,785

210

577308,463

4849233,368

348

577179,047

4847706,611

486

575463,533

4850728,948

73

576637,409

4849064,294

211

577298,195

4849225,365

349

577171,409

4847713,180

487

575453,976

4850897,268

74

576644,476

4849082,725

212

577288,332

4849218,257

350

577164,876

4847720,137

488

575531,426

4850929,133
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№

X
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№

X
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№

X
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75

576649,309

4849086,678

213

577281,249

4849209,124

351

577159,132

4847726,090

489

575546,025

4850934,488

76

576664,413

4849076,441

214

577274,560

4849199,091

352

577156,992

4847732,607

490

575551,901

4850935,061

77

576687,643

4849058,733

215

577274,467

4849188,893

353

577159,569

4847740,882

491

575557,783

4850935,630

78

576696,983

4849053,254

216

577275,441

4849175,288

354

577162,773

4847751,638

492

575581,534

4850943,288

79

576712,337

4849047,911

217

577279,267

4849156,562

355

577041,603

4847653,908

493

575598,143

4850948,943

80

576733,692

4849047,216

218

577283,672

4849135,723

356

576998,662

4847707,145

494

575611,430

4850953,382

81

576747,243

4849047,691

219

577285,416

4849118,713

357

576987,596

4847720,865

495

575616,695

4850955,147

82

576811,660

4849053,793

220

577283,184

4849104,237

358

576980,794

4847729,298

496

575626,782

4850958,554

83

576820,791

4849011,674

221

577281,722

4849086,559

359

576970,997

4847741,450

497

575645,499

4850968,813

84

576834,570

4849014,346

222

577277,765

4849069,298

360

576954,394

4847762,030

498

575666,492

4850982,305

85

576871,265

4849021,464

223

577273,712

4849063,638

361

576943,329

4847775,751

499

575686,939

4850990,802

86

576876,480

4849002,600

224

577266,243

4849055,809

362

576932,748

4847788,871

500

575701,055

4850996,981

87

576878,997

4849003,337

225

577256,255

4849046,004

363

576926,727

4847796,331

501

575715,536

4851002,942

88

576892,276

4849007,226

226

577244,137

4849032,620

364

576910,124

4847816,918

502

575707,540

4851020,116

89

576909,519

4849012,267

227

577232,338

4849021,632

365

576821,583

4847926,698

503

575695,857

4851043,320

90

576944,212

4849023,552

228

577219,002

4849006,356

366

576817,755

4847931,315

504

575684,850

4851063,916

91

576943,162

4849035,409

229

577212,282

4848993,226

367

576801,913

4847950,407

505

575676,534

4851072,988

92

576939,844

4849072,479

230

577206,751

4848978,780

368

576798,090

4847955,017

506

575644,189

4851102,816

93

576937,496

4849086,728

231

577206,529

4848965,484

369

576811,039

4847965,464

507

575637,884

4851122,609

94

576981,033

4849141,031

232

577202,907

4848952,022

370

576866,164

4848009,886

508

575637,354

4851123,773

95

576995,475

4849140,645

233

577195,119

4848942,096

371

576908,285

4848043,836

509

575629,478

4851141,258

96

576999,926

4849140,887

234

577186,013

4848930,584

372

576953,037

4848079,895

510

575642,186

4851142,482

97

577003,073

4849197,120

235

577171,717

4848919,619

373

576949,972

4848098,402

511

575649,666

4851140,513

98

577032,008

4849194,292

236

577157,023

4848908,956

374

576946,551

4848140,979

512

575663,227

4851136,789

99

577039,253

4849280,921

237

577140,212

4848896,215

375

576944,056

4848162,760

513

575673,469

4851130,893

100

577063,993

4849284,871

238

577137,311

4848885,144

376

576942,938

4848172,541

514

575687,242

4851117,575

101

577057,839

4849296,386

239

577139,195

4848872,631

377

576940,189

4848211,417

515

575702,405

4851103,040

102

577003,138

4849398,678

240

577145,032

4848855,185

378

576937,284

4848244,239

516

575711,085

4851090,363

103

577006,780

4849415,340

241

577150,850

4848835,537

379

576936,979

4848250,450

517

575723,286

4851069,158

104

577009,892

4849427,508

242

577158,782

4848817,568

380

576935,692

4848276,597

518

575732,742

4851053,575

105

577012,431

4849442,879

243

577169,115

4848799,879

381

576931,737

4848306,975

519

575741,790

4851037,497

106

577012,966

4849457,472

244

577179,355

4848782,788

382

576925,548

4848337,070

520

575752,287

4851004,910

107

577017,210

4849473,326

245

577192,288

4848764,977

383

576918,268

4848376,457

521

575775,164

4850937,920

108

577019,775

4849491,299

246

577202,512

4848746,186

384

576916,991

4848387,384

522

575783,018

4850922,450

109

577018,648

4849510,002

247

577216,898

4848723,361

385

576914,825

4848405,963

523

575791,297

4850909,481

110

577017,285

4849524,810

248

577232,845

4848702,181

386

576912,764

4848418,876

524

575799,979

4850897,004

111

577014,019

4849539,235

249

577236,454

4848697,390

387

576910,358

4848433,122

525

575811,154

4850883,807

112

577012,546

4849553,045

250

577203,345

4848668,352

388

576909,360

4848439,034

526

575823,797

4850867,091

113

577015,643

4849563,713

251

577157,021

4848631,690

389

576907,434

4848450,441

527

575838,404

4850857,461

114

577021,535

4849573,859

252

577114,320

4848597,591

390

576901,220

4848486,195

528

575852,108

4850847,539

115

577024,259

4849587,426

253

577076,966

4848568,645

391

576896,619

4848509,760

529

575866,307

4850836,907

116

577024,378

4849600,322

254

577081,906

4848562,601

392

576893,679

4848524,832

530

575881,833

4850829,472

117

577023,256

4849619,630

255

577086,242

4848550,214

393

576886,025

4848566,606

531

575894,060

4850822,060

118

577021,755

4849630,435

256

577092,052

4848529,767

394

576883,412

4848588,342

532

575909,474

4850813,021

119

577014,369

4849642,604

257

577098,179

4848511,117

395

576882,135

4848598,962

533

575918,125

4850808,044

120

577006,961

4849652,167

258

577102,745

4848496,882

396

576877,661

4848620,347

534

575929,341

4850799,342

121

577001,303

4849656,620

259

577102,635

4848484,885

397

576872,442

4848650,496

535

575939,176

4850792,554

122

576993,135

4849659,792

260

577094,903

4848470,159

398

576866,510

4848679,844

536

575947,968

4850781,175

123

576981,030

4849659,004

261

577097,048

4848466,672

399

576838,391

4848671,029

537

575954,671

4850770,719

124

576969,993

4849654,507

262

577102,389

4848457,994

400

576813,328

4848666,854

538

575960,450

4850757,768

125

576960,365

4849651,097

263

577108,867

4848445,037

401

576794,032

4848660,998

539

575966,341

4850733,974

126

576949,148

4849649,099

264

577122,413

4848417,922

402

576777,505

4848655,983

540

575952,850

4850720,630

127

576933,917

4849645,142

265

577123,390

4848415,412

403

576775,310

4848709,169

541

575947,251

4850715,103
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128

576925,876

4849640,317

266

577128,305

4848406,372

404

576773,562

4848747,139

542

575945,121

4850712,973

129

576916,516

4849633,705

267

577129,938

4848402,656

405

576772,845

4848757,947

543

575932,156

4850700,077

130

576907,674

4849628,689

268

577134,082

4848393,224

406

576771,277

4848781,583

544

575931,561

4850693,387

131

576902,344

4849625,440

269

577135,169

4848380,915

407

576769,862

4848821,864

545

575920,718

4850571,707

132

576891,710

4849621,337

270

577134,067

4848369,831

408

576769,453

4848833,524

546

575877,005

4850562,255

133

576886,398

4849614,339

271

577135,554

4848357,718

409

576766,596

4848903,266

547

575882,743

4850517,486

134

576796,443

4849779,387

272

577140,439

4848345,379

410

576764,930

4848950,957

548

575876,751

4850516,470

135

576718,543

4849922,323

273

577140,218

4848332,085

411

576764,740

4848978,665

549

575877,155

4850476,448

136

576744,914

4849936,485

274

577137,451

4848324,810

412

576770,711

4848982,090

550

575834,709

4850444,404

137

576747,833

4849938,184

275

577131,064

4848325,870

413

576767,216

4848986,474

551

575826,900

4850436,001

138

576755,587

4849917,843

276

577142,396

4848297,175

414

576746,015

4848976,071
4853896,507

552

574945,316

4853907,111

722

575211,074

4852209,439

892

572492,024

4852182,863

1062

573120,509

553

574963,623

4853786,021

723

575182,413

4852286,510

893

572511,542

4852192,923

1063

573130,153

4853925,495

554

574973,578

4853737,232

724

575168,584

4852311,020

894

572528,663

4852199,191

1064

573140,034

4853955,205
4853953,208

555

574994,184

4853632,079

725

575167,255

4852313,375

895

572541,680

4852207,664

1065

573144,009

556

575011,179

4853545,363

726

575164,241

4852318,713

896

572551,895

4852223,293

1066

573145,554

4853957,991

557

575029,042

4853454,220

727

575142,274

4852327,553

897

572548,761

4852272,375

1067

573154,827

4853977,100

558

575043,839

4853378,708

728

575124,001

4852346,932

898

572524,696

4852303,627

1068

573300,293

4853906,633

559

575047,603

4853364,532

729

575104,458

4852367,660

899

572522,304

4852306,733

1069

573258,754

4853761,898

560

575066,162

4853294,630

730

575097,368

4852375,183

900

572517,125

4852311,249

1070

573345,891

4853740,515
4853646,038

561

575070,284

4853273,379

731

575075,518

4852403,202

901

572556,065

4852351,801

1071

573314,333

562

575082,386

4853211,003

732

575072,246

4852407,393

902

572621,561

4852418,827

1072

573323,219

4853644,855

563

575077,871

4853208,794

733

575043,402

4852429,368

903

572674,247

4852468,816

1073

573336,991

4853642,328

564

575033,446

4853330,670

734

574973,343

4852385,401

904

572741,785

4852527,368

1074

573349,631

4853636,414

565

574989,799

4853496,143

735

574971,373

4852384,167

905

572785,546

4852567,045

1075

573359,365

4853629,528

566

574965,319

4853588,949

736

575010,818

4852293,385

906

572803,818

4852572,272

1076

573366,530

4853625,963

567

574958,910

4853613,251

737

574991,444

4852295,670

907

572879,481

4852578,335

1077

573376,309

4853634,768

568

574916,367

4853774,537

738

574986,564

4852275,921

908

572908,596

4852583,086

1078

573387,613

4853646,361

569

574872,438

4853744,579

739

574980,839

4852290,578

909

573050,684

4852610,681

1079

573398,955

4853651,555

570

574894,138

4853637,186

740

574975,830

4852303,433

910

573054,349

4852612,195

1080

573409,531

4853660,057
4853660,667

571

574829,902

4853628,138

741

574975,957

4852312,756

911

573051,809

4852691,444

1081

573419,234

572

574768,594

4853589,331

742

574974,968

4852324,862

912

573019,776

4852687,910

1082

573428,913

4853658,678

573

574777,664

4853539,448

743

574971,310

4852340,092

913

572958,880

4852676,532

1083

573439,629

4853660,678

574

574794,879

4853444,733

744

574966,240

4852354,236

914

572933,686

4852665,370

1084

573449,027

4853671,789
4853685,061

575

574806,940

4853378,389

745

574962,657

4852366,562

915

572863,836

4852648,976

1085

573462,545

576

574690,909

4853293,861

746

574956,198

4852382,019

916

572820,358

4852633,572

1086

573477,216

4853693,321

577

574726,501

4853189,387

747

574949,077

4852400,978

917

572770,305

4852609,859

1087

573493,156

4853698,374
4853700,838

578

574745,807

4853132,650

748

574937,769

4852421,475

918

572705,375

4852572,920

1088

573507,876

579

574787,522

4853066,520

749

574928,959

4852441,953

919

572622,845

4852516,907

1089

573518,373

4853700,741

580

574863,616

4853103,807

750

574920,542

4852461,622

920

572574,893

4852488,145

1090

573527,208

4853694,162

581

574995,741

4852780,710

751

574910,035

4852482,212

921

572568,237

4852472,032

1091

573529,668

4853679,042

582

575026,405

4852705,726

752

574902,365

4852494,827

922

572562,990

4852471,028

1092

573610,503

4853685,301

583

575079,492

4852575,475

753

574881,852

4852548,250

923

572459,925

4852387,525

1093

573762,481

4853698,896

584

575087,855

4852555,254

754

574874,366

4852545,213

924

572453,436

4852366,780

1094

573834,207

4853704,137

585

575078,729

4852541,342

755

574870,352

4852543,569

925

572434,484

4852383,318

1095

573831,277

4853741,853

586

575076,732

4852530,764

756

574804,976

4852519,017

926

572426,293

4852390,452

1096

573844,403

4853773,809
4853780,001

587

575074,456

4852522,590

757

574799,247

4852534,229

927

572405,853

4852378,705

1097

573868,519

588

575068,899

4852515,941

758

574796,654

4852539,168

928

572378,457

4852389,274

1098

573903,652

4853763,641

589

575056,676

4852513,257

759

574789,257

4852549,114

929

572355,638

4852354,424

1099

573965,499

4853706,501

590

575042,149

4852509,589

760

574777,733

4852561,076

930

572294,766

4852343,464

1100

574047,707

4853701,424

591

575029,117

4852505,908

761

574771,757

4852564,838

931

572254,608

4852340,967

1101

574047,317

4853689,693

592

575018,575

4852501,009

762

574752,153

4852575,718

932

572253,692

4852351,144

1102

574045,377

4853655,790
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593

575020,882

4852490,891

763

574748,998

4852578,228

933

572252,185

4852367,950

1103

574052,972

4853646,722

594

575023,015

4852483,674

764

574748,103

4852580,923

934

572212,522

4852367,754

1104

574086,147

4853607,069

595

575013,458

4852477,263

765

574732,032

4852623,778

935

572208,032

4852365,224

1105

574157,565

4853525,589

596

575005,523

4852473,238

766

574724,605

4852620,678

936

572208,599

4852379,660

1106

574231,314

4853360,780

597

574998,891

4852469,301

767

574646,320

4852590,137

937

572191,002

4852378,749

1107

574238,175

4853217,359

598

574986,935

4852462,912

768

574634,239

4852568,126

938

572189,067

4852378,650

1108

574218,198

4852959,511

599

574977,160

4852454,405

769

574631,667

4852563,421

939

572095,860

4852373,828

1109

574303,732

4852965,033

600

574969,475

4852444,977

770

574629,018

4852558,964

940

572146,105

4852263,089

1110

574318,536

4852965,988

601

574963,530

4852440,033

771

574625,046

4852552,294

941

572111,115

4852246,598

1111

574333,131

4852966,934

602

574958,497

4852436,281

772

574603,088

4852522,305

942

572057,127

4852241,607

1112

574385,826

4852970,325

603

574961,431

4852429,056

773

574550,087

4852503,090

943

571970,071

4852269,696

1113

574393,108

4852970,802

604

574969,789

4852424,680

774

574543,651

4852514,264

944

571868,409

4851966,096

1114

574383,895

4853047,240

605

574973,023

4852417,754

775

574529,352

4852526,893

945

571825,371

4851979,172

1115

574438,759

4853247,183

606

574973,959

4852410,747

776

574515,379

4852533,627

946

571806,326

4851960,173

1116

574486,065

4853232,046

607

574980,349

4852409,988

777

574341,811

4852586,786

947

571816,315

4851937,127

1117

574491,370

4853246,102

608

575003,650

4852421,869

778

574337,154

4852588,210

948

571833,220

4851924,816

1118

574493,198

4853274,005

609

575017,723

4852430,140

779

574322,067

4852590,109

949

571812,103

4851935,207

1119

574491,714

4853309,469

610

575034,516

4852440,879

780

574319,759

4852590,161

950

571809,295

4851926,123

1120

574484,532

4853337,257

611

575049,686

4852448,840

781

574319,079

4852592,366

951

571793,272

4851929,144

1121

574482,214

4853346,025

612

575056,611

4852451,774

782

574310,295

4852604,542

952

571774,203

4851893,122

1122

574484,035

4853350,556

613

575065,148

4852448,165

783

574300,326

4852618,631

953

571766,173

4851874,115

1123

574489,561

4853346,027

614

575068,498

4852439,257

784

574290,045

4852631,122

954

571751,116

4851842,093

1124

574504,683

4853333,633

615

575075,478

4852422,879

785

574282,295

4852647,188

955

571745,098

4851833,089

1125

574507,018

4853331,069

616

575103,408

4852371,858

786

574278,335

4852662,418

956

571733,535

4851790,041

1126

574508,217

4853329,762

617

575119,080

4852358,559

787

574278,905

4852680,810

957

571756,781

4851769,227

1127

574510,572

4853327,122

618

575162,780

4852321,434

788

574284,754

4852697,251

958

571751,005

4851751,984

1128

574514,559

4853320,526

619

575217,259

4852312,962

789

574288,819

4852715,108

959

571615,748

4851766,306

1129

574514,765

4853320,173

620

575225,072

4852311,768

790

574289,000

4852724,105

960

571555,653

4851772,675

1130

574520,486

4853310,764

621

575239,783

4852304,722

791

574289,464

4852731,199

961

571570,367

4851778,680

1131

574526,411

4853295,055

622

575269,372

4852259,952

792

574287,353

4852740,322

962

571579,862

4851787,469

1132

574526,860

4853283,961

623

575292,268

4852273,480

793

574286,197

4852745,323

963

571584,818

4851796,833

1133

574528,335

4853278,280

624

575342,436

4852303,122

794

574281,094

4852755,768

964

571586,570

4851804,734

1134

574526,437

4853270,664

625

575348,189

4852290,589

795

574277,346

4852761,199

965

571591,487

4851852,441

1135

574533,446

4853255,569

626

575375,635

4852231,155

796

574274,902

4852767,321

966

571591,428

4851860,149

1136

574595,719

4853279,612

627

575356,722

4852212,883

797

574271,592

4852787,646

967

571587,868

4851871,911

1137

574592,944

4853292,065

628

575348,145

4852204,065

798

574266,635

4852803,185

968

571581,967

4851880,222

1138

574590,933

4853300,629

629

575336,261

4852194,677

799

574254,488

4852819,492

969

571572,094

4851887,439

1139

574587,312

4853316,680

630

575324,293

4852186,790

800

574237,390

4852840,741

970

571560,270

4851890,836

1140

574582,890

4853332,703

631

575309,933

4852179,925

801

574210,921

4852875,974

971

571541,674

4851892,758

1141

574577,404

4853346,021

632

575298,549

4852170,433

802

574206,606

4852895,807

972

571535,188

4851892,817

1142

574571,277

4853363,332

633

575284,970

4852161,361

803

574203,779

4852909,282

973

571523,011

4851889,519

1143

574559,544

4853380,063

634

575270,049

4852147,701

804

574105,819

4853040,338

974

571512,048

4851881,315

1144

574552,891

4853391,560

635

575257,001

4852142,223

805

574160,996

4853066,766

975

571505,380

4851870,358

1145

574528,130

4853439,695

636

575242,133

4852134,261

806

574166,599

4853069,450

976

571503,289

4851861,533

1146

574522,018

4853447,818

637

575227,725

4852121,999

807

574140,653

4853209,629

977

571498,360

4851813,820

1147

574504,812

4853470,570

638

575212,026

4852110,846

808

574189,702

4853229,321

978

571498,447

4851805,933

1148

574486,025

4853506,093

639

575205,774

4852104,906

809

574206,880

4853256,841

979

571505,321

4851789,054

1149

574469,458

4853547,342

640

575197,473

4852093,585

810

574223,833

4853326,300

980

571520,834

4851776,364

1150

574469,086

4853552,435

641

575192,961

4852081,431

811

574115,851

4853544,391

981

571458,000

4851783,023

1151

574469,258

4853613,500

642

575298,084

4852098,057

812

574109,762

4853543,169

982

571423,253

4851786,461

1152

574469,522

4853631,097

643

575403,530

4851980,554

813

574000,751

4853521,329

983

571424,309

4851792,650

1153

574475,554

4853651,255

644

575400,133

4851977,916

814

573982,411

4853546,560

984

571425,872

4851800,333

1154

574476,718

4853655,128

645

575432,056

4851920,750

815

573978,499

4853545,142

985

571447,648

4851907,454

1155

574520,573

4853607,080
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№
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№
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646

575449,346

4851889,718

816

573784,914

4853474,860

986

571456,528

4851951,138

1156

574574,916

4853652,629
4853651,842

647

575397,332

4851861,221

817

573780,771

4853473,340

987

571470,904

4852021,848

1157

574576,028

648

575252,055

4851826,206

818

573754,731

4853508,530

988

571500,383

4852018,771

1158

574581,627

4853652,017

649

575249,023

4851836,702

819

573749,202

4853505,933

989

571751,346

4851992,584

1159

574582,122

4853652,421

650

575246,167

4851847,932

820

573663,025

4853466,634

990

571767,159

4851990,758

1160

574591,129

4853659,147
4853666,164

651

575242,611

4851861,279

821

573665,358

4853448,818

991

571772,388

4851990,154

1161

574600,133

652

575237,918

4851871,640

822

573665,322

4853444,719

992

571795,235

4852049,972

1162

574601,244

4853665,274

653

575232,025

4851882,101

823

573668,567

4853438,995

993

571849,714

4852177,674

1163

574612,030

4853673,922

654

575224,735

4851893,756

824

573673,006

4853432,554

994

571881,609

4852277,530

1164

574613,189

4853677,130

655

575215,946

4851904,403

825

573677,619

4853423,114

995

571902,024

4852301,506

1165

574616,269

4853678,280

656

575207,235

4851912,620

826

573684,514

4853411,955

996

571897,737

4852304,332

1166

574618,337

4853687,900

657

575196,597

4851921,235

827

573687,341

4853404,132

997

571831,701

4852347,867

1167

574642,445

4853709,020

658

575185,216

4851928,178

828

573689,379

4853397,514

998

571777,253

4852393,484

1168

574644,856

4853708,448

659

575171,741

4851933,911

829

573690,177

4853391,858

999

571735,647

4852413,329

1169

574651,858

4853715,252

660

575136,154

4851934,113

830

573701,188

4853377,011 1000

571688,642

4852427,492

1170

574665,733

4853724,932

661

575133,955

4851934,197

831

573627,302

4853245,633 1001

571658,754

4852425,864

1171

574670,349

4853731,086

662

575130,284

4851933,933

832

573641,426

4853165,425 1002

571642,870

4852384,446

1172

574667,040

4853738,733

663

574989,096

4851917,536

833

573647,633

4853130,179 1003

571594,387

4852400,151

1173

574688,125

4853776,910

664

574974,099

4851917,486

834

573658,865

4853057,898 1004

571540,890

4852414,058

1174

574671,968

4853787,586

665

574959,185

4851917,502

835

573633,346

4852983,867 1005

571534,345

4852394,435

1175

574696,706

4853836,193

666

574945,630

4851917,539

836

573597,033

4852878,523 1006

571493,158

4852405,712

1176

574698,829

4853834,322
4853852,635

667

574937,073

4851918,595

837

573585,704

4852894,490 1007

571476,913

4852355,582

1177

574721,981

668

574929,367

4851921,164

838

573594,476

4852856,115 1008

571384,603

4852367,288

1178

574746,943

4853877,558

669

574920,092

4851925,820

839

573541,125

4852820,377 1009

571400,392

4852516,955

1179

574757,611

4853887,597

670

574911,683

4851930,985

840

573527,724

4852811,401

1010

571448,875

4852498,074

1180

574767,335

4853900,222

671

574904,831

4851936,088

841

573514,472

4852802,527 1011

571458,620

4852547,996

1181

574788,949

4853928,606

672

574899,891

4851941,131

842

573501,374

4852793,751

1012

571461,410

4852583,944

1182

574793,120

4853937,555

673

574895,597

4851947,160

843

573495,017

4852789,494

1013

571539,669

4852546,242

1183

574795,310

4853945,191

674

574893,009

4851950,581

844

573456,273

4852775,829

1014

571585,823

4852631,801

1184

574797,848

4853950,617

675

574885,692

4851964,603

845

573435,146

4852768,379 1015

571660,448

4852602,306

1185

574794,470

4853963,657
4853988,084

676

574858,781

4852037,729

846

573414,682

4852761,160

1016

571851,197

4852532,524

1186

574782,828

677

574878,286

4852043,426

847

573411,522

4852760,044

1017

571900,849

4852516,071

1187

574777,780

4853991,419

678

574901,606

4852124,529

848

573353,507

4852703,698 1018

571939,171

4852484,967

1188

574768,584

4853999,091
4854006,611

679

574896,068

4852129,881

849

573324,766

4852675,784

1019

571945,267

4852575,902

1189

574756,176

680

574906,092

4852140,321

850

573307,624

4852659,134 1020

571945,612

4852580,967

1190

574746,720

4854014,229

681

574908,142

4852143,742

851

573302,597

4852656,071 1021

571915,018

4852592,487

1191

574743,320

4854018,538
4854045,648

682

574913,091

4852152,614

852

573298,247

4852647,726 1022

571911,410

4852593,488

1192

574759,844

683

574919,975

4852170,715

853

573287,302

4852626,737 1023

571915,923

4852641,793

1193

574763,344

4854052,382

684

574922,522

4852182,267

854

573261,426

4852558,578 1024

571918,198

4852716,430

1194

574766,117

4854062,324
4854072,320

685

574923,381

4852187,442

855

573241,841

4852506,992 1025

571926,892

4852776,849

1195

574766,378

686

574924,007

4852198,060

856

573218,452

4852445,384 1026

572121,489

4852707,960

1196

574759,647

4854089,315

687

574922,921

4852207,128

857

573191,136

4852419,530 1027

572125,745

4852939,228

1197

574756,915

4854098,879

688

574921,042

4852213,605

858

573161,142

4852391,141

1028

572147,788

4852941,477

1198

574755,126

4854105,442

689

574919,742

4852218,145

859

573079,994

4852438,592 1029

572284,838

4852938,587

1199

574742,035

4854156,049

690

574957,938

4852232,898

860

573041,159

4852406,722 1030

572287,216

4852913,351

1200

574732,519

4854164,815

691

574955,410

4852219,977

861

572965,421

4852344,562 1031

572346,507

4852949,103

1201

574724,184

4854173,887

692

574948,836

4852201,041

862

572918,850

4852306,341 1032

572388,837

4852944,905

1202

574697,563

4854197,712

693

574943,605

4852175,696

863

572884,775

4852278,380 1033

572435,692

4852929,660

1203

574680,730

4854221,971

694

574936,155

4852148,071

864

572877,676

4852272,553 1034

572476,459

4852892,837

1204

574673,033

4854237,059

695

574929,053

4852126,146

865

572779,964

4852364,292 1035

572528,652

4852858,976

1205

574663,466

4854249,124

696

574921,035

4852102,129

866

572744,694

4852330,981 1036

572532,505

4852903,828

1206

574657,050

4854257,028

697

574917,178

4852085,066

867

572674,182

4852264,397 1037

572615,985

4852886,366

1207

574648,383

4854262,509

698

574911,014

4852066,830

868

572650,206

4852241,755

1038

572754,736

4852862,565

1208

574644,548

4854264,942

699

574905,565

4852050,385

869

572621,876

4852207,511

1039

572809,111

4852853,977

1209

574651,023

4854273,539
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574902,019

4852034,523

870

572620,289

4852195,615 1040

№
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572861,162

4852850,600

1210

574657,418

4854281,820

701

574901,481

4852019,530

871

572616,138

4852189,806 1041

572861,148

4852855,597

1211

574728,041

4854374,742

702

574900,909

4852000,943

872

572607,227

4852177,337

1042

572861,020

4852874,096

1212

574861,381

4854394,349

703

574907,725

4851991,883

873

572598,258

4852164,786

1043

572861,676

4852945,464

1213

574861,845

4854389,456

704

574916,618

4851980,404

874

572589,233

4852152,160 1044

572860,844

4853289,969

1214

574856,559

4854344,118

705

574928,744

4851973,097

875

572568,710

4852123,445 1045

572858,700

4853350,269

1215

574854,908

4854311,213

706

574947,670

4851965,622

876

572519,500

4852054,587 1046

572707,529

4853359,156

1216

574857,543

4854286,946
4854271,448

707

574958,882

4851961,872

877

572507,776

4852027,508 1047

572710,172

4853363,933

1217

574915,152

708

575020,577

4851963,202

878

572507,123

4852025,999 1048

572715,649

4853535,625

1218

574910,346

4854265,765

709

575068,659

4851962,761

879

572504,436

4852017,480 1049

572603,402

4853591,742

1219

574901,961

4854256,948

710

575136,827

4851950,736

880

572460,785

4852011,486 1050

572611,699

4853613,451

1220

574895,691

4854248,408

711

575163,324

4851940,397

881

572456,277

4852084,542 1051

572606,696

4853615,216

1221

574880,606

4854238,650

712

575186,426

4851963,177

882

572314,929

4852086,681 1052

572677,976

4853803,443

1222

574876,306

4854234,715

713

575192,266

4851978,719

883

572339,944

4852127,624

1053

572866,767

4853711,133

1223

574873,145

4854231,823

714

575200,182

4851991,343

884

572356,760

4852131,765

1054

573036,232

4853625,999

1224

574921,411

4854108,524

715

575167,943

4852062,218

885

572372,084

4852125,891 1055

573037,968

4853631,141

1225

574934,136

4853983,235

716

575128,946

4852039,483

886

572378,273

4852139,145

1056

573033,064

4853633,607

1226

574934,778

4853976,529

717

575101,007

4852110,617

887

572400,592

4852170,317

1057

573058,486

4853710,038

1227

574935,189

4853972,683

718

575102,891

4852112,021

888

572417,015

4852183,561

1058

573084,012

4853786,780

1228

574945,316

4853907,111

719

575153,296

4852148,915

889

572431,733

4852199,287 1059

573092,852

4853813,356

720

575165,476

4852157,832

890

572443,155

4852165,136 1060

573101,873

4853840,475

721

575183,359

4852178,071

891

572486,305

4852182,714

573111,089

4853868,181

1061

1229

578660,706

4855271,128 1244

578801,775

4854358,680 1259

578215,343

4854504,901

1274

578047,765

4855330,553

1230

578693,798

4855152,256 1245

578781,204

4854350,096 1260

578346,271

4854664,250

1275

578117,686

4855309,936

1231

578726,325

4855036,492 1246

578695,565

4854549,919

1261

578389,791

4854721,232

1276

578117,792

4855321,004

1232

578745,646

4854919,952 1247

578645,972

4854637,555 1262

578435,752

4854769,947

1277

578120,284

4855320,269

1233

578765,765

4854802,606 1248

578627,248

4854670,599 1263

578447,236

4854782,109

1278

578256,518

4855280,101

1234

578779,439

4854724,403 1249

578558,522

4854722,628 1264

578460,498

4854796,162

1279

578398,965

4855253,550

1235

578770,213

4854718,192 1250

578553,381

4854713,257 1265

578535,747

4854869,188

1280

578424,080

4855248,871

1236

578746,048

4854703,393 1251

578399,860

4854433,942 1266

578631,104

4855003,450

1281

578508,251

4855231,171

1237

578723,908

4854681,709 1252

578393,696

4854422,735 1267

578636,470

4855010,978

1282

578533,960

4855241,751

1238

578740,018

4854611,801 1253

578391,792

4854419,332 1268

578518,940

4855071,221

1283

578541,225

4855517,522

1239

578752,481

4854575,695 1254

578189,236

4854050,709 1269

578503,694

4855100,520

1284

578549,444

4855663,993

1240

578763,970

4854541,793 1255

578124,811

4854188,347 1270

578365,436

4855159,086

1285

578557,294

4855636,866

1241

578773,300

4854512,622 1256

578235,512

4854445,135 1271

578327,399

4855167,465

1286

578611,832

4855446,523

1242

578780,439

4854484,565 1257

578242,663

4854461,688 1272

578243,299

4855201,166

1287

578660,706

4855271,128

1243

578784,586

4854472,000 1258

578250,605

4854479,996 1273

578117,445

4855284,446

1288

573090,889

4856088,998 1342

574460,710

4855060,358 1396

574094,045

4854352,976

1450

573847,806

4855270,231

1289

573368,560

4856075,288 1343

574449,782

4855080,953 1397

574101,643

4854352,990

1451

573850,763

4855297,695

1290

573406,672

4856077,078 1344

574439,745

4855098,540 1398

574096,328

4854340,220

1452

573850,423

4855326,088

1291

573441,570

4856078,716 1345

574425,231

4855118,168

1399

574100,280

4854313,593

1453

573847,389

4855348,631

1292

573528,783

4855801,644 1346

574409,577

4855144,402 1400

574104,684

4854284,661

1454

573831,549

4855380,033

1293

573541,602

4855760,910 1347

574393,225

4855170,846 1401

574065,168

4854278,529

1455

573734,740

4855465,075

1294

573593,841

4855785,745 1348

574334,425

4855125,400 1402

574046,514

4854275,178

1456

573679,999

4855513,168

1295

573614,121

4855871,652 1349

574416,072

4855032,206 1403

574038,128

4854274,268

1457

573606,028

4855555,294

1296

573674,223

4855889,668 1350

574337,041

4854982,372 1404

574021,812

4854245,856

1458

573603,883

4855555,417

1297

573706,645

4855813,274

1351

574294,675

4855001,282 1405

574016,833

4854237,083

1459

573603,907

4855555,825
4855563,349

1298

573800,493

4855835,792

1352

574288,427

4854968,513 1406

574011,900

4854239,917

1460

573573,810

1299

573860,197

4855644,790 1353

574274,700

4854970,526 1407

573969,774

4854263,939

1461

573548,412

4855569,695

1300

573917,633

4855481,922 1354

574261,472

4854921,373 1408

573971,994

4854283,591

1462

573533,387

4855571,073

1301

573958,363

4855367,086 1355

574257,201

4854904,818 1409

573973,753

4854300,971

1463

573502,532

4855573,903

1302

573963,815

4855361,936 1356

574259,812

4854889,861

1410

573973,862

4854312,667

1464

573432,242

4855580,347

1303

573982,982

4855343,814

574234,809

4854897,315

1411

573974,016

4854329,558

1465

573431,521

4855580,427

1357
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4855287,966 1358

574222,370

4854899,250

1412

573973,651

4854344,057

1466

573383,097

4855585,916
4855593,500

1305

574157,624

4855298,711

1359

574222,205

4854896,642

1413

573967,414

4854361,510

1467

573316,191

1306

574289,257

4855356,595 1360

574219,511

4854897,009

1414

573961,090

4854380,563

1468

573243,614

4855601,723

1307

574178,943

4855578,891 1361

574219,339

4854894,708

1415

573953,513

4854393,726

1469

573233,297

4855602,895
4855606,517

1308

574140,015

4855683,216 1362

574200,090

4854869,064

1416

573948,500

4854402,672

1470

573201,304

1309

574201,372

4855691,349 1363

574229,089

4854854,664

1417

573928,609

4854424,849

1471

573170,061

4855591,781

1310

574220,411

4855666,970 1364

574234,018

4854853,789

1418

573926,200

4854426,228

1472

573119,567

4855567,967
4855548,452

1311

574261,307

4855614,601 1365

574228,037

4854821,864

1419

573912,097

4854434,294

1473

573082,663

1312

574282,425

4855585,539 1366

574208,958

4854776,722 1420

573847,761

4854471,476

1474

573025,510

4855518,225

1313

574308,113

4855552,570 1367

574193,222

4854786,615

1421

573744,813

4854528,208

1475

572990,872

4855499,906

1314

574335,326

4855513,613 1368

574170,296

4854788,292 1422

573686,782

4854544,336

1476

572935,780

4855454,062

1315

574277,247

4855501,941

574160,733

4854814,841

573749,108

4854583,090

1477

572928,383

4855454,229

1316

574298,916

4855457,092 1370

574177,562

4854848,857 1424

573749,172

4854643,128

1478

572919,376

4855453,114

1317

574295,716

4855455,911

1371

574127,966

4854863,978 1425

573857,706

4854646,222

1479

572910,345

4855308,041
4855224,303

1369

1423

1318

574303,705

4855413,964 1372

574123,330

4854821,936 1426

573861,162

4854694,849

1480

572906,275

1319

574318,451

4855336,531 1373

574106,795

4854766,534 1427

574073,287

4854679,461

1481

572905,686

4855214,311

1320

574337,180

4855317,197

1374

574102,318

4854742,891 1428

574077,276

4854679,183

1482

572812,689

4855262,670
4855276,829

1321

574398,141

4855340,959 1375

574108,349

4854725,781

1429

574079,009

4854717,974

1483

572785,460

1322

574438,134

4855358,976 1376

574111,473

4854724,123 1430

574079,201

4854722,229

1484

572712,677

4855314,680

1323

574439,558

4855357,534

1377

574103,045

4854674,935

1431

574079,275

4854723,900

1485

572704,072

4855376,940

1324

574445,859

4855361,942

1378

574098,562

4854644,386 1432

574078,830

4854733,858

1486

572673,251

4855393,092

1325

574450,074

4855357,158

1379

574091,595

4854605,023

1433

574076,310

4854790,235

1487

572518,665

4855474,101

1326

574465,745

4855339,367 1380

574091,594

4854605,015 1434

574075,210

4854814,813

1488

572513,237

4855476,939
4855539,034

1327

574489,288

4855312,651

1381

574183,364

4854592,871 1435

574071,921

4854888,349

1489

572511,988

1328

574485,659

4855309,569 1382

574184,131

4854558,808 1436

574071,718

4854892,921

1490

572511,453

4855567,327

1329

574482,410

4855306,805 1383

574132,438

4854573,186

1437

574069,607

4854940,126

1491

572509,408

4855638,720

1330

574469,176

4855296,303 1384

574130,708

4854553,479

1438

574068,518

4854964,465

1492

572509,114

4855661,218

1331

574430,031

4855265,218 1385

574133,571

4854548,414

1439

574065,986

4855021,106

1493

572521,814

4855661,406

1332

574424,171

4855260,563 1386

574138,749

4854543,089 1440

574065,016

4855042,796

1494

572561,249

4855661,778

1333

574413,857

4855240,134 1387

574137,093

4854532,377 1441

574064,792

4855047,829

1495

572591,401

4855662,063

1334

574405,190

4855221,721

1388

574130,409

4854524,289 1442

574063,227

4855082,814

1496

572930,429

4855644,347

1335

574410,873

4855198,474 1389

574127,738

4854521,859 1443

573990,204

4855086,259

1497

572930,542

4855650,350

1336

574431,092

4855168,697 1390

574102,957

4854535,012 1444

573976,517

4855103,251

1498

572924,546

4855650,661

1337

574453,809

4855138,297 1391

574093,124

4854537,681

573938,429

4855150,537

1499

572932,496

4856075,304

1338

574465,857

4855122,395 1392

574093,178

4854504,388 1446

573922,712

4855181,044

1500

572938,490

4856074,946

1339

574494,890

4855077,889 1393

574089,569

4854460,767 1447

573898,997

4855227,072

1501

572945,578

4856096,173

1340

574482,026

4855078,406 1394

574092,129

4854456,502 1448

573895,545

4855232,403

1502

573090,889

4856088,998

1341

574480,397

4855072,775 1395

574091,210

4854400,117 1449

573830,204

4855215,207
4856366,466

1445

1503

579402,093

4856456,940 1522

579053,108

4856197,845

1541

578751,893

4856393,451

1560

578600,185

1504

579415,234

4856357,530 1523

579004,987

4856216,485 1542

578736,399

4856393,494

1561

578639,609

4856377,494

1505

579392,161

4856338,600 1524

579004,737

4856243,674 1543

578722,374

4856390,325

1562

578678,913

4856388,486

1506

579386,656

4856334,090 1525

578995,960

4856245,456 1544

578721,501

4856372,134

1563

578734,392

4856404,004

1507

579395,514

4856259,726 1526

578986,564

4856245,541 1545

578719,997

4856360,460

1564

578799,358

4856422,175

1508

579355,734

4856254,843 1527

578973,012

4856250,463 1546

578711,318

4856351,839

1565

578853,524

4856437,324

1509

579350,850

4856245,196 1528

578967,788

4856258,314 1547

578698,149

4856343,166

1566

578898,621

4856449,938

1510

579348,789

4856238,615 1529

578967,528

4856274,109 1548

578682,882

4856335,503

1567

578913,330

4856454,052

1511

579262,212

4856227,312 1530

578965,860

4856299,117

1549

578672,935

4856330,002

1568

578922,224

4856509,144

1512

579262,017

4856217,216

1531

578962,203

4856390,623 1550

578668,048

4856320,949

1569

578959,631

4856519,169

1513

579255,974

4856201,183 1532

578940,836

4856393,419

1551

578666,270

4856311,765

1570

579013,346

4856533,567

1514

579250,476

4856190,032 1533

578921,749

4856394,595 1552

578672,372

4856301,814

1571

579218,416

4856588,529

1515

579239,891

4856180,430 1534

578901,761

4856395,075 1553

578570,477

4856211,480

1572

579184,464

4856849,483

1516

579228,438

4856174,239

1535

578877,172

4856395,605 1554

578562,417

4856021,098

1573

579385,554

4856913,685

1517

579209,402

4856169,815

1536

578850,511

4856398,444 1555

578543,351

4856067,677

1574

579406,931

4856967,930

1518

579190,100

4856169,392

1537

578830,918

4856398,929 1556

578545,014

4856137,834

1575

579528,912

4856482,335
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578812,999

4856395,891 1557

578546,689

4856208,242

1576

579402,093

4856456,940

1520

579160,025

4856160,375 1539

578788,474

4856392,518 1558

578548,439

4856281,865

1521

579096,058

4856182,957 1540

578771,072

4856391,481 1559

578550,116

4856352,457

1577

578956,473

4858910,871

1711

576242,225

4855487,549 1845

575656,527

4855637,367

1979

575821,811

4855926,957

1578

579071,919

4858419,255

1712

576269,806

4855371,665 1846

575648,951

4855650,641

1980

575871,137

4855731,205

1579

579074,997

4858422,476 1713

576277,756

4855338,968 1847

575636,876

4855648,584

1981

575999,072

4855756,783

1580

579078,225

4858406,577

1714

576290,806

4855285,299 1848

575614,734

4855644,280

1982

575963,754

4855904,071

1581

579080,157

4858396,938 1715

576310,970

4855225,059 1849

575578,920

4855638,501

1983

576208,470

4855962,733

1582

579087,738

4858362,479

576345,139

4855122,979 1850

575573,267

4855656,217

1984

576192,709

4856013,613
4856015,389

1716

1583

579101,089

4858317,566

1717

576371,067

4855045,519

1851

575569,168

4855685,745

1985

576198,438

1584

579095,528

4858315,017

1718

576407,329

4855035,371 1852

575561,351

4855708,617

1986

576157,029

4856149,066

1585

579207,613

4857838,990 1719

576407,828

4855035,232 1853

575544,149

4855708,888

1987

576282,407

4856110,595

1586

579014,848

4857792,757 1720

576481,190

4855043,977 1854

575528,083

4855706,667

1988

576332,247

4856048,094

1587

579009,182

4857779,814

1721

576508,989

4855040,690 1855

575520,785

4855706,476

1989

576361,821

4855942,275

1588

579007,993

4857608,636 1722

576539,566

4855036,778 1856

575490,344

4855702,355

1990

576451,767

4855798,422

1589

578943,115

4857594,142

1723

576569,375

4855032,966 1857

575478,164

4855700,688

1991

576470,598

4855792,628

1590

578907,094

4857773,513 1724

576604,425

4855017,367

1858

575465,678

4855699,522

1992

576543,577

4855802,030

1591

578422,934

4857646,749 1725

576686,939

4855008,783 1859

575455,319

4855697,280

1993

576593,996

4855903,787

1592

578426,944

4857662,449 1726

576744,358

4855008,725 1860

575442,968

4855693,613

1994

576641,263

4856010,295

1593

578428,741

4857669,893 1727

576750,778

4855008,717

1861

575425,322

4855689,077

1995

576679,866

4856097,285

1594

578465,446

4857821,959 1728

576824,857

4854813,392 1862

575410,861

4855686,181

1996

576686,503

4856109,726

1595

578507,605

4857999,058 1729

576837,699

4854779,500 1863

575394,043

4855680,447

1997

576691,761

4856120,322

1596

578509,495

4858017,475

1730

577026,407

4854281,505 1864

575386,085

4855677,142

1998

576723,977

4856185,241

1597

578512,131

4858043,111

1731

576979,542

4854262,537 1865

575400,450

4855635,762

1999

576754,074

4856245,897

1598

578463,661

4858043,668 1732

576971,015

4854291,409 1866

575393,388

4855633,067

2000

576824,954

4856388,739

1599

578297,844

4858011,130 1733

576962,068

4854307,988 1867

575331,069

4855620,325

2001

576827,051

4856394,080

1600

578208,024

4857998,311 1734

576952,187

4854321,075 1868

575318,139

4855615,445

2002

576853,391

4856385,397

1601

578089,217

4857962,992 1735

576935,027

4854345,826 1869

575304,140

4855615,056

2003

577042,028

4856323,194

1602

577950,990

4857921,902 1736

576914,258

4854370,604 1870

575297,881

4855611,873

2004

577063,691

4856392,397
4856442,488

1603

577961,055

4857895,658 1737

576890,113

4854397,418

1871

575274,126

4855601,555

2005

576989,447

1604

577941,826

4857886,609 1738

576871,321

4854419,188

1872

575266,609

4855595,145

2006

576948,521

4856484,971

1605

578050,932

4857654,284 1739

576851,870

4854434,963 1873

575285,163

4855569,122

2007

576904,364

4856506,030

1606

577967,311

4857620,247 1740

576836,600

4854448,601 1874

575289,866

4855561,891

2008

576827,675

4856542,604

1607

578015,905

4857438,825

1741

576827,848

4854453,872 1875

575305,098

4855530,113

2009

576758,229

4856575,724

1608

578066,615

4857249,594

1742

576784,439

4854538,051 1876

575310,236

4855505,191

2010

576731,842

4856588,314

1609

577617,288

4856862,992

1743

576756,662

4854588,534 1877

575304,758

4855504,021

2011

576690,503

4856605,547

1610

577668,545

4856700,068 1744

576698,873

4854680,904 1878

575297,875

4855502,428

2012

576558,670

4856660,515

1611

577716,584

4856597,059

1745

576691,556

4854695,053 1879

575288,420

4855499,301

2013

576404,298

4856724,883

1612

577719,592

4856576,338 1746

576682,574

4854712,437 1880

575277,791

4855494,564

2014

576487,530

4856940,000

1613

577615,225

4856673,262

1747

576673,732

4854729,384 1881

575266,776

4855488,415

2015

576494,230

4856957,324

1614

577559,353

4856719,064 1748

576627,821

4854781,699 1882

575256,957

4855481,779

2016

576502,749

4856979,337

1615

577433,102

4856840,088

1749

576586,858

4854811,434 1883

575247,365

4855474,556

2017

576545,103

4856961,144

1616

577366,745

4856962,262

1750

576536,306

4854863,687 1884

575235,590

4855494,179

2018

576550,208

4856958,954

1617

577324,043

4857023,869

1751

576503,419

4854885,078 1885

575235,856

4855497,086

2019

576626,091

4856926,361

1618

577297,983

4857036,783

1752

576452,678

4854894,775 1886

575262,035

4855520,728

2020

576629,715

4856924,805

1619

577228,228

4857220,253

1753

576363,956

4854873,536 1887

575266,592

4855522,786

2021

576699,539

4856882,832

1620

577222,833

4857217,574

1754

576361,358

4854867,778 1888

575274,080

4855531,386

2022

576756,896

4856848,353

1621

577110,414

4857161,699

1755

576368,735

4854869,541 1889

575273,351

4855533,572

2023

576784,405

4856862,935

1622

577122,415

4857109,571

1756

576254,257

4854615,696 1890

575264,651

4855541,058

2024

576816,123

4856949,859

1623

577135,052

4857054,686

1757

576227,665

4854556,739

575259,027

4855550,168

2025

576826,555

4857045,022

1624

577137,219

4857045,274

1758

576214,043

4854514,482 1892

575251,807

4855558,672

2026

576827,155

4857050,505

1625

577140,301

4857001,186

1759

576209,622

4854495,135 1893

575243,894

4855566,853

2027

576848,083

4857093,535

1626

577143,645

4856953,373 1760

576212,426

4854487,527 1894

575235,934

4855570,843

2028

576848,467

4857166,225

1627

577146,431

4856913,524

576233,664

4854429,814 1895

575227,706

4855573,931

2029

576841,885

4857168,777

1761

1891
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4854372,393 1896

575214,930

4855571,856

2030

576841,895

4857168,791
4857166,225

1629

577151,500

4856841,020 1763

576275,826

4854315,257 1897

575210,248

4855570,391

2031

576848,525

1630

577167,008

4856782,964 1764

576289,490

4854278,126 1898

575179,545

4855555,985

2032

576848,598

4857179,939

1631

577180,034

4856734,190 1765

576303,119

4854241,097 1899

575166,850

4855547,715

2033

576834,674

4857306,548

1632

577186,755

4856709,031

1766

576305,537

4854234,526 1900

575151,380

4855538,314

2034

576874,749

4857418,328

1633

577200,669

4856677,196

1767

576318,098

4854204,640 1901

575147,814

4855536,465

2035

576897,211

4857480,966

1634

577210,765

4856654,093 1768

576333,415

4854168,193 1902

575129,120

4855528,909

2036

576783,823

4857534,523

1635

577287,846

4856527,563

576362,128

4854099,869 1903

575102,404

4855515,351

2037

576753,035

4857560,049

1636

577451,341

4856322,677 1770

576390,997

4854031,177 1904

575091,250

4855511,597

2038

576725,657

4857600,545

1637

577456,116

4856282,096 1771

576420,029

4853962,091 1905

575013,346

4855497,342

2039

576706,749

4857628,515

1638

577481,491

4856247,274

1772

576451,943

4853886,151 1906

574918,466

4855369,045

2040

576751,485

4857723,729

1639

577496,062

4856233,955 1773

576457,225

4853872,562 1907

574910,353

4855372,901

2041

576717,143

4857800,181

1640

577520,780

4856225,622

1774

576480,682

4853812,203 1908

574895,832

4855388,587

2042

576787,521

4857881,657

1641

577536,216

4856224,325 1775

576527,318

4853692,200 1909

574886,349

4855402,159

2043

576849,493

4857962,214

1642

577563,385

4856193,070 1776

576556,566

4853616,948

1910

574878,142

4855417,232

2044

576856,627

4857982,303

1769

1643

577573,298

4856181,670

1777

576621,226

4853450,570 1911

574840,867

4855415,726

2045

576906,141

4858018,226

1644

577602,281

4856135,652

1778

576262,231

4853309,376 1912

574822,530

4855410,981

2046

576949,520

4858044,568
4858048,686

1645

577570,835

4856075,155 1779

576236,165

4853353,932

1913

574808,218

4855404,788

2047

576955,166

1646

577474,501

4856003,265 1780

575987,556

4853372,824

1914

574820,926

4855382,168

2048

576950,768

4858109,902

1647

577501,915

4855950,904

1781

575975,329

4853373,756

1915

574837,002

4855347,511

2049

576937,432

4858296,002

1648

577534,913

4855887,894 1782

576005,298

4853408,763 1916

574844,794

4855326,225

2050

576989,313

4858313,169

1649

577566,420

4855827,715

576091,718

4853509,721

1917

574834,426

4855342,537

2051

576989,688

4858313,290

1783

1650

577629,963

4855841,081 1784

576175,045

4853607,062 1918

574790,960

4855398,919

2052

577045,733

4858331,795

1651

577552,630

4855813,302 1785

576198,444

4853634,399 1919

574740,288

4855465,665

2053

577157,352

4858273,699
4858235,669

1652

577525,558

4855858,836 1786

576225,994

4853666,584 1920

574718,461

4855494,556

2054

577197,898

1653

577494,697

4855841,925 1787

576260,337

4853706,702 1921

574712,435

4855502,510

2055

577235,455

4858216,915

1654

577468,790

4855886,830 1788

576245,945

4853746,093 1922

574748,822

4855534,863

2056

577400,480

4858296,408
4858320,970

1655

577444,791

4855932,755

1789

576237,354

4853769,637 1923

574615,042

4855717,535

2057

577452,282

1656

577478,631

4855952,441 1790

576226,486

4853799,422 1924

574572,753

4855684,636

2058

577498,576

4858339,842

1657

577451,117

4856003,456 1791

576215,726

4853828,910 1925

574530,884

4855741,004

2059

577684,463

4858405,009

1658

577463,881

4856009,585 1792

576192,496

4853892,576 1926

574632,805

4855811,746

2060

577713,814

4858439,227

1659

577452,455

4856030,124 1793

576178,619

4853930,606 1927

574524,510

4856026,377

2061

577728,688

4858456,529

1660

577439,732

4856052,989 1794

576149,171

4854011,315 1928

574592,673

4856057,339

2062

577766,407

4858522,576

1661

577427,910

4856046,477 1795

576112,463

4854111,913

1929

574642,962

4856079,470

2063

577845,386

4858559,332

1662

577394,318

4856030,843 1796

576014,276

4854381,009 1930

574650,141

4856077,407

2064

577869,266

4858583,756

1663

577370,229

4856075,067 1797

575889,530

4854337,591

1931

574656,507

4856074,047

2065

577892,510

4858629,629

1664

577326,516

4856052,048 1798

575870,526

4854385,221 1932

574671,517

4856044,741

2066

577898,427

4858631,668

1665

577310,453

4856044,504 1799

575849,571

4854437,740

1933

574671,473

4856044,717

2067

577904,144

4858633,616

1666

577266,299

4856018,902 1800

575837,265

4854468,584 1934

574767,890

4855853,690

2068

577912,906

4858636,714

1667

577221,008

4855996,573 1801

575771,774

4854457,158 1935

574830,345

4855731,053

2069

577902,986

4858558,920

1668

577219,883

4855995,995 1802

575734,302

4854503,266 1936

574874,258

4855647,472

2070

577902,092

4858402,680

1669

577210,603

4855991,227 1803

575738,461

4854506,079 1937

574886,132

4855655,461

2071

577908,065

4858398,333

1670

577168,694

4855970,032 1804

575761,118

4854524,165 1938

574899,780

4855660,938

2072

577925,607

4858385,568

1671

577166,191

4855968,838 1805

575822,261

4854567,519

1939

574912,514

4855665,716

2073

578021,340

4858415,839

1672

577143,794

4856013,500 1806

575817,034

4854571,161

1940

574927,944

4855669,574

2074

578044,992

4858416,386

1673

577086,839

4855984,000 1807

575838,570

4854586,429 1941

574944,081

4855674,024

2075

578088,110

4858391,404

1674

577085,833

4855985,820 1808

575855,329

4854597,968 1942

574970,602

4855677,749

2076

578130,458

4858374,615

1675

577065,139

4856025,334 1809

575915,630

4854639,475 1943

574985,209

4855689,246

2077

578254,737

4858361,280

1676

577063,510

4856028,339 1810

575927,000

4854647,299 1944

575003,892

4855698,672

2078

578321,282

4858369,495

1677

577031,080

4856013,370 1811

575974,055

4854665,155 1945

575025,562

4855706,766

2079

578376,559

4858387,599

1678

577018,026

4856007,211 1812

576023,205

4854683,803 1946

575044,710

4855712,487

2080

578382,895

4858411,658

1679

576972,866

4855984,060 1813

576016,987

4854760,873 1947

575064,974

4855720,695

2081

578379,665

4858415,099

1680

576963,221

4855977,971

1814

576011,538

4854828,368 1948

575089,732

4855727,376

2082

578332,487

4858465,403

1681

576856,755

4855923,765 1815

576058,882

4854867,420 1949

575117,178

4855733,621

2083

578309,138

4858490,297

1682

576902,568

4855839,669

576056,027

4854893,088 1950

575145,030

4855740,454

2084

578267,502

4858524,640

1816
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1683

577049,917

4855555,999

1817

576051,538

4854933,412

1951

575207,110

4855752,184

2085

578211,832

4858570,554

1684

576991,029

4855577,136

1818

576046,901

4854975,073 1952

575277,725

4855784,043

2086

578198,147

4858581,842

1685

576975,983

4855582,672 1819

576044,568

4854996,013 1953

575334,220

4855810,796

2087

578185,240

4858616,170

1686

576972,106

4855595,906 1820

576041,989

4855015,960 1954

575284,256

4855887,851

2088

578194,159

4858738,904
4858738,926

1687

576965,144

4855610,562

1821

576030,620

4855104,120 1955

575288,060

4855889,214

2089

578194,219

1688

576956,928

4855630,433 1822

576028,024

4855123,890 1956

575346,442

4855910,095

2090

578194,684

4858745,417

1689

576947,811

4855649,913 1823

576027,398

4855128,733 1957

575435,045

4855947,466

2091

578284,406

4858807,279

1690

576938,288

4855668,893 1824

576018,387

4855205,971 1958

575401,841

4856025,920

2092

578356,087

4858821,828

1691

576928,157

4855686,979 1825

576012,570

4855255,829 1959

575385,794

4856101,563

2093

578412,789

4858803,094

1692

576918,641

4855706,961 1826

576004,352

4855316,011

1960

575374,391

4856265,789

2094

578430,108

4858788,962

1693

576927,933

4855608,206 1827

575999,172

4855353,930

1961

575342,704

4856347,334

2095

578430,995

4858785,190

1694

576848,655

4855607,936 1828

575993,993

4855391,858 1962

575293,162

4856420,766

2096

578452,562

4858713,458

1695

576837,438

4855605,742

575992,243

4855404,675 1963

575293,204

4856420,791

2097

578620,080

4858775,279

1829

1696

576812,202

4855601,070 1830

575988,126

4855429,750

1964

575390,220

4856467,229

2098

578633,823

4858713,831

1697

576781,051

4855594,360 1831

575984,299

4855453,072 1965

575390,490

4856466,946

2099

578647,568

4858652,369

1698

576645,006

4855617,905

1832

575983,633

4855457,133

1966

575398,401

4856471,145

2100

578675,058

4858529,451

1699

576512,432

4855637,919

1833

575853,071

4855467,409 1967

575422,865

4856479,775

2101

578684,842

4858485,698

1700

576367,597

4855662,041 1834

575755,393

4855460,945 1968

575492,207

4856504,231

2102

578689,144

4858476,347

1701

576258,737

4855651,748

1835

575596,855

4855414,946 1969

575494,937

4856492,871

2103

578719,973

4858406,752

1702

576258,446

4855651,718

1836

575571,200

4855511,042 1970

575531,091

4856342,466

2104

578787,673

4858430,595

1703

576263,615

4855636,784 1837

575567,316

4855525,600 1971

575543,963

4856277,898

2105

578794,660

4858433,059

1704

576270,282

4855621,160

1838

575562,930

4855541,996 1972

575545,133

4856272,024

2106

578835,910

4858505,585

1705

576274,857

4855610,479

1839

575672,994

4855564,717

1973

575545,079

4856272,011

2107

578804,846

4858714,626

1706

576280,257

4855597,891 1840

575671,425

4855570,250 1974

575574,620

4856123,840

2108

578806,720

4858782,581

1707

576294,062

4855576,551

1841

575667,987

4855582,350 1975

575617,734

4855993,329

2109

578804,293

4858853,364

1708

576257,180

4855571,603 1842

575657,897

4855617,892

1976

575638,097

4855948,460

2110

578804,349

4858853,387

1709

576229,386

4855541,500 1843

575657,920

4855630,176 1977

575672,428

4855938,946

2111

578956,473

4858910,871

1710

576231,057

4855534,472 1844

575655,984

4855633,555 1978

575769,726

4855931,136

253
ЗАПОВЕД № РД-1013
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разно
образие и т. 1 от Решение № 661 от 16.10.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение
на Комисията 2009/92/ЕО от 12 декември 2008 г.
за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на
Съвета на първоначален списък на териториите
от значение за Общността в Черноморския био
географски регион (нотифицирано под номер C
(2008) 7974) обявявам:
1. Защитена зона BG0000208 „Босна“ в зем
лищата на гр. Царево, с. Изгрев, с. Велика,
с. Фазаново, с. Кондолово, с. Бродилово, общи
на Царево, област Бургас, с. Ново Паничарево,
с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско,
област Бургас, с. Крушевец, с. Индже войвода,
община Созопол, област Бургас, с. Заберново,
с. Визица, с. Калово, община Малко Търново,
област Бургас, с обща площ 162 270,044 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000208 „Босна“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни
растения от клас Thero-Brachypodietea;
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до алпий
ския пояс;
– 6510 Низинни сенокосни ливади;
– 8220 Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове;
– 8230 Силикатни скали с пионерна расти
телност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo
albi-Veronicion dillenii;
– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);
– 91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори;
– 91S0 * Западнопонтийски букови гори;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis
lupus), Рис (Lynx lynx), Пъст ър пор (Vormela
peregusna), Видра (Lutra lutra), Мишевиден сън

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

ливец (Myomimus roachi), Средиземноморск и
подковонос (Rhinolophus blasii), Дългоух нощник
(Myotis bechsteinii), Широкоух прилеп (Barbastella
barbastellus), Гол я м под ковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus
euryale);
2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гре
бенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок
(Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенур
ка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni), Шипобедрена костен у рка
(Testudo graeca);
2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Резовска брияна (Alburnus schischkovi);
2.2.4. безгръбначни – Еднорог болбелазмус
(Bolbelasmus unicornis), *Осмодерма (Osmoderma
eremita), Оби к новен с еч ко (Cerambyx cerdo),
Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач
(Lucanus cervus), *А лпийска роза ли я (Rosalia
alpina), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia
(Callimorpha) quadripunctaria), Обикновен парака
лоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Бисерна
мида (Unio crassus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в грани
ците на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Черноморския биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функци
ите на природни местообитания с кодове 6210
(*ва ж ни местообитани я на орх и деи), 6220*,
6430, 9180*, 91F0, 91M0 и 91S0*;
3.3. подобряване на местообитанията на ви
довете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Ш и побед рена кос т ен у рк а (Testudo graeca) и
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
3.4. п р и н е о бход и м о с т п од о б р я в а н е н а
състоянието и ли възстановяване на т ипове
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитания на посочени в т. 2.2 видове и
техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са оп
ределени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благопри
ятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Черноморския биогеографски регион, както и за
свързаността и целостта на мрежата от защите
ни зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания и
видовете по т. 2, означени със знак (*) в при
ложения № 1 и 2 от ЗБР, както и тези, за които
са определени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точ
ките, определящи границата на защитена зона
BG0000208 „Босна“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
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7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Бургас, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се за
бранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни пре
возни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неур
банизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни пре
возни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпро
ст ранени полезни изкопаеми (ст роителни и
ска лнооблицовъчни материа ли), разк риване
на нови и разширяване на концесионните пло
щи за добив на общоразпространени полезни
изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни
материали) в териториите, заети от природ
ните местообитания по т. 2.1; забраната не се
прилага в случаите, в които към датата на об
народване на заповедта в „Държавен вестник“
има започната процедура за предоставяне на
разрешения за търсене и/или проучване, и/
или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона
за концесиите, или е започнала процедура за
съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или
чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за
регистриране на търговско откритие;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трай
ни насаждения на ливади, пасища и мери при
ползването на земеделските земи като такива;
8.5. разораване и за лесяване на пол яни,
голини и други незалесени горски територии
в границите на негорските природни местооби
тания по т. 2.1 освен в случаите на доказана
необходимост от защита срещу ерозия и порои;
8.6. премахване на характеристики на ланд
шафта (синори, ж изнени единични и г ру пи
дървета, традиционни ивици, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
защитни горски пояси, каменни огради и живи
плетове) при ползването на земеделските земи
като такива, освен в случаите на премахване
на инвазивни чужди видове дървета и храсти;
8.7. употреба на торове, подобрители на поч
вата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди от професионална категория
на употреба в тези територии освен при кала
митет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
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8.9. използване на органични утайки от про
мишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение
от специализираните органи на Министерство
то на земеделието, храните и горите и когато
концентрацията на тежки метали, металоиди и
устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно
приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над до
пустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива расти
телност;
8.12. добив на дървесина и биомаса в горите във
фаза на старост освен в случаи на увреждане на
повече от 50 % от площта на съответната гора във
фаза на старост вследствие на природни бедствия
и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища
и други инфраструктурни обекти, при доказана
необходимост се допуска сеч на единични сухи,
повредени, застрашаващи или пречещи на без
опасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти дървета;
8.13. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост;
8.14. извеждане на сечи в крайречни естествени
гори и крайречни дървесни ивици в 15-метровата
зона около постоянни водни течения, с изклю
чение за нуждите на съоръжения (елементи) на
техническата инфраструктура, за предотвратяване
на опасности, застрашаващи живота и здравето
на хората, при бедствия и аварии или за поддър
жане/подобряване на природните местообитания
и местообитанията на видовете по т. 2;
8.15. отводняване на крайбрежни заливаеми
ивици на реки и други естествени водни обекти,
промени в хидроморфологичния режим чрез
отводняване, изземване на наносни отложения,
коригиране, преграждане с диги на реки, с из
ключение на такива: в урбанизирани територии;
в случаи на опасност от наводнения, които могат
да доведат до риск за живота и здравето на хората
или настъпване на материални щети; при бед
ствия и аварии; за подобряване на състоянието
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват, в съответствие с раз
поредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и
за тях е задължително прилагането на „Система
от режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
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10.1. решения, издавани по реда на чл. 31
от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Черноморски район за басейново управление
на водите;
10.4. националния план за действие за енер
гията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегиче
ски документи.
11. В границите на защитената зона се пре
поръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от раз
пространението на нежелана растителност – ру
дерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския пар
ламент и на Съвета), и публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на зат
ревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на живо
тинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на каменни купчини и малки
водни площи след предварително съгласуване с
РИОСВ – Бургас;
11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахва
нето им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове);
11.7. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари;
11.8. запазване и където е уместно възстано
вяване на типовоспецифичните хидроморфоло
гични условия и подобряване на видовия състав
на природно местообитание с код 91F0;
11.9. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина
в горските екосистеми, избягване на залесява
нето с неместни дървесни видове и произходи
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и съобразяване на интензивността на дърводо
бива с растежния потенциал на дървостоите
и предназначението на горите, ограничаване
на изсичането/подмяната на горскодървесната
растителност;
11.10. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91M0 за
превръщане на издънковите насаждения в семенни;
11.11. намаляване на въздействията от сел
ското стопанство (преизпасване) върху природни
местообитания с кодове 91M0 и 91S0*;
11.12. поддържане на поне 10 % от общата
площ на горските типове природни местооби
тания по т. 2.1 в защитената зона като гори във
фаза на старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгла
суване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поот
делно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предло
жения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
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целите на опазване на съответната защитена зона
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а
от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитена зона BG0000208 „Босна“,
запазват стат у та, категори ята, г раниците и
режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
настоящата заповед за тези територии.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно ад
министративнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000208 „Босна“ да се впи
ше в регистрите на защитените зони, водени в
МОСВ и РИОСВ – Бургас, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта
е окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1013/17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000208
„Босна“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

549468,244

4678231,128

1855

565794,055

4667269,140

3709

558362,391

4666726,845

5563

541557,340

4672252,213

2

549511,795

4678211,501

1856

565787,031

4667199,079

3710

558358,217

4666739,394

5564

541562,539

4672280,166

3

549521,267

4678205,166

1857

565833,644

4667111,019

3711

558352,692

4666755,996

5565

541567,643

4672294,623

4

549529,680

4678200,949

1858

565860,095

4667084,776

3712

558349,893

4666764,418

5566

541581,801

4672317,015

5

549557,007

4678206,561

1859

565941,376

4667034,897

3713

558346,158

4666786,762

5567

541590,922

4672334,441

6

549586,661

4678213,190

1860

565975,352

4667005,714

3714

558343,184

4666804,570

5568

541604,105

4672360,336

7

549608,683

4678216,237

1861

565989,306

4666951,826

3715

558341,571

4666807,036

5569

541618,264

4672383,225

8

549631,761

4678217,062

1862

565977,509

4666929,672

3716

558336,412

4666814,920

5570

541630,398

4672402,131

9

549690,250

4678217,567

1863

565945,751

4666899,408

3717

558325,071

4666832,252

5571

541643,533

4672421,529

10

549770,761

4678222,078

1864

565883,859

4666881,044

3718

558313,738

4666849,078

5572

541656,697

4672444,925

11

549787,757

4678220,789

1865

565862,280

4666862,280

3719

558307,713

4666857,869

5573

541659,768

4672454,899

12

549807,650

4678220,230

1866

565843,907

4666808,610

3720

558299,162

4666879,601

5574

541662,886

4672471,371

13

549822,082

4678220,064

1867

565847,503

4666789,026

3721

558293,411

4666894,211

5575

541661,039

4672492,378

14

549830,907

4678221,787

1868

565868,298

4666783,689

3722

558292,016

4666903,413

5576

541657,240

4672519,895

15

549843,893

4678223,414

1869

565951,559

4666786,407

3723

558288,642

4666925,673

5577

541654,385

4672539,909

16

549852,689

4678225,210

1870

565961,223

4666759,846

3724

558288,645

4666925,690

5578

541651,460

4672550,425

17

549860,275

4678228,165

1871

565992,019

4666755,239

3725

558288,642

4666925,714

5579

541642,575

4672565,484

18

549862,932

4678229,203

1872

566001,772

4666742,234

3726

558292,698

4666945,934

5580

541641,603

4672569,489

19

549875,394

4678235,665

1873

565998,875

4666716,392

3727

558295,259

4666959,631

5581

541642,654

4672576,479

20

549891,613

4678241,971

1874

565991,490

4666650,528

3728

558297,434

4666973,916

5582

541645,711

4672584,455

21

549904,527

4678248,403

1875

566006,150

4666582,507

3729

558299,664

4666988,553

5583

541653,790

4672595,892

22

549915,737

4678256,306

1876

566044,059

4666506,885

3730

558306,523

4667004,228

5584

541657,832

4672601,861

23

549926,812

4678266,706

1877

566062,495

4666483,758

3731

558313,013

4667019,055

5585

541662,890

4672610,321

24

549936,740

4678274,549

1878

566099,226

4666448,252

3732

558316,995

4667028,149

5586

541668,946

4672618,274

25

549940,461

4678278,423

1879

566089,968

4666446,943

3733

558317,081

4667028,304

5587

541680,022

4672629,191

26

549941,219

4678273,820

1880

566071,194

4666449,653

3734

558317,380

4667028,989

5588

541695,120

4672643,576

27

549941,020

4678264,172

1881

566048,838

4666460,178

3735

558320,863

4667035,137

5589

541710,258

4672663,459

28

549938,655

4678221,455

1882

566025,527

4666475,240

3736

558321,871

4667036,958

5590

541733,469

4672693,780

29

549938,577

4678219,956

1883

565997,282

4666488,791

3737

558328,023

4667047,819

5591

541751,595

4672712,142

30

549935,095

4678172,706

1884

566000,501

4666514,689

3738

558330,752

4667052,636

5592

541778,747

4672734,438
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

31

549907,425

4678122,911

1885

565994,797

4666515,455

3739

558330,791

4667052,707

5593

541805,884

4672754,736

32

549886,002

4678117,037

1886

565979,197

4666518,047

3740

558332,037

4667054,862

5594

541814,915

4672759,667

33

549860,744

4678108,933

1887

565975,629

4666495,485

3741

558335,607

4667061,166

5595

541827,960

4672766,571

34

549826,003

4678091,299

1888

565932,300

4666500,640

3742

558336,384

4667062,391

5596

541840,984

4672770,476

35

549790,428

4678065,580

1889

565879,469

4666499,277

3743

558336,655

4667062,860

5597

541850,992

4672771,902

36

549790,302

4678065,500

1890

565871,482

4666517,383

3744

558349,328

4667082,884

5598

541864,999

4672773,800

37

549797,135

4678062,240

1891

565786,514

4666547,989

3745

558354,699

4667091,369

5599

541890,043

4672781,116

38

549802,753

4678042,251

1892

565779,994

4666582,218

3746

558356,076

4667108,664

5600

541906,083

4672787,499

39

549811,223

4678021,153

1893

565751,516

4666594,641

3747

558357,449

4667125,926

5601

541913,118

4672792,446

40

549812,449

4677988,115

1894

565717,533

4666609,471

3748

558353,207

4667144,758

5602

541921,215

4672806,382

41

549810,696

4677964,424

1895

565704,479

4666546,279

3749

558351,120

4667149,486

5603

541939,452

4672840,239

42

549810,442

4677961,099

1896

565682,647

4666547,743

3750

558346,721

4667159,254

5604

541955,666

4672870,610

43

549809,152

4677929,816

1897

565653,531

4666544,153

3751

558298,857

4667170,953

5605

541970,816

4672891,993

44

549809,591

4677921,848

1898

565630,936

4666560,424

3752

558290,633

4667174,205

5606

541995,027

4672922,306

45

549811,129

4677892,659

1899

565567,698

4666556,386

3753

558262,662

4667185,080

5607

542030,782

4672965,708

46

549817,086

4677866,167

1900

565561,443

4666564,927

3754

558236,527

4667199,709

5608

542035,379

4672972,996

47

549814,941

4677854,762

1901

565576,398

4666600,747

3755

558200,079

4667223,091

5609

542050,532

4672994,879

48

549817,160

4677841,632

1902

565499,041

4666636,107

3756

558172,064

4667254,153

5610

542067,698

4673018,746

49

549819,557

4677825,661

1903

565479,980

4666613,190

3757

558126,756

4667303,345

5611

542072,746

4673025,708

50

549819,683

4677824,660

1904

565453,896

4666638,934

3758

558089,986

4667324,975

5612

542078,824

4673036,659

51

549819,701

4677824,410

1905

565458,938

4666676,518

3759

558049,270

4667362,258

5613

542086,896

4673047,097

52

549821,709

4677808,109

1906

565390,516

4666722,866

3760

558025,203

4667377,988

5614

542099,999

4673061,997

53

549818,326

4677783,722

1907

565382,159

4666707,680

3761

557992,195

4667391,792

5615

542119,117

4673079,353

54

549817,132

4677763,518

1908

565389,015

4666679,830

3762

557976,889

4667401,460

5616

542127,161

4673085,792

55

549812,852

4677741,228

1909

565356,654

4666708,304

3763

557949,877

4667414,768

5617

542130,090

4673088,969

56

549789,898

4677660,060

1910

565255,632

4666724,094

3764

557929,688

4667431,910

5618

542137,237

4673096,715

57

549756,912

4677560,540

1911

565169,531

4666752,842

3765

557899,422

4667453,193

5619

542148,402

4673120,125

58

549736,933

4677503,938

1912

565088,148

4666770,733

3766

557874,598

4667467,987

5620

542159,538

4673139,540

59

549730,804

4677486,131

1913

565026,113

4666784,990

3767

557859,979

4667477,091

5621

542178,728

4673166,891

60

549714,127

4677437,686

1914

564977,255

4666791,912

3768

557855,046

4667468,067

5622

542185,802

4673177,335

61

549703,630

4677414,170

1915

564971,208

4666792,767

3769

557848,622

4667461,618

5623

542194,914

4673193,265

62

549689,345

4677383,215

1916

564971,768

4666806,760

3770

557814,484

4667432,686

5624

542217,237

4673239,086

63

549676,103

4677357,190

1917

564949,740

4666828,029

3771

557775,367

4667396,920

5625

542222,786

4673248,034

64

549663,321

4677318,677

1918

564932,484

4666852,834

3772

557759,701

4667381,540

5626

542235,443

4673268,444

65

549661,277

4677312,530

1919

564918,989

4666851,379

3773

557743,791

4667368,219

5627

542235,474

4673272,847

66

549648,648

4677273,087

1920

564915,151

4666832,629

3774

557729,185

4667352,964

5628

542235,478

4673273,441

67

549642,719

4677256,637

1921

564913,756

4666825,822

3775

557720,121

4667343,650

5629

542232,498

4673275,962

68

549641,231

4677252,528

1922

564912,844

4666821,360

3776

557699,337

4667328,366

5630

542230,558

4673276,463

69

549620,281

4677197,616

1923

564910,879

4666784,959

3777

557678,961

4667319,706

5631

542228,507

4673276,990

70

549605,999

4677161,436

1924

564922,597

4666765,808

3778

557664,657

4667311,623

5632

542221,520

4673278,540

71

549590,579

4677119,552

1925

564946,983

4666763,704

3779

557650,830

4667300,296

5633

542217,541

4673281,069

72

549578,520

4677084,621

1926

564950,182

4666752,685

3780

557635,135

4667289,223

5634

542212,579

4673286,103

73

549571,171

4677065,392

1927

564997,957

4666716,905

3781

557609,998

4667269,036

5635

542202,665

4673297,671

74

549567,039

4677040,805

1928

565080,592

4666687,126

3782

557593,381

4667252,161

5636

542192,786

4673313,735

75

549566,831

4677017,980

1929

565111,025

4666655,728

3783

557578,330

4667235,907

5637

542179,954

4673336,321

76

549563,495

4676985,714

1930

565152,062

4666575,956

3784

557564,644

4667218,073

5638

542172,044

4673348,374

77

549562,265

4676959,243

1931

565163,855

4666572,999

3785

557558,395

4667209,560

5639

542158,176

4673365,966

78

549556,709

4676934,332

1932

565197,136

4666577,381

3786

557547,740

4667195,952

5640

542144,293

4673381,561

79

549549,091

4676906,773

1933

565257,666

4666588,258

3787

557540,822

4667190,443

5641

542126,406

4673396,187

80

549536,778

4676876,706

1934

565299,342

4666588,324

3788

557530,270

4667182,710

5642

542118,456

4673402,741

81

549528,117

4676851,904

1935

565225,353

4666444,541

3789

557513,398

4667173,458

5643

542109,540

4673413,801

82

549516,878

4676831,767

1936

565244,944

4666440,151

3790

557503,643

4667172,407

5644

542105,588

4673420,327

83

549509,128

4676816,676

1937

565301,045

4666540,639

3791

557484,587

4667171,855

5645

542101,663

4673430,353

84

549502,691

4676802,644

1938

565353,113

4666553,883

3792

557471,643

4667170,644

5646

542095,790

4673447,888

85

549513,063

4676810,858

1939

565370,780

4666602,433

3793

557458,700

4667169,736

5647

542089,870

4673458,427

86

549519,942

4676810,001

1940

565393,368

4666601,771

3794

557433,759

4667158,600

5648

542080,984

4673473,986

87

549533,484

4676789,634

1941

565398,215

4666468,277

3795

557398,404

4667142,492

5649

542075,084

4673487,524
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88

549540,490

4676776,216

1942

565399,611

4666468,584

3796

557346,700

4667137,990

5650

542074,146

4673496,028

89

549546,480

4676764,745

1943

565417,932

4666472,636

3797

557333,031

4667140,275

5651

542073,248

4673510,029

90

549570,385

4676737,719

1944

565443,352

4666524,798

3798

557321,320

4667144,991

5652

542071,296

4673516,541

91

549604,234

4676712,356

1945

565460,580

4666519,738

3799

557307,317

4667152,269

5653

542067,326

4673520,568

92

549625,105

4676687,634

1946

565447,202

4666464,424

3800

557278,957

4667170,159

5654

542060,359

4673524,617

93

549643,244

4676669,507

1947

565457,230

4666448,107

3801

557250,547

4667189,547

5655

542052,383

4673527,673

94

549645,216

4676665,578

1948

565472,924

4666452,109

3802

557250,311

4667189,659

5656

542042,412

4673531,244

95

549656,471

4676669,904

1949

565501,211

4666487,526

3803

557215,371

4667206,236

5657

542031,439

4673534,321

96

549691,429

4676683,236

1950

565517,558

4666487,961

3804

557174,754

4667222,705

5658

542014,476

4673538,443

97

549742,298

4676711,317

1951

565470,858

4666425,072

3805

557159,594

4667225,944

5659

541994,530

4673545,085

98

549765,977

4676742,455

1952

565461,879

4666420,581

3806

557133,948

4667230,939

5660

541980,586

4673552,183

99

549795,956

4676766,951

1953

565424,789

4666414,605

3807

557120,072

4667229,419

5661

541973,629

4673557,732

100

549834,873

4676794,659

1954

565388,238

4666415,673

3808

557101,414

4667224,616

5662

541969,667

4673562,760

101

549870,417

4676817,063

1955

565375,642

4666410,213

3809

557087,976

4667214,468

5663

541965,780

4673578,281

102

549903,063

4676827,393

1956

565360,791

4666403,689

3810

557046,052

4667188,782

5664

541959,884

4673592,319

103

549935,186

4676834,921

1957

565336,098

4666384,374

3811

557017,446

4667156,062

5665

541948,073

4673617,895

104

549973,444

4676846,185

1958

565296,294

4666362,731

3812

557003,812

4667128,608

5666

541942,148

4673627,934

105

550017,886

4676866,523

1959

565271,581

4666352,790

3813

556999,820

4667103,204

5667

541931,251

4673641,508

106

550060,248

4676883,317

1960

565255,947

4666355,527

3814

556997,150

4667079,869

5668

541917,380

4673658,602

107

550094,786

4676878,670

1961

565239,743

4666343,221

3815

556997,092

4667071,747

5669

541885,635

4673692,319

108

550128,071

4676874,591

1962

565189,418

4666326,591

3816

557000,736

4667048,906

5670

541878,706

4673701,867

109

550173,044

4676870,109

1963

565131,466

4666312,516

3817

557002,025

4667028,346

5671

541867,818

4673716,939

110

550203,493

4676863,764

1964

565099,596

4666312,303

3818

557004,517

4667009,524

5672

541856,940

4673733,012

111

550225,007

4676852,188

1965

565080,686

4666295,008

3819

557004,938

4667004,638

5673

541848,993

4673740,067

112

550253,720

4676848,616

1966

565045,255

4666258,777

3820

557004,935

4667004,624

5674

541843,020

4673743,609

113

550277,761

4676861,802

1967

565003,154

4666237,340

3821

557004,938

4667004,597

5675

541836,030

4673744,658

114

550301,999

4676872,174

1968

564987,451

4666234,590

3822

557004,935

4667004,586

5676

541824,032

4673744,246

115

550331,853

4676882,288

1969

564961,064

4666243,645

3823

557006,528

4666986,180

5677

541818,035

4673744,289

116

550359,579

4676883,294

1970

564948,793

4666260,914

3824

557006,528

4666986,137

5678

541809,046

4673745,354

117

550381,087

4676870,937

1971

564925,606

4666283,702

3825

557006,304

4666963,380

5679

541802,070

4673748,405

118

550395,936

4676854,122

1972

564903,106

4666296,295

3826

557006,304

4666963,339

5680

541797,109

4673753,438

119

550407,464

4676835,049

1973

564879,197

4666293,907

3827

557002,051

4666954,550

5681

541791,183

4673763,476

120

550431,026

4676824,968

1974

564873,517

4666274,520

3828

557002,031

4666954,509

5682

541782,328

4673783,033

121

550446,192

4676829,187

1975

564899,924

4666247,774

3829

556995,580

4666940,354

5683

541769,442

4673798,121

122

550451,166

4676830,591

1976

564950,417

4666221,541

3830

556990,379

4666930,332

5684

541764,850

4673802,778

123

550491,519

4676847,396

1977

564962,035

4666207,781

3831

556989,125

4666929,637

5685

541764,790

4673802,841

124

550514,462

4676854,519

1978

564962,729

4666193,399

3832

556975,902

4666923,253

5686

541757,534

4673810,203

125

550528,260

4676861,730

1979

564941,354

4666194,437

3833

556968,039

4666917,902

5687

541752,564

4673814,238

126

550530,939

4676863,432

1980

564900,290

4666215,343

3834

556966,247

4666916,903

5688

541744,611

4673820,294

127

550548,563

4676873,709

1981

564879,972

4666215,873

3835

556966,229

4666916,892

5689

541729,719

4673834,395

128

550551,588

4676880,532

1982

564887,308

4666210,573

3836

556913,871

4666899,400

5690

541722,761

4673839,943

129

550557,453

4676893,781

1983

564939,185

4666174,013

3837

556874,280

4666893,129

5691

541712,820

4673847,514

130

550560,442

4676902,545

1984

564975,069

4666155,324

3838

556845,685

4666887,027

5692

541688,935

4673862,180

131

550561,150

4676904,623

1985

565011,667

4666141,809

3839

556798,191

4666877,245

5693

541671,039

4673875,805

132

550570,914

4676930,924

1986

565048,518

4666136,734

3840

556759,095

4666870,280

5694

541666,060

4673878,340

133

550572,444

4676941,596

1987

565089,623

4666140,296

3841

556726,427

4666863,579

5695

541658,095

4673882,894

134

550575,543

4676956,916

1988

565089,844

4666136,747

3842

556707,637

4666857,035

5696

541652,133

4673887,937

135

550578,437

4676968,280

1989

565087,322

4666067,420

3843

556695,909

4666851,306

5697

541646,240

4673902,474

136

550581,752

4676983,015

1990

565121,430

4666068,671

3844

556678,035

4666841,507

5698

541638,335

4673915,027

137

550580,976

4676995,219

1991

565130,599

4666069,036

3845

556661,408

4666831,634

5699

541636,371

4673920,039

138

550582,203

4677007,249

1992

565192,666

4666112,693

3846

556636,834

4666820,313

5700

541631,432

4673928,074

139

550581,318

4677018,864

1993

565192,777

4666141,809

3847

556602,998

4666798,247

5701

541625,487

4673935,612

140

550580,495

4677028,812

1994

565321,184

4666113,207

3848

556580,057

4666779,300

5702

541617,569

4673946,667

141

550579,361

4677043,710

1995

565332,072

4666104,883

3849

556563,691

4666762,426

5703

541614,629

4673954,685

142

550577,344

4677054,185

1996

565340,370

4666087,325

3850

556546,938

4666744,672

5704

541610,730

4673968,207

143

550575,165

4677065,637

1997

565344,067

4666058,059

3851

556526,243

4666725,019

5705

541605,796

4673977,239

144

550574,971

4677071,502

1998

565367,975

4666003,772

3852

556524,778

4666721,529

5706

541596,894

4673990,299
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145

550574,846

4677075,693

1999

565324,338

4666003,527

3853

556508,397

4666710,845

5707

541592,949

4673997,826

146

550573,210

4677090,784

2000

565268,185

4666003,183

3854

556496,970

4666702,619

5708

541589,037

4674009,849

147

550571,019

4677107,868

2001

565268,188

4665973,323

3855

556478,393

4666691,069

5709

541587,097

4674017,859

148

550569,867

4677126,816

2002

565268,189

4665950,263

3856

556457,528

4666674,347

5710

541585,184

4674029,870

149

550568,837

4677145,273

2003

565268,200

4665947,267

3857

556438,839

4666656,679

5711

541583,283

4674043,378

150

550569,269

4677162,681

2004

565362,627

4665948,462

3858

556420,920

4666632,564

5712

541580,327

4674049,398

151

550569,379

4677167,232

2005

565371,017

4665929,837

3859

556391,491

4666596,920

5713

541573,385

4674056,945

152

550571,605

4677191,720

2006

565372,415

4665926,646

3860

556375,367

4666570,727

5714

541561,475

4674069,027

153

550572,790

4677204,632

2007

565376,888

4665916,424

3861

556346,331

4666538,200

5715

541556,533

4674076,560

154

550570,914

4677228,180

2008

565388,939

4665909,698

3862

556321,224

4666513,889

5716

541549,622

4674088,605

155

550574,052

4677251,579

2009

565403,213

4665901,740

3863

556305,082

4666501,764

5717

541546,685

4674097,124

156

550575,057

4677273,010

2010

565413,198

4665884,983

3864

556295,075

4666492,029

5718

541544,782

4674110,632

157

550572,786

4677287,381

2011

565475,720

4665877,345

3865

556268,919

4666477,780

5719

541544,855

4674120,628

158

550572,236

4677302,639

2012

565466,826

4665866,912

3866

556254,062

4666471,711

5720

541543,957

4674134,630

159

550572,168

4677328,953

2013

565475,658

4665853,480

3867

556241,837

4666467,689

5721

541543,018

4674143,133

160

550571,025

4677343,684

2014

565546,438

4665809,981

3868

556223,185

4666461,554

5722

541539,110

4674155,657

161

550569,610

4677359,490

2015

565560,359

4665781,636

3869

556207,321

4666455,910

5723

541532,243

4674173,701

162

550568,553

4677374,521

2016

565570,663

4665712,586

3870

556191,180

4666449,927

5724

541527,303

4674181,733

163

550568,499

4677385,314

2017

565584,291

4665644,323

3871

556183,909

4666447,228

5725

541519,396

4674194,286

164

550568,105

4677396,131

2018

565635,318

4665575,860

3872

556168,402

4666442,067

5726

541516,452

4674201,804

165

550564,155

4677410,030

2019

565682,163

4665557,612

3873

556150,638

4666436,153

5727

541512,536

4674213,328

166

550560,930

4677426,254

2020

565694,161

4665552,938

3874

556131,180

4666429,679

5728

541508,590

4674220,354

167

550553,400

4677459,733

2021

565730,231

4665551,655

3875

556108,933

4666420,710

5729

541508,398

4674220,764

168

550551,603

4677467,744

2022

565746,322

4665551,082

3876

556099,087

4666416,898

5730

541503,668

4674230,885

169

550547,667

4677483,099

2023

565811,313

4665548,768

3877

556042,456

4666394,454

5731

541500,715

4674237,406

170

550542,986

4677494,078

2024

565821,954

4665557,087

3878

556026,425

4666382,969

5732

541498,795

4674248,415

171

550539,523

4677510,563

2025

565859,791

4665586,655

3879

556012,612

4666371,744

5733

541496,922

4674265,923

172

550536,311

4677527,517

2026

565911,599

4665615,090

3880

555990,361

4666344,478

5734

541497,020

4674279,417

173

550536,819

4677541,543

2027

565949,252

4665600,688

3881

555977,199

4666329,698

5735

541496,166

4674299,416

174

550538,403

4677557,595

2028

565960,226

4665566,950

3882

555974,415

4666324,848

5736

541496,317

4674320,408

175

550541,556

4677568,338

2029

565967,605

4665544,261

3883

555961,777

4666314,812

5737

541496,390

4674330,403

176

550545,943

4677578,428

2030

566031,448

4665503,373

3884

555939,480

4666307,047

5738

541497,494

4674344,889

177

550550,489

4677587,107

2031

566045,248

4665461,477

3885

555932,439

4666306,365

5739

541499,547

4674352,371

178

550556,702

4677600,469

2032

566065,930

4665486,013

3886

555920,913

4666305,243

5740

541503,625

4674363,339

179

550590,649

4677651,168

2033

566066,477

4665492,505

3887

555903,421

4666306,448

5741

541508,734

4674378,797

180

550612,310

4677688,239

2034

566069,810

4665485,102

3888

555886,500

4666307,612

5742

541509,778

4674384,786

181

550634,204

4677725,107

2035

566072,872

4665478,392

3889

555870,332

4666308,539

5743

541510,846

4674394,275

182

550641,339

4677736,594

2036

566065,001

4665447,714

3890

555863,958

4666308,907

5744

541512,896

4674401,258

183

550645,332

4677742,789

2037

566078,542

4665384,954

3891

555849,863

4666310,531

5745

541518,962

4674410,712

184

550649,400

4677751,977

2038

566122,436

4665351,896

3892

555829,330

4666312,900

5746

541526,013

4674418,157

185

550652,900

4677759,706

2039

566132,389

4665350,184

3893

555813,648

4666314,707

5747

541537,088

4674429,074

186

550656,908

4677771,338

2040

566158,491

4665345,694

3894

555809,533

4666316,421

5748

541550,165

4674440,474

187

550660,168

4677790,564

2041

566181,593

4665341,720

3895

555809,544

4666316,457

5749

541550,543

4674440,910

188

550663,141

4677803,255

2042

566208,870

4665339,954

3896

555809,533

4666316,462

5750

541564,239

4674451,369

189

550667,810

4677818,988

2043

566268,496

4665339,271

3897

555812,642

4666327,221

5751

541580,302

4674460,749

190

550671,816

4677829,855

2044

566297,744

4665326,634

3898

555812,682

4666327,362

5752

541587,346

4674467,195

191

550676,088

4677844,852

2045

566307,760

4665322,312

3899

555816,040

4666339,140

5753

541591,282

4674473,009

192

550679,940

4677856,410

2046

566357,657

4665300,888

3900

555820,401

4666355,014

5754

541594,419

4674477,641

193

550684,736

4677868,924

2047

566405,476

4665272,735

3901

555820,406

4666355,031

5755

541594,820

4674478,103

194

550691,830

4677884,142

2048

566429,920

4665271,746

3902

555820,483

4666355,278

5756

541593,429

4674486,896

195

550695,907

4677892,404

2049

566438,664

4665274,054

3903

555822,553

4666363,121

5757

541593,191

4674488,430

196

550700,505

4677903,169

2050

566502,986

4665278,659

3904

555824,304

4666367,657

5758

541593,178

4674488,534

197

550705,713

4677915,175

2051

566500,055

4665228,751

3905

555824,369

4666367,868

5759

541593,752

4674484,914

198

550711,642

4677927,721

2052

566545,278

4665210,492

3906

555829,808

4666381,967

5760

541597,254

4674487,792

199

550717,365

4677938,223

2053

566570,673

4665226,301

3907

555828,669

4666387,819

5761

541604,594

4674486,458

200

550725,164

4677938,953

2054

566547,130

4665283,736

3908

555828,674

4666387,832

5762

541606,135

4674495,091

201

550725,572

4677939,932

2055

566546,245

4665285,896

3909

555828,669

4666387,863

5763

541618,338

4674505,118
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202

550730,619

4677925,168

2056

566587,814

4665295,785

3910

555840,274

4666411,518

5764

541655,242

4674533,751

203

550744,487

4677883,561

2057

566615,302

4665302,640

3911

555852,389

4666436,796

5765

541693,284

4674563,616

204

550748,859

4677856,432

2058

566618,096

4665303,371

3912

555862,680

4666456,613

5766

541738,553

4674598,676

205

550753,721

4677863,931

2059

566635,127

4665294,443

3913

555866,717

4666465,167

5767

541767,365

4674647,681

206

550756,543

4677868,280

2060

566637,788

4665295,041

3914

555869,709

4666472,382

5768

541780,367

4674676,267

207

550758,591

4677869,277

2061

566661,962

4665300,617

3915

555871,608

4666480,520

5769

541784,952

4674710,540

208

550760,859

4677860,384

2062

566681,994

4665311,216

3916

555871,975

4666484,349

5770

541785,424

4674756,370

209

550757,915

4677827,746

2063

566692,351

4665293,648

3917

555867,584

4666489,750

5771

541794,284

4674780,288

210

550763,498

4677788,884

2064

566702,381

4665280,327

3918

555856,550

4666493,769

5772

541801,848

4674802,006

211

550763,735

4677788,350

2065

566720,545

4665278,885

3919

555852,957

4666494,373

5773

541822,990

4674836,320

212

550767,986

4677763,827

2066

566746,095

4665292,258

3920

555837,269

4666497,033

5774

541844,599

4674847,139

213

550769,073

4677758,488

2067

566753,197

4665310,950

3921

555817,306

4666501,110

5775

541874,087

4674853,935

214

550773,740

4677735,242

2068

566745,818

4665331,556

3922

555807,850

4666505,229

5776

541902,504

4674874,322

215

550778,228

4677704,643

2069

566760,687

4665341,694

3923

555801,112

4666508,164

5777

541935,743

4674911,738

216

550788,856

4677682,872

2070

566777,969

4665326,148

3924

555796,658

4666511,002

5778

541943,359

4674925,448

217

550815,748

4677663,301

2071

566790,634

4665326,055

3925

555778,972

4666522,258

5779

541946,768

4674937,840

218

550850,352

4677673,763

2072

566831,211

4665339,873

3926

555770,452

4666527,849

5780

541949,968

4674946,232

219

550882,366

4677665,533

2073

566842,755

4665329,926

3927

555759,820

4666534,829

5781

541953,790

4674952,333

220

550902,441

4677653,847

2074

566867,856

4665295,621

3928

555753,646

4666540,831

5782

541954,859

4674953,714

221

550929,350

4677642,618

2075

566877,053

4665292,214

3929

555742,203

4666551,952

5783

541963,984

4674961,716

222

550956,783

4677628,840

2076

566893,479

4665286,127

3930

555738,294

4666557,466

5784

541981,183

4674972,168

223

550989,063

4677619,860

2077

566926,911

4665283,945

3931

555729,027

4666570,542

5785

541997,018

4674983,369

224

551017,015

4677613,450

2078

566951,620

4665283,329

3932

555729,045

4666570,558

5786

542005,725

4674991,473

225

551051,831

4677605,204

2079

566969,911

4665298,320

3933

555729,027

4666570,584

5787

542009,249

4674996,245

226

551071,384

4677596,523

2080

566984,585

4665325,515

3934

555734,253

4666575,918

5788

542010,163

4674999,788

227

551083,814

4677587,396

2081

566986,816

4665347,872

3935

555741,658

4666580,491

5789

542012,042

4675005,303

228

551092,668

4677570,172

2082

566969,654

4665370,295

3936

555749,125

4666584,992

5790

542010,702

4675014,960

229

551088,297

4677553,274

2083

566943,218

4665402,478

3937

555755,124

4666593,447

5791

542008,381

4675021,574

230

551080,875

4677543,683

2084

566888,193

4665469,352

3938

555758,211

4666605,733

5792

542007,370

4675028,278

231

551079,341

4677541,813

2085

566818,798

4665553,775

3939

555763,434

4666611,068

5793

542008,892

4675039,704

232

551078,177

4677540,371

2086

566745,708

4665642,642

3940

555773,068

4666612,498

5794

542013,526

4675055,745

233

551073,884

4677539,149

2087

566719,013

4665675,074

3941

555784,137

4666613,918

5795

542013,394

4675087,283

234

551073,677

4677539,110

2088

566696,469

4665702,480

3942

555793,120

4666620,726

5796

542013,133

4675088,496

235

551072,651

4677530,039

2089

566703,734

4665710,424

3943

555793,164

4666620,946

5797

542012,781

4675096,474

236

551064,844

4677510,894

2090

566733,268

4665742,760

3944

555794,685

4666629,918

5798

542008,040

4675116,932

237

551061,675

4677498,283

2091

566723,535

4665765,199

3945

555796,186

4666635,919

5799

542005,236

4675123,139

238

551063,351

4677487,654

2092

566722,316

4665768,017

3946

555796,230

4666636,136

5800

542000,251

4675133,282

239

551071,904

4677478,466

2093

566715,808

4665783,063

3947

555803,664

4666644,517

5801

541994,402

4675149,728

240

551084,218

4677459,893

2094

566715,734

4665806,244

3948

555812,632

4666649,074

5802

541982,655

4675170,146

241

551110,388

4677428,545

2095

566725,534

4665807,867

3949

555837,818

4666650,329

5803

541972,790

4675189,730

242

551137,077

4677401,490

2096

566743,355

4665783,924

3950

555848,178

4666648,689

5804

541970,797

4675193,344

243

551159,577

4677385,585

2097

566763,693

4665737,668

3951

555852,586

4666644,787

5805

541968,561

4675197,928

244

551185,642

4677372,969

2098

566822,943

4665687,128

3952

555852,581

4666644,749

5806

541958,871

4675215,611

245

551210,489

4677361,101

2099

566898,977

4665579,364

3953

555852,586

4666644,746

5807

541944,377

4675258,421

246

551222,252

4677355,102

2100

566923,228

4665545,021

3954

555851,787

4666637,813

5808

541940,872

4675278,369

247

551236,818

4677347,706

2101

566922,489

4665518,589

3955

555840,600

4666628,710

5809

541939,302

4675297,552

248

551255,271

4677336,160

2102

566917,067

4665494,832

3956

555824,243

4666621,894

5810

541941,750

4675319,527

249

551273,457

4677322,574

2103

566932,527

4665481,904

3957

555821,944

4666614,244

5811

541946,424

4675348,015

250

551290,602

4677303,705

2104

566966,137

4665477,784

3958

555824,119

4666605,008

5812

541955,272

4675368,972

251

551302,484

4677270,218

2105

566991,654

4665474,664

3959

555828,510

4666598,788

5813

541966,051

4675390,038

252

551304,011

4677262,582

2106

567044,147

4665426,431

3960

555834,416

4666594,871

5814

541967,204

4675391,959

253

551307,855

4677243,604

2107

567031,007

4665381,657

3961

555844,789

4666594,796

5815

541980,900

4675410,053

254

551316,300

4677222,298

2108

567028,484

4665381,059

3962

555857,384

4666600,078

5816

541989,314

4675422,117

255

551321,734

4677203,768

2109

567014,804

4665377,909

3963

555871,441

4666599,916

5817

541990,276

4675425,359

256

551326,018

4677172,371

2110

567014,310

4665335,796

3964

555884,403

4666595,132

5818

541995,738

4675439,745

257

551318,781

4677133,261

2111

567024,110

4665287,876

3965

555897,592

4666578,857

5819

542008,318

4675450,049

258

551308,148

4677110,096

2112

567024,900

4665283,986

3966

555897,923

4666578,315

5820

542015,181

4675456,338
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259

551297,186

4677080,103

2113

567019,173

4665236,176

3967

555905,359

4666567,090

5821

542025,079

4675467,552

260

551286,252

4677052,895

2114

567093,163

4665216,073

3968

555906,368

4666565,609

5822

542027,552

4675470,863

261

551286,309

4677031,903

2115

567096,709

4665217,046

3969

555906,977

4666564,478

5823

542009,935

4675470,871

262

551287,219

4677021,786

2116

567116,743

4665222,526

3970

555906,981

4666564,470

5824

542015,534

4675475,870

263

551289,083

4677000,770

2117

567131,356

4665226,542

3971

555913,428

4666552,955

5825

542031,297

4675475,864

264

551301,548

4676973,577

2118

567163,116

4665270,620

3972

555913,707

4666552,500

5826

542044,269

4675491,935

265

551313,779

4676948,701

2119

567163,512

4665269,570

3973

555914,179

4666551,759

5827

542058,885

4675508,902

266

551318,223

4676931,964

2120

567170,227

4665251,824

3974

555923,165

4666538,457

5828

542079,775

4675527,936

267

551315,148

4676903,168

2121

567171,487

4665251,993

3975

555928,736

4666528,917

5829

542093,776

4675541,239

268

551313,661

4676897,829

2122

567213,462

4665258,627

3976

555929,028

4666528,459

5830

542098,876

4675546,770

269

551306,217

4676871,122

2123

567225,441

4665260,536

3977

555936,440

4666525,282

5831

542106,569

4675553,192

270

551293,873

4676829,766

2124

567272,494

4665294,621

3978

555939,962

4666526,961

5832

542110,886

4675555,842

271

551287,074

4676809,353

2125

567291,586

4665360,407

3979

555945,250

4666528,978

5833

542118,815

4675557,482

272

551284,066

4676786,600

2126

567292,437

4665363,327

3980

555948,230

4666530,227

5834

542142,036

4675556,045

273

551296,283

4676760,187

2127

567296,364

4665376,866

3981

555949,884

4666531,019

5835

542139,877

4675560,229

274

551304,026

4676745,971

2128

567356,293

4665473,329

3982

555959,297

4666536,194

5836

542135,372

4675567,549

275

551333,638

4676728,495

2129

567354,743

4665491,153

3983

555961,687

4666537,334

5837

542131,255

4675580,184

276

551363,545

4676717,084

2130

567348,006

4665568,545

3984

555961,705

4666537,345

5838

542130,273

4675588,048

277

551398,305

4676705,374

2131

567369,165

4665573,274

3985

555974,364

4666542,563

5839

542129,341

4675600,251

278

551429,753

4676697,240

2132

567375,227

4665565,731

3986

555989,569

4666545,516

5840

542129,393

4675606,060

279

551478,744

4676683,382

2133

567376,282

4665564,653

3987

556000,727

4666550,807

5841

542130,514

4675614,618

280

551506,072

4676675,575

2134

567439,956

4665498,089

3988

556011,136

4666556,042

5842

542133,741

4675622,501

281

551507,152

4676675,279

2135

567476,871

4665467,526

3989

556012,986

4666557,207

5843

542140,453

4675637,097

282

551511,341

4676672,987

2136

567483,244

4665461,482

3990

556022,988

4666562,081

5844

542139,505

4675641,213

283

551511,656

4676672,828

2137

567508,229

4665430,240

3991

556030,468

4666568,210

5845

542138,046

4675645,672

284

551514,644

4676671,213

2138

567553,220

4665373,182

3992

556034,197

4666576,581

5846

542133,758

4675650,012

285

551516,525

4676670,177

2139

567584,255

4665331,344

3993

556023,862

4666579,024

5847

542129,363

4675653,142

286

551517,302

4676676,558

2140

567645,052

4665292,481

3994

556003,144

4666582,299

5848

542120,858

4675656,042

287

551517,306

4676676,497

2141

567716,323

4665239,228

3995

555978,402

4666591,038

5849

542113,834

4675658,102

288

551517,353

4676676,473

2142

567733,511

4665236,288

3996

555961,510

4666605,093

5850

542102,250

4675662,414

289

551521,005

4676667,680

2143

567735,762

4665235,901

3997

555951,246

4666619,849

5851

542097,622

4675666,526

290

551517,456

4676669,589

2144

567773,723

4665252,872

3998

555944,002

4666637,645

5852

542094,137

4675671,240

291

551516,525

4676670,090

2145

567816,289

4665308,292

3999

555935,366

4666670,070

5853

542092,559

4675676,949

292

551514,971

4676659,022

2146

567846,220

4665334,568

4000

555925,917

4666694,071

5854

542091,052

4675691,275

293

551514,644

4676648,456

2147

567874,225

4665357,294

4001

555914,243

4666712,649

5855

542092,160

4675708,980

294

551514,236

4676643,780

2148

567886,819

4665378,831

4002

555892,807

4666720,553

5856

542099,406

4675730,991

295

551513,635

4676637,407

2149

567886,937

4665395,074

4003

555869,149

4666723,160

5857

542110,915

4675745,153

296

551512,084

4676629,980

2150

567869,708

4665405,445

4004

555852,842

4666723,340

5858

542122,997

4675765,447

297

551506,515

4676620,094

2151

567855,783

4665423,405

4005

555834,668

4666724,283

5859

542146,045

4675799,489

298

551501,527

4676614,192

2152

567858,107

4665446,068

4006

555808,757

4666726,843

5860

542148,837

4675808,115

299

551493,028

4676605,448

2153

567896,238

4665485,281

4007

555796,935

4666731,568

5861

542148,890

4675815,513

300

551482,956

4676594,835

2154

567917,828

4665520,924

4008

555782,967

4666737,151

5862

542147,356

4675819,042

301

551473,781

4676586,523

2155

567912,719

4665520,593

4009

555772,663

4666746,476

5863

542145,642

4675821,064

302

551466,653

4676578,148

2156

567954,685

4665577,200

4010

555760,172

4666764,307

5864

542143,233

4675822,691

303

551458,521

4676568,139

2157

567998,259

4665607,121

4011

555742,664

4666796,862

5865

542138,365

4675822,727

304

551454,159

4676561,114

2158

568011,251

4665616,026

4012

555721,538

4666838,685

5866

542121,578

4675817,909

305

551448,603

4676553,097

2159

568059,014

4665634,050

4013

555682,746

4666909,857

5867

542111,190

4675816,434

306

551441,466

4676541,404

2160

568083,652

4665633,434

4014

555679,547

4666915,402

5868

542098,211

4675816,029

307

551436,216

4676533,563

2161

568139,577

4665616,165

4015

555667,895

4666937,107

5869

542072,763

4675812,145

308

551427,625

4676520,571

2162

568178,941

4665604,632

4016

555646,673

4666965,811

5870

542068,034

4675813,367

309

551418,710

4676504,699

2163

568232,549

4665608,244

4017

555644,842

4666967,303

5871

542062,932

4675814,394

310

551411,435

4676493,506

2164

568281,522

4665626,310

4018

555626,832

4666986,823

5872

542046,630

4675788,332

311

551405,046

4676481,378

2165

568331,953

4665650,685

4019

555608,350

4666997,016

5873

542030,879

4675772,032

312

551399,023

4676470,484

2166

568376,402

4665662,431

4020

555594,707

4667002,551

5874

542006,524

4675762,040

313

551392,444

4676458,905

2167

568419,589

4665680,290

4021

555590,707

4667001,957

5875

541984,519

4675758,642

314

551386,296

4676446,085

2168

568466,279

4665708,578

4022

555580,261

4667000,404

5876

541974,888

4675766,317

315

551377,953

4676432,769

2169

568511,412

4665735,927

4023

555567,990

4667040,544

5877

541973,611

4675776,484
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316

551375,325

4676428,348

2170

568504,228

4665763,898

4024

555557,170

4667073,049

5878

541980,207

4675790,100

317

551371,558

4676422,008

2171

568481,107

4665755,695

4025

555553,451

4667079,159

5879

541979,362

4675804,471

318

551368,406

4676409,538

2172

568447,022

4665749,507

4026

555542,933

4667100,139

5880

541981,007

4675824,932

319

551365,150

4676400,003

2173

568400,234

4665806,641

4027

555534,773

4667109,855

5881

541963,974

4675824,796

320

551362,311

4676387,718

2174

568351,579

4665885,091

4028

555532,657

4667113,333

5882

541939,159

4675820,266

321

551362,474

4676375,590

2175

568333,188

4665925,407

4029

555532,622

4667113,367

5883

541915,121

4675819,130

322

551363,162

4676366,900

2176

568336,958

4665926,807

4030

555520,858

4667123,480

5884

541892,945

4675832,506

323

551363,871

4676351,779

2177

568326,356

4665963,193

4031

555519,571

4667124,964

5885

541866,878

4675834,483

324

551366,169

4676342,327

2178

568298,450

4665993,004

4032

555518,958

4667125,510

5886

541850,076

4675831,857

325

551365,338

4676330,967

2179

568283,449

4666048,657

4033

555512,061

4667133,601

5887

541822,513

4675853,517

326

551365,244

4676318,031

2180

568263,964

4666078,475

4034

555501,800

4667140,762

5888

541801,058

4675871,086

327

551364,547

4676306,851

2181

568273,854

4666114,892

4035

555496,652

4667145,333

5889

541777,129

4675870,049

328

551362,439

4676292,062

2182

568269,540

4666152,849

4036

555480,100

4667163,198

5890

541744,780

4675853,360

329

551360,651

4676279,018

2183

568269,169

4666177,404

4037

555465,036

4667179,551

5891

541719,382

4675837,278

330

551358,156

4676262,222

2184

568275,416

4666188,169

4038

555453,351

4667196,570

5892

541693,994

4675834,903

331

551353,203

4676242,456

2185

568301,910

4666187,298

4039

555442,464

4667217,505

5893

541694,524

4675805,819

332

551345,792

4676220,074

2186

568323,395

4666176,394

4040

555441,644

4667219,083

5894

541694,316

4675783,849

333

551340,719

4676200,999

2187

568340,588

4666177,770

4041

555433,979

4667238,942

5895

541687,733

4675758,276

334

551333,866

4676186,494

2188

568358,780

4666200,685

4042

555428,200

4667260,603

5896

541676,095

4675757,911

335

551326,584

4676171,862

2189

568372,669

4666227,324

4043

555418,192

4667302,288

5897

541647,667

4675765,113

336

551318,176

4676159,487

2190

568382,575

4666234,062

4044

555402,009

4667362,570

5898

541641,340

4675780,574

337

551312,779

4676147,410

2191

568406,147

4666221,777

4045

555397,625

4667372,103

5899

541624,532

4675784,143

338

551304,490

4676133,226

2192

568421,871

4666198,539

4046

555388,319

4667395,182

5900

541622,879

4675797,171

339

551299,059

4676125,198

2193

568427,394

4666170,141

4047

555384,817

4667403,518

5901

541641,323

4675798,688

340

551291,506

4676117,327

2194

568438,158

4666162,933

4048

555381,296

4667410,655

5902

541642,159

4675810,947

341

551282,196

4676108,575

2195

568437,984

4666145,688

4049

555373,468

4667424,635

5903

541631,634

4675819,169

342

551273,335

4676100,083

2196

568461,950

4666125,835

4050

555370,701

4667430,649

5904

541631,864

4675830,383

343

551263,966

4676093,400

2197

568475,785

4666110,487

4051

555354,509

4667446,260

5905

541628,969

4675837,962

344

551255,779

4676084,345

2198

568475,591

4666089,317

4052

555336,903

4667458,873

5906

541618,838

4675838,485

345

551247,586

4676074,406

2199

568457,204

4666073,637

4053

555334,259

4667461,083

5907

541595,750

4675823,777

346

551238,467

4676066,156

2200

568457,401

4666059,461

4054

555334,248

4667461,089

5908

541595,959

4675818,177

347

551229,964

4676056,723

2201

568475,318

4666036,267

4055

555312,189

4667477,493

5909

541605,707

4675806,042

348

551217,389

4676045,886

2202

568503,989

4666020,191

4056

555300,498

4667493,758

5910

541600,842

4675789,913

349

551202,956

4676037,053

2203

568543,013

4666016,852

4057

555293,159

4667506,933

5911

541589,651

4675788,992

350

551194,734

4676031,804

2204

568558,659

4666025,237

4058

555288,096

4667523,965

5912

541579,472

4675791,516

351

551182,875

4676024,822

2205

568565,581

4666053,542

4059

555287,080

4667534,751

5913

541570,075

4675776,120

352

551173,708

4676018,640

2206

568562,418

4666084,441

4060

555286,064

4667545,532

5914

541552,854

4675765,629

353

551157,709

4676008,079

2207

568552,776

4666116,930

4061

555285,025

4667551,692

5915

541522,538

4675786,609

354

551148,959

4676000,326

2208

568556,550

4666135,643

4062

555283,733

4667567,093

5916

541492,275

4675828,963

355

551137,648

4675991,292

2209

568585,495

4666164,925

4063

555283,729

4667567,130

5917

541486,509

4675859,783

356

551129,038

4675983,046

2210

568618,511

4666171,311

4064

555283,313

4667570,980

5918

541466,919

4675865,774

357

551120,300

4675976,922

2211

568634,149

4666171,944

4065

555283,310

4667570,992

5919

541448,043

4675873,506

358

551108,150

4675972,881

2212

568649,590

4666171,279

4066

555279,542

4667584,153

5920

541461,985

4675907,743

359

551094,934

4675967,419

2213

568670,085

4666160,999

4067

555278,636

4667589,513

5921

541460,029

4675920,423

360

551091,904

4675966,131

2214

568775,318

4666167,232

4068

555269,916

4667610,379

5922

541430,247

4675946,549

361

551080,198

4675961,156

2215

568825,804

4666171,748

4069

555253,169

4667644,489

5923

541396,580

4675981,271

362

551071,180

4675957,904

2216

568882,985

4666173,199

4070

555239,317

4667673,141

5924

541381,661

4675983,427

363

551060,181

4675948,985

2217

568878,502

4666158,799

4071

555223,708

4667708,741

5925

541371,025

4675976,497

364

551048,943

4675941,510

2218

568889,677

4666147,409

4072

555209,942

4667748,890

5926

541375,978

4675964,644

365

551035,387

4675933,051

2219

568888,552

4666128,924

4073

555195,499

4667795,196

5927

541380,630

4675951,307

366

551033,504

4675931,876

2220

568871,785

4666124,431

4074

555195,468

4667795,290

5928

541400,040

4675920,536

367

551031,942

4675930,889

2221

568821,570

4666123,161

4075

555177,112

4667857,091

5929

541425,003

4675898,744

368

551029,035

4675927,796

2222

568811,904

4666114,924

4076

555172,088

4667879,494

5930

541425,184

4675889,236

369

551016,784

4675920,021

2223

568822,054

4666100,165

4077

555165,688

4667910,343

5931

541402,227

4675892,601

370

551015,587

4675919,263

2224

568874,800

4666092,349

4078

555165,456

4667911,794

5932

541372,164

4675914,230

371

551007,571

4675911,802

2225

568904,067

4666090,761

4079

555164,984

4667915,325

5933

541352,408

4675938,594

372

551001,367

4675908,988

2226

568919,072

4666099,962

4080

555164,472

4667918,942

5934

541336,112

4675964,583
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373

550992,368

4675904,325

2227

568937,799

4666121,068

4081

555163,268

4667927,455

5935

541311,739

4675992,249

374

550983,747

4675899,110

2228

568953,454

4666115,591

4082

555162,834

4667930,542

5936

541289,650

4676006,274

375

550970,411

4675894,067

2229

568969,547

4666116,901

4083

555160,743

4667944,793

5937

541258,147

4676016,907

376

550959,289

4675890,832

2230

568976,311

4666130,226

4084

555160,129

4667949,665

5938

541210,693

4676033,264

377

550955,773

4675890,106

2231

568967,483

4666149,227

4085

555159,907

4667950,842

5939

541271,633

4676102,839

378

550952,678

4675889,468

2232

568995,200

4666180,264

4086

555159,915

4667950,842

5940

541306,386

4676146,353

379

550946,605

4675888,425

2233

569007,423

4666191,477

4087

555159,907

4667950,884

5941

541282,678

4676163,597

380

550939,503

4675883,821

2234

569008,442

4666201,716

4088

555159,958

4667950,884

5942

541271,634

4676176,292

381

550931,284

4675877,482

2235

569032,870

4666204,100

4089

555159,759

4667952,283

5943

541248,413

4676212,207

382

550925,777

4675874,624

2236

569036,428

4666179,217

4090

555159,289

4667955,119

5944

541235,407

4676257,855

383

550925,425

4675874,439

2237

569059,585

4666150,809

4091

555159,130

4667956,729

5945

541235,236

4676281,289

384

550925,058

4675874,249

2238

569109,498

4666137,129

4092

555156,778

4667969,874

5946

541231,169

4676318,724

385

550919,965

4675871,606

2239

569169,994

4666128,445

4093

555156,592

4667970,912

5947

541233,769

4676360,360

386

550909,520

4675866,167

2240

569193,484

4666140,269

4094

555155,348

4667977,452

5948

541228,745

4676383,028

387

550897,490

4675859,391

2241

569194,668

4666144,373

4095

555155,309

4667978,017

5949

541200,140

4676433,406

388

550886,222

4675853,360

2242

569197,265

4666153,363

4096

555154,987

4667979,794

5950

541178,511

4676468,450

389

550876,853

4675847,879

2243

569176,302

4666168,322

4097

555153,841

4667986,130

5951

541162,573

4676488,848

390

550871,074

4675843,310

2244

569139,521

4666192,712

4098

555153,216

4667989,433

5952

541145,494

4676511,592

391

550863,380

4675837,223

2245

569106,573

4666210,878

4099

555152,594

4667992,730

5953

541125,130

4676568,070

392

550853,731

4675828,743

2246

569099,038

4666230,176

4100

555151,885

4667996,476

5954

541112,263

4676624,533

393

550845,487

4675819,058

2247

569117,820

4666252,101

4101

555151,223

4668000,603

5955

541107,582

4676647,799

394

550840,684

4675811,676

2248

569114,508

4666262,679

4102

555140,810

4668037,728

5956

541099,040

4676735,738

395

550839,226

4675809,432

2249

569095,041

4666277,316

4103

555126,215

4668067,135

5957

541106,080

4676741,597

396

550829,056

4675799,410

2250

569068,660

4666287,198

4104

555107,206

4668099,700

5958

541112,174

4676740,952

397

550821,158

4675788,108

2251

569057,253

4666307,890

4105

555087,237

4668146,078

5959

541132,213

4676740,407

398

550815,919

4675780,122

2252

569079,336

4666317,225

4106

555087,201

4668146,181

5960

541146,375

4676726,250

399

550809,594

4675772,343

2253

569103,320

4666335,483

4107

555073,454

4668183,976

5961

541147,045

4676734,842

400

550802,776

4675760,903

2254

569119,545

4666340,926

4108

555064,643

4668209,924

5962

541159,882

4676744,595

401

550798,837

4675754,939

2255

569134,482

4666355,001

4109

555057,183

4668231,890

5963

541177,145

4676736,014

402

550795,753

4675746,080

2256

569141,004

4666381,945

4110

555050,016

4668260,495

5964

541189,021

4676712,586

403

550793,142

4675735,430

2257

569138,051

4666394,963

4111

555045,771

4668286,702

5965

541194,822

4676718,532

404

550793,100

4675735,250

2258

569124,805

4666408,927

4112

555045,770

4668286,746

5966

541205,311

4676725,754

405

550792,907

4675725,730

2259

569124,799

4666421,611

4113

555043,836

4668321,394

5967

541218,479

4676731,717

406

550792,313

4675713,722

2260

569153,148

4666487,634

4114

555043,835

4668321,436

5968

541226,276

4676736,029

407

550790,284

4675700,869

2261

569173,251

4666520,480

4115

555043,066

4668361,447

5969

541236,073

4676742,777

408

550789,698

4675688,163

2262

569182,475

4666528,598

4116

555043,065

4668361,488

5970

541251,996

4676756,516

409

550789,124

4675676,930

2263

569193,610

4666525,460

4117

555041,873

4668395,381

5971

541283,126

4676785,711

410

550790,356

4675662,342

2264

569191,660

4666503,099

4118

555036,121

4668420,853

5972

541298,338

4676800,705

411

550790,500

4675661,727

2265

569206,743

4666501,874

4119

555025,874

4668437,918

5973

541309,657

4676809,320

412

550792,743

4675652,058

2266

569214,453

4666529,614

4120

554994,701

4668472,884

5974

541321,585

4676816,661

413

550795,862

4675643,979

2267

569227,431

4666540,960

4121

554965,994

4668494,771

5975

541329,506

4676823,981

414

550802,174

4675637,927

2268

569239,926

4666553,171

4122

554937,277

4668515,097

5976

541335,969

4676829,073

415

550810,901

4675629,074

2269

569236,644

4666574,750

4123

554904,135

4668537,019

5977

541344,663

4676825,741

416

550816,262

4675622,778

2270

569222,536

4666588,230

4124

554878,331

4668554,200

5978

541346,956

4676826,294

417

550821,217

4675619,127

2271

569198,421

4666586,274

4125

554856,974

4668572,911

5979

541347,932

4676827,267

418

550822,742

4675618,005

2272

569189,681

4666596,967

4126

554831,659

4668597,083

5980

541348,207

4676827,935

419

550833,691

4675613,139

2273

569186,875

4666615,534

4127

554809,595

4668621,922

5981

541342,838

4676838,880

420

550852,473

4675603,102

2274

569195,364

4666640,408

4128

554800,821

4668635,105

5982

541339,638

4676847,050

421

550860,564

4675598,155

2275

569207,972

4666655,681

4129

554795,707

4668645,204

5983

541339,701

4676855,706

422

550869,872

4675594,765

2276

569228,576

4666660,217

4130

554792,854

4668656,782

5984

541342,022

4676861,387

423

550879,822

4675586,461

2277

569307,403

4666672,892

4131

554789,296

4668673,718

5985

541345,264

4676867,222

424

550887,590

4675578,647

2278

569330,461

4666658,792

4132

554789,293

4668673,728

5986

541350,740

4676874,241

425

550893,371

4675568,340

2279

569351,321

4666635,897

4133

554789,290

4668673,739

5987

541359,451

4676880,136

426

550898,309

4675556,204

2280

569366,637

4666632,039

4134

554789,289

4668673,783

5988

541365,074

4676882,343

427

550907,255

4675542,297

2281

569384,766

4666639,590

4135

554789,233

4668674,802

5989

541380,357

4676884,772

428

550923,990

4675522,662

2282

569385,900

4666651,390

4136

554789,231

4668674,845

5990

541389,685

4676886,575

429

550930,668

4675510,425

2283

569379,121

4666664,997

4137

554788,016

4668696,117

5991

541395,906

4676890,947
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430

550937,066

4675499,006

2284

569411,743

4666701,188

4138

554754,676

4668690,547

5992

541402,639

4676898,536

431

550942,650

4675492,230

2285

569413,038

4666722,608

4139

554754,291

4668690,531

5993

541406,484

4676903,736

432

550943,519

4675491,174

2286

569407,039

4666740,342

4140

554698,610

4668687,924

5994

541420,540

4676928,906

433

550946,425

4675487,648

2287

569393,567

4666743,617

4141

554605,572

4668677,692

5995

541427,496

4676942,571

434

550950,114

4675476,246

2288

569372,791

4666734,958

4142

554574,884

4668675,915

5996

541430,374

4676951,926

435

550951,248

4675466,874

2289

569332,779

4666704,011

4143

554535,534

4668669,264

5997

541431,591

4676982,157

436

550950,440

4675458,844

2290

569324,617

4666712,949

4144

554475,024

4668654,178

5998

541434,760

4677005,576

437

550947,211

4675449,117

2291

569327,731

4666723,174

4145

554375,718

4668626,313

5999

541434,885

4677020,080

438

550944,517

4675445,033

2292

569341,533

4666738,123

4146

554359,578

4668623,370

6000

541428,155

4677054,388

439

550941,267

4675440,108

2293

569359,374

4666746,864

4147

554329,467

4668623,585

6001

541426,487

4677065,634

440

550940,538

4675439,003

2294

569352,261

4666754,232

4148

554300,556

4668608,178

6002

541424,122

4677067,808

441

550933,523

4675431,445

2295

569333,775

4666754,235

4149

554248,875

4668598,746

6003

541427,778

4677070,701

442

550923,387

4675422,633

2296

569331,119

4666765,687

4150

554214,943

4668580,252

6004

541425,143

4677073,654

443

550914,196

4675412,941

2297

569329,599

4666783,444

4151

554158,955

4668562,032

6005

541425,313

4677073,500

444

550907,551

4675409,006

2298

569317,890

4666797,087

4152

554125,665

4668545,907

6006

541425,298

4677073,601

445

550902,093

4675404,654

2299

569278,928

4666808,428

4153

554081,780

4668543,036

6007

541425,313

4677073,588

446

550899,541

4675402,722

2300

569247,853

4666809,093

4154

554065,339

4668543,513

6008

541422,436

4677093,000

447

550894,393

4675398,822

2301

569233,429

4666818,879

4155

554013,923

4668541,471

6009

541417,636

4677117,896

448

550886,361

4675393,455

2302

569214,679

4666822,459

4156

553966,918

4668539,245

6010

541413,812

4677133,670

449

550879,152

4675385,976

2303

569194,578

4666811,664

4157

553951,590

4668527,047

6011

541407,896

4677149,296

450

550867,860

4675377,935

2304

569174,197

4666795,513

4158

553927,145

4668498,735

6012

541405,916

4677160,904

451

550861,335

4675372,886

2305

569174,129

4666779,270

4159

553899,420

4668484,440

6013

541407,035

4677182,092

452

550850,674

4675362,257

2306

569169,501

4666772,305

4160

553851,939

4668476,476

6014

541407,125

4677193,322

453

550843,178

4675353,319

2307

569157,391

4666778,758

4161

553791,292

4668461,419

6015

541407,125

4677193,406

454

550835,296

4675345,426

2308

569148,805

4666776,382

4162

553747,880

4668445,300

6016

541406,247

4677200,341

455

550827,459

4675337,329

2309

569137,035

4666759,164

4163

553707,347

4668430,479

6017

541401,534

4677212,359

456

550822,071

4675331,601

2310

569126,742

4666753,987

4164

553667,427

4668413,207

6018

541389,757

4677234,327

457

550815,329

4675321,810

2311

569114,097

4666762,516

4165

553633,383

4668397,209

6019

541379,857

4677254,501

458

550814,225

4675320,155

2312

569101,532

4666768,051

4166

553605,956

4668371,546

6020

541373,905

4677268,139

459

550804,910

4675306,028

2313

569080,190

4666757,388

4167

553597,192

4668361,356

6021

541356,269

4677311,651

460

550797,459

4675293,935

2314

569032,156

4666739,431

4168

553581,383

4668342,981

6022

541347,445

4677328,616

461

550794,012

4675286,011

2315

569004,241

4666715,391

4169

553558,002

4668333,474

6023

541341,487

4677340,756

462

550788,158

4675274,506

2316

568965,975

4666691,927

4170

553532,004

4668322,906

6024

541333,533

4677359,527

463

550782,295

4675262,312

2317

568953,279

4666698,900

4171

553498,129

4668314,934

6025

541329,549

4677372,293

464

550772,182

4675244,243

2318

568977,977

4666720,391

4172

553457,302

4668312,675

6026

541325,629

4677388,993

465

550767,420

4675235,799

2319

568990,056

4666737,371

4173

553424,652

4668307,477

6027

541323,676

4677399,665

466

550762,919

4675226,412

2320

569023,969

4666764,233

4174

553393,079

4668300,299

6028

541321,763

4677415,873

467

550756,735

4675212,268

2321

569300,161

4666877,501

4175

553379,968

4668295,761

6029

541320,881

4677433,030

468

550753,722

4675201,424

2322

569355,957

4666900,410

4176

553370,550

4668292,503

6030

541320,964

4677444,610

469

550744,706

4675180,556

2323

569387,737

4666908,426

4177

553370,356

4668292,438

6031

541322,161

4677470,752

470

550740,539

4675169,639

2324

569414,369

4666910,099

4178

553339,650

4668281,814

6032

541324,317

4677489,420

471

550736,449

4675161,424

2325

569622,462

4666881,229

4179

553309,733

4668271,698

6033

541326,453

4677501,721

472

550734,829

4675154,279

2326

569648,821

4666843,980

4180

553261,540

4668254,580

6034

541329,640

4677511,043

473

550730,386

4675145,869

2327

569625,311

4666793,490

4181

553251,542

4668248,151

6035

541333,795

4677520,210

474

550730,196

4675145,513

2328

569573,279

4666747,998

4182

553235,116

4668237,587

6036

541336,980

4677526,466

475

550726,754

4675141,272

2329

569492,041

4666654,932

4183

553213,742

4668221,082

6037

541349,043

4677542,812

476

550724,240

4675135,236

2330

569400,031

4666574,815

4184

553201,380

4668211,529

6038

541353,899

4677553,763

477

550717,117

4675125,543

2331

569281,201

4666324,390

4185

553174,443

4668202,291

6039

541355,861

4677560,907

478

550710,300

4675115,541

2332

569283,639

4666249,901

4186

553149,249

4668199,281

6040

541359,004

4677578,029

479

550704,012

4675109,149

2333

569314,482

4666297,278

4187

553139,240

4668202,139

6041

541363,241

4677588,902

480

550694,432

4675099,331

2334

569432,297

4666363,571

4188

553129,229

4668204,997

6042

541366,911

4677596,115

481

550687,884

4675093,581

2335

569439,489

4666367,620

4189

553122,516

4668211,215

6043

541399,017

4677606,729

482

550678,299

4675086,670

2336

569481,106

4666391,037

4190

553114,636

4668218,514

6044

541414,990

4677613,579

483

550671,653

4675080,611

2337

569666,270

4666644,797

4191

553114,627

4668218,525

6045

541425,467

4677617,682

484

550661,495

4675072,048

2338

569666,692

4666643,741

4192

553105,714

4668226,779

6046

541442,799

4677619,088

485

550654,295

4675067,155

2339

569648,627

4666610,884

4193

553093,670

4668240,857

6047

541448,564

4677620,006

486

550647,913

4675062,637

2340

569682,622

4666622,382

4194

553077,582

4668259,661

6048

541451,958

4677620,820
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№
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487

550641,183

4675057,346

2341

569704,300

4666645,334

4195

553056,796

4668279,747

6049

541457,302

4677624,331

488

550631,973

4675049,333

2342

569773,218

4666727,992

4196

553039,310

4668305,924

6050

541462,982

4677629,926

489

550620,561

4675041,771

2343

569800,915

4666753,846

4197

553030,473

4668322,073

6051

541465,747

4677633,567

490

550616,058

4675038,786

2344

569842,811

4666770,349

4198

553017,724

4668345,377

6052

541473,717

4677647,773

491

550606,731

4675030,263

2345

569873,936

4666794,614

4199

552997,697

4668383,756

6053

541478,643

4677657,445

492

550596,592

4675021,023

2346

569896,156

4666835,261

4200

552982,250

4668416,167

6054

541488,768

4677690,479

493

550592,677

4675018,262

2347

569913,968

4666874,344

4201

552964,693

4668442,037

6055

541497,068

4677729,455

494

550590,211

4675016,500

2348

569914,777

4666876,114

4202

552959,404

4668471,003

6056

541502,286

4677744,771

495

550587,588

4675009,708

2349

569933,888

4666929,326

4203

552959,405

4668471,044

6057

541511,579

4677763,539

496

550586,262

4675001,975

2350

569957,003

4666943,963

4204

552960,008

4668502,092

6058

541523,899

4677782,231

497

550583,737

4674989,177

2351

569962,199

4666943,299

4205

552960,870

4668526,578

6059

541533,198

4677793,423

498

550578,534

4674976,381

2352

569975,032

4666941,652

4206

552973,851

4668559,035

6060

541551,396

4677810,864

499

550572,850

4674962,681

2353

569989,542

4666953,350

4207

552976,203

4668569,138

6061

541562,304

4677822,111

500

550568,216

4674940,341

2354

570004,282

4666987,932

4208

552978,556

4668579,245

6062

541575,274

4677839,301

501

550560,069

4674915,239

2355

570006,454

4666993,027

4209

552979,373

4668605,813

6063

541583,398

4677851,309

502

550556,645

4674907,323

2356

570037,889

4667029,471

4210

552973,626

4668617,885

6064

541593,702

4677863,490

503

550553,166

4674899,325

2357

570044,254

4667035,919

4211

552965,261

4668635,455

6065

541614,002

4677882,498

504

550547,044

4674891,988

2358

570085,925

4667078,108

4212

552962,414

4668639,295

6066

541630,289

4677896,544

505

550538,154

4674886,355

2359

570159,185

4667122,810

4213

552957,487

4668645,764

6067

541665,721

4677919,459

506

550529,186

4674882,561

2360

570180,964

4667134,774

4214

552948,451

4668657,827

6068

541681,890

4677928,400

507

550515,318

4674877,029

2361

570188,293

4667147,157

4215

552943,842

4668677,858

6069

541712,114

4677944,289

508

550500,544

4674871,046

2362

570195,039

4667151,987

4216

552921,172

4668693,068

6070

541713,996

4677940,858

509

550489,037

4674865,702

2363

570200,030

4667155,504

4217

552905,777

4668689,013

6071

541722,378

4677936,972

510

550477,393

4674859,378

2364

570222,390

4667171,431

4218

552882,873

4668682,986

6072

541830,296

4677922,699

511

550465,682

4674850,618

2365

570255,690

4667195,151

4219

552845,843

4668668,390

6073

541934,822

4677922,691

512

550458,254

4674843,893

2366

570274,660

4667200,986

4220

552816,256

4668663,607

6074

541987,308

4677923,501

513

550453,444

4674837,597

2367

570312,448

4667212,615

4221

552815,800

4668663,649

6075

542015,133

4677918,054

514

550448,481

4674830,994

2368

570328,378

4667204,932

4222

552815,538

4668663,607

6076

542056,420

4677925,002

515

550445,308

4674825,956

2369

570352,644

4667193,197

4223

552788,382

4668666,054

6077

542084,881

4677938,542

516

550441,218

4674818,444

2370

570384,362

4667223,269

4224

552745,915

4668677,287

6078

542103,155

4677925,475

517

550439,051

4674810,447

2371

570412,267

4667243,186

4225

552710,695

4668679,731

6079

542116,485

4677893,829

518

550436,114

4674800,771

2372

570440,537

4667257,036

4226

552675,536

4668690,611

6080

542125,914

4677858,525

519

550434,903

4674788,787

2373

570464,289

4667276,172

4227

552627,958

4668694,633

6081

542135,551

4677843,396

520

550431,639

4674777,952

2374

570538,219

4667122,505

4228

552582,147

4668701,344

6082

542162,272

4677806,156

521

550429,437

4674772,679

2375

570497,796

4667113,303

4229

552542,083

4668707,747

6083

542192,037

4677757,706

522

550428,653

4674767,218

2376

570470,556

4667112,252

4230

552504,209

4668693,667

6084

542206,895

4677721,675

523

550425,890

4674760,224

2377

570465,819

4667112,034

4231

552470,891

4668665,416

6085

542258,679

4677737,483

524

550422,939

4674753,619

2378

570421,186

4667068,240

4232

552455,329

4668628,062

6086

542304,570

4677759,019

525

550419,453

4674745,916

2379

570420,174

4667023,013

4233

552466,017

4668596,079

6087

542363,983

4677793,327

526

550415,822

4674737,494

2380

570448,447

4666999,500

4234

552472,271

4668552,801

6088

542388,645

4677834,509

527

550409,063

4674732,787

2381

570442,043

4666870,967

4235

552480,450

4668508,886

6089

542385,155

4677861,586

528

550402,938

4674727,229

2382

570432,363

4666835,867

4236

552480,443

4668508,878

6090

542397,750

4677884,053

529

550396,904

4674720,858

2383

570409,312

4666830,467

4237

552480,450

4668508,843

6091

542413,604

4677899,181

530

550392,147

4674715,231

2384

570402,847

4666851,829

4238

552457,751

4668479,888

6092

542444,305

4677911,078

531

550391,265

4674709,524

2385

570402,599

4666879,247

4239

552431,129

4668446,093

6093

542465,825

4677932,353

532

550389,446

4674703,006

2386

570379,549

4666891,036

4240

552394,743

4668407,063

6094

542478,527

4677943,571

533

550389,096

4674695,598

2387

570362,838

4666874,612

4241

552354,450

4668374,304

6095

542509,770

4677952,780

534

550388,747

4674688,275

2388

570362,795

4666850,798

4242

552327,883

4668354,067

6096

542521,102

4677938,891

535

550390,995

4674678,747

2389

570374,753

4666790,803

4243

552290,729

4668323,656

6097

542531,380

4677925,631

536

550392,034

4674669,455

2390

570385,019

4666742,243

4244

552271,266

4668300,683

6098

542541,299

4677897,946

537

550394,845

4674661,304

2391

570411,882

4666708,111

4245

552226,947

4668254,580

6099

542554,517

4677868,176

538

550397,617

4674654,162

2392

570424,417

4666658,484

4246

552190,740

4668216,605

6100

542570,836

4677844,127

539

550399,856

4674643,002

2393

570461,261

4666610,733

4247

552161,918

4668196,572

6101

542581,202

4677825,746

540

550401,288

4674633,011

2394

570474,860

4666568,897

4248

552119,271

4668174,078

6102

542585,540

4677812,281

541

550402,972

4674622,958

2395

570384,508

4666532,745

4249

552083,048

4668157,844

6103

542595,421

4677796,216

542

550403,945

4674614,446

2396

570363,638

4666515,473

4250

552082,459

4668157,901

6104

542606,419

4677771,021

543

550403,866

4674603,636

2397

570386,385

4666503,559

4251

552082,345

4668157,852

6105

542607,745

4677746,768
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544

550405,499

4674595,355

2398

570386,299

4666498,431

4252

552046,176

4668161,287

6106

542609,383

4677722,516

545

550405,302

4674586,627

2399

570340,805

4666476,769

4253

552014,080

4668172,456

6107

542610,989

4677702,762

546

550404,222

4674573,682

2400

570245,260

4666443,159

4254

551980,923

4668189,082

6108

542616,689

4677678,729

547

550401,951

4674568,998

2401

570213,869

4666430,091

4255

551967,211

4668196,917

6109

542621,894

4677655,389

548

550399,720

4674564,400

2402

570190,419

4666401,386

4256

551947,458

4668212,735

6110

542634,020

4677638,993

549

550398,453

4674561,783

2403

570175,226

4666356,509

4257

551919,699

4668244,555

6111

542646,458

4677622,350

550

550395,770

4674552,134

2404

570192,765

4666335,074

4258

551897,147

4668279,576

6112

542657,815

4677603,210

551

550393,013

4674542,073

2405

570204,580

4666331,993

4259

551881,898

4668304,868

6113

542676,248

4677568,839

552

550390,179

4674532,480

2406

570221,205

4666325,372

4260

551862,684

4668343,115

6114

542689,606

4677532,690

553

550386,350

4674520,114

2407

570232,092

4666289,305

4261

551845,242

4668356,462

6115

542706,102

4677489,525

554

550382,297

4674510,279

2408

570218,554

4666289,100

4262

551820,805

4668352,925

6116

542714,527

4677462,350

555

550379,344

4674502,968

2409

570203,700

4666245,339

4263

551794,737

4668326,056

6117

542723,211

4677436,423

556

550374,246

4674492,476

2410

570195,043

4666184,858

4264

551785,903

4668305,626

6118

542738,609

4677414,194

557

550368,609

4674482,267

2411

570176,750

4666143,630

4265

551782,804

4668274,349

6119

542750,758

4677383,679

558

550364,268

4674475,115

2412

570177,352

4666130,255

4266

551769,474

4668254,205

6120

542759,716

4677361,058

559

550359,788

4674467,916

2413

570168,171

4666077,337

4267

551768,765

4668254,246

6121

542766,984

4677338,205

560

550353,104

4674461,070

2414

570176,506

4666059,159

4268

551768,738

4668254,205

6122

542786,925

4677330,748

561

550344,788

4674452,131

2415

570182,830

4666035,374

4269

551749,169

4668255,364

6123

542828,327

4677328,263

562

550337,954

4674445,150

2416

570180,342

4666001,675

4270

551705,260

4668281,245

6124

542862,946

4677328,888

563

550330,083

4674438,126

2417

570194,754

4666000,422

4271

551678,639

4668285,453

6125

542899,654

4677333,496

564

550319,059

4674427,148

2418

570233,500

4666001,455

4272

551645,996

4668267,154

6126

542923,668

4677336,884

565

550309,969

4674420,897

2419

570267,515

4665999,706

4273

551618,643

4668235,681

6127

542936,610

4677337,915

566

550301,286

4674412,164

2420

570274,660

4665984,220

4274

551603,921

4668212,856

6128

542951,589

4677335,870

567

550294,907

4674406,630

2421

570256,073

4665960,239

4275

551603,330

4668213,008

6129

542967,785

4677329,005

568

550287,420

4674400,118

2422

570259,671

4665943,784

4276

551603,219

4668212,835

6130

542981,604

4677321,906

569

550278,853

4674392,690

2423

570278,679

4665942,956

4277

551560,774

4668223,598

6131

542992,995

4677316,388

570

550273,665

4674389,642

2424

570291,484

4665959,607

4278

551537,950

4668237,217

6132

542977,479

4677287,138

571

550271,043

4674388,106

2425

570292,311

4665979,469

4279

551501,120

4668265,460

6133

542967,233

4677270,156

572

550271,314

4674386,495

2426

570311,389

4665991,327

4280

551492,410

4668295,858

6134

542957,130

4677246,611

573

550272,338

4674380,418

2427

570373,067

4665977,260

4281

551476,140

4668340,296

6135

542956,624

4677245,491

574

550275,586

4674370,569

2428

570388,237

4665951,904

4282

551465,887

4668369,295

6136

542952,820

4677177,605

575

550277,306

4674363,843

2429

570391,783

4665935,012

4283

551467,650

4668398,588

6137

542949,589

4677154,135

576

550283,705

4674333,850

2430

570361,548

4665881,945

4284

551465,527

4668426,004

6138

542936,247

4677131,866

577

550286,194

4674316,133

2431

570328,109

4665854,449

4285

551454,928

4668438,198

6139

542930,470

4677110,853

578

550286,717

4674301,539

2432

570305,634

4665815,372

4286

551453,006

4668462,319

6140

542929,488

4677087,117

579

550288,603

4674276,597

2433

570297,063

4665801,188

4287

551452,873

4668489,356

6141

542928,285

4677033,146

580

550288,484

4674260,061

2434

570307,102

4665786,373

4288

551454,828

4668505,452

6142

542928,319

4677028,773

581

550290,227

4674241,424

2435

570325,381

4665730,755

4289

551467,998

4668522,536

6143

542930,691

4676994,517

582

550290,665

4674223,205

2436

570368,779

4665725,374

4290

551485,388

4668542,712

6144

542933,092

4676980,568

583

550286,807

4674208,599

2437

570394,209

4665785,739

4291

551490,447

4668556,095

6145

542930,307

4676941,351

584

550284,620

4674194,413

2438

570414,595

4665805,388

4292

551490,955

4668586,735

6146

542923,652

4676902,164

585

550282,994

4674179,497

2439

570416,328

4665838,930

4293

551491,341

4668620,156

6147

542913,081

4676882,873

586

550281,671

4674174,786

2440

570435,627

4665857,467

4294

551492,393

4668630,183

6148

542901,372

4676845,033

587

550285,734

4674165,154

2441

570447,350

4665876,377

4295

551518,766

4668665,560

6149

542900,605

4676842,662

588

550297,422

4674122,647

2442

570451,158

4665903,784

4296

551531,748

4668698,144

6150

542889,297

4676808,136

589

550297,666

4674121,708

2443

570416,025

4665924,153

4297

551531,691

4668734,051

6151

542875,718

4676779,052

590

550304,418

4674096,481

2444

570446,063

4665937,429

4298

551532,228

4668764,545

6152

542857,538

4676744,637

591

550312,966

4674077,863

2445

570464,680

4665945,925

4299

551521,249

4668810,442

6153

542868,934

4676756,801

592

550317,419

4674071,457

2446

570484,043

4665948,782

4300

551514,372

4668838,189

6154

542894,362

4676782,669

593

550335,395

4674043,025

2447

570486,050

4665930,775

4301

551497,064

4668872,605

6155

542920,602

4676808,408

594

550345,155

4674036,268

2448

570463,302

4665891,204

4302

551480,119

4668898,628

6156

542931,236

4676818,952

595

550372,243

4674023,826

2449

570441,993

4665832,744

4303

551457,339

4668911,943

6157

542939,872

4676829,385

596

550411,846

4674014,045

2450

570438,702

4665778,971

4304

551438,162

4668930,917

6158

542947,438

4676838,639

597

550453,094

4674007,062

2451

570466,422

4665736,160

4305

551432,269

4668959,031

6159

542953,258

4676857,716

598

550506,753

4673997,302

2452

570493,561

4665657,239

4306

551440,936

4668983,254

6160

542962,773

4676895,070

599

550557,786

4673995,745

2453

570483,945

4665609,144

4307

551440,791

4669013,052

6161

542965,289

4676923,167

600

550575,834

4673994,553

2454

570471,402

4665610,987

4308

551440,174

4669036,307

6162

542969,504

4676944,379
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601

550581,328

4673994,201

2455

570457,280

4665637,445

4309

551451,631

4669057,966

6163

542978,861

4676959,807

602

550611,178

4673983,301

2456

570454,233

4665643,154

4310

551467,997

4669082,280

6164

542993,952

4676973,131

603

550645,649

4673972,427

2457

570423,145

4665622,761

4311

551480,256

4669111,180

6165

543014,784

4676985,537

604

550672,396

4673973,173

2458

570416,516

4665618,380

4312

551491,662

4669140,708

6166

543037,209

4677001,933

605

550692,264

4673973,218

2459

570399,801

4665606,375

4313

551513,564

4669171,080

6167

543054,001

4677017,306

606

550718,652

4673976,274

2460

570434,974

4665565,320

4314

551514,827

4669201,806

6168

543069,093

4677031,004

607

550756,393

4673976,878

2461

570427,061

4665555,077

4315

551521,657

4669227,940

6169

543075,761

4677037,079

608

550787,050

4673982,841

2462

570412,731

4665536,551

4316

551529,342

4669262,503

6170

543101,045

4677060,578

609

550827,896

4673989,480

2463

570422,971

4665470,562

4317

551537,657

4669304,923

6171

543112,873

4677071,862

610

550855,412

4673984,534

2464

570423,283

4665468,560

4318

551557,786

4669364,089

6172

543114,573

4677073,535

611

550878,817

4673972,368

2465

570417,319

4665429,056

4319

551564,990

4669386,849

6173

543119,401

4677076,001

612

550886,483

4673961,253

2466

570388,396

4665444,072

4320

551581,978

4669430,332

6174

543124,794

4677078,772

613

550891,800

4673944,783

2467

570389,193

4665480,377

4321

551561,462

4669437,096

6175

543139,822

4677083,287

614

550901,032

4673925,536

2468

570372,426

4665465,005

4322

551558,596

4669437,996

6176

543157,062

4677082,661

615

550909,359

4673910,793

2469

570342,278

4665473,898

4323

551516,968

4669451,582

6177

543168,385

4677076,147

616

550921,648

4673890,897

2470

570350,369

4665556,751

4324

551493,950

4669471,306

6178

543180,150

4677061,565

617

550944,842

4673875,361

2471

570314,028

4665542,769

4325

551467,001

4669498,159

6179

543193,509

4677042,663

618

550979,450

4673857,617

2472

570268,962

4665557,840

4326

551442,116

4669521,422

6180

543207,255

4677025,697

619

551010,416

4673828,590

2473

570250,364

4665530,735

4327

551409,114

4669550,495

6181

543217,000

4677016,690

620

551031,688

4673806,508

2474

570236,678

4665512,900

4328

551365,990

4669586,360

6182

543224,652

4677012,261

621

551050,885

4673830,934

2475

570248,727

4665466,329

4329

551330,080

4669617,367

6183

543233,573

4677010,385

622

551052,874

4673833,469

2476

570290,107

4665460,470

4330

551296,504

4669651,632

6184

543260,744

4677009,378

623

551068,358

4673849,104

2477

570291,053

4665401,481

4331

551265,468

4669687,108

6185

543277,524

4677005,631

624

551076,477

4673857,290

2478

570271,007

4665395,691

4332

551220,966

4669729,116

6186

543292,857

4677000,772

625

551105,160

4673875,450

2479

570220,430

4665410,928

4333

551185,520

4669757,173

6187

543312,828

4676988,881

626

551128,938

4673888,900

2480

570182,513

4665396,960

4334

551158,270

4669784,625

6188

543325,903

4676982,665

627

551131,322

4673890,256

2481

570192,659

4665366,268

4335

551139,379

4669817,960

6189

543338,562

4676979,389

628

551151,209

4673901,797

2482

570208,601

4665359,935

4336

551128,020

4669863,678

6190

543370,526

4676976,097

629

551177,727

4673905,540

2483

570208,418

4665359,726

4337

551104,182

4669918,575

6191

543396,442

4676974,158

630

551188,188

4673917,898

2484

570205,706

4665357,235

4338

551088,396

4669961,019

6192

543427,300

4676973,309

631

551226,927

4673952,919

2485

570204,105

4665343,436

4339

551068,899

4670005,747

6193

543448,062

4676976,160

632

551255,924

4673979,700

2486

570204,111

4665343,400

4340

551061,121

4670034,039

6194

543463,505

4676977,735

633

551264,514

4674001,129

2487

570204,113

4665343,383

4341

551043,583

4670066,134

6195

543472,822

4676978,668

634

551293,450

4674019,851

2488

570206,191

4665329,676

4342

551033,486

4670099,262

6196

543483,921

4676984,339

635

551322,147

4674039,514

2489

570212,798

4665318,880

4343

551021,743

4670141,580

6197

543493,047

4677002,326

636

551352,855

4674060,969

2490

570223,801

4665302,746

4344

551005,083

4670178,523

6198

543497,208

4677016,168

637

551368,774

4674076,536

2491

570232,966

4665291,184

4345

550989,150

4670209,880

6199

543502,382

4677040,495

638

551388,368

4674108,196

2492

570238,036

4665275,027

4346

550962,236

4670259,141

6200

543507,060

4677065,327

639

551416,608

4674133,733

2493

570238,682

4665261,273

4347

550959,031

4670258,111

6201

543507,373

4677083,069

640

551430,311

4674154,064

2494

570238,685

4665261,237

4348

550959,015

4670258,106

6202

543509,498

4677100,109

641

551444,184

4674171,645

2495

570238,680

4665261,229

4349

550958,326

4670260,101

6203

543509,473

4677113,730

642

551467,971

4674186,343

2496

570238,685

4665261,146

4350

550958,332

4670260,125

6204

543508,299

4677133,044

643

551508,302

4674199,609

2497

570231,937

4665252,757

4351

550958,326

4670260,142

6205

543508,930

4677151,094

644

551543,781

4674207,098

2498

570221,550

4665250,523

4352

550960,522

4670269,097

6206

543511,958

4677163,819

645

551573,819

4674213,879

2499

570210,497

4665251,356

4353

550977,951

4670296,131

6207

543512,702

4677171,811

646

551605,990

4674221,645

2500

570206,724

4665246,089

4354

550987,310

4670308,823

6208

543513,311

4677178,245

647

551626,698

4674234,117

2501

570208,132

4665235,441

4355

551024,604

4670359,391

6209

543518,430

4677168,894

648

551642,312

4674250,683

2502

570208,128

4665235,422

4356

551064,297

4670374,115

6210

543525,898

4677165,091

649

551675,709

4674255,128

2503

570208,132

4665235,397

4357

551077,737

4670389,030

6211

543545,830

4677156,451

650

551722,149

4674266,602

2504

570208,126

4665235,361

4358

551076,109

4670451,204

6212

543570,799

4677144,839

651

551755,493

4674272,357

2505

570208,132

4665235,312

4359

551070,758

4670492,062

6213

543590,652

4677134,137

652

551793,282

4674288,391

2506

570205,838

4665220,773

4360

551064,586

4670515,783

6214

543601,810

4677130,430

653

551830,419

4674308,803

2507

570203,514

4665210,103

4361

551046,856

4670608,169

6215

543610,654

4677126,746

654

551864,170

4674328,176

2508

570195,291

4665196,357

4362

551032,310

4670614,804

6216

543611,589

4677126,114

655

551883,076

4674333,348

2509

570190,027

4665185,648

4363

550998,924

4670647,706

6217

543605,437

4677105,102

656

551909,008

4674333,850

2510

570184,367

4665171,943

4364

550947,488

4670641,546

6218

543599,293

4677076,219

657

551927,862

4674340,462

2511

570169,405

4665150,624

4365

550935,456

4670644,897

6219

543594,310

4677052,325

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

658

551944,570

4674352,961

2512

570151,482

4665126,200

4366

550893,210

4670681,129

6220

543589,844

4677030,929

659

551955,136

4674371,064

2513

570139,605

4665107,977

4367

550864,290

4670703,907

6221

543591,016

4677011,489

660

551961,965

4674391,010

2514

570128,452

4665103,499

4368

550820,250

4670719,521

6222

543590,714

4676995,809

661

551977,138

4674415,641

2515

570109,684

4665098,492

4369

550805,921

4670733,830

6223

543589,285

4676970,891

662

551996,439

4674432,120

2516

570109,686

4665098,580

4370

550792,549

4670763,427

6224

543589,305

4676964,831

663

552005,507

4674442,052

2517

570109,687

4665098,624

4371

550776,456

4670769,008

6225

543589,608

4676946,398

664

552015,395

4674452,977

2518

570111,262

4665134,867

4372

550762,999

4670786,586

6226

543585,329

4676933,561

665

552032,634

4674469,471

2519

570099,577

4665142,136

4373

550748,605

4670792,156

6227

543598,561

4676922,968

666

552050,876

4674486,770

2520

570099,610

4665142,200

4374

550741,852

4670797,665

6228

543615,020

4676918,161

667

552073,088

4674499,666

2521

570099,575

4665142,224

4375

550733,988

4670798,266

6229

543627,781

4676920,442

668

552094,002

4674506,078

2522

570099,591

4665142,255

4376

550727,690

4670798,746

6230

543648,563

4676917,043

669

552109,564

4674515,460

2523

570099,575

4665142,266

4377

550720,595

4670799,287

6231

543667,991

4676908,094

670

552117,032

4674520,031

2524

570126,191

4665193,494

4378

550713,782

4670799,805

6232

543688,153

4676896,891

671

552155,084

4674529,252

2525

570133,262

4665221,565

4379

550708,048

4670800,241

6233

543705,158

4676881,212

672

552183,393

4674538,608

2526

570105,730

4665252,741

4380

550700,317

4670800,831

6234

543712,974

4676864,912

673

552183,518

4674538,665

2527

570093,931

4665262,760

4381

550696,589

4670801,116

6235

543720,780

4676847,049

674

552184,367

4674535,038

2528

570080,651

4665266,666

4382

550694,330

4670801,287

6236

543730,463

4676820,925

675

552190,492

4674509,441

2529

570070,281

4665266,744

4383

550691,474

4670801,309

6237

543736,917

4676797,576

676

552198,161

4674498,387

2530

570060,627

4665262,249

4384

550687,632

4670801,337

6238

543739,191

4676783,625

677

552203,353

4674490,855

2531

570044,550

4665259,932

4385

550684,520

4670801,358

6239

543738,783

4676779,127

678

552209,140

4674461,696

2532

570019,436

4665251,242

4386

550678,760

4670801,402

6240

543738,302

4676773,322

679

552205,560

4674433,170

2533

570003,219

4665246,735

4387

550677,349

4670801,411

6241

543745,405

4676744,406

680

552202,142

4674418,510

2534

569985,969

4665245,673

4388

550673,490

4670800,870

6242

543759,265

4676725,940

681

552211,426

4674406,324

2535

569956,734

4665237,828

4389

550670,124

4670800,404

6243

543776,403

4676702,447

682

552216,345

4674386,796

2536

569929,353

4665227,215

4390

550666,109

4670799,842

6244

543785,645

4676693,198

683

552218,661

4674361,475

2537

569916,234

4665227,312

4391

550660,954

4670799,121

6245

543831,920

4676664,309

684

552223,777

4674334,571

2538

569901,629

4665229,356

4392

550657,177

4670798,591

6246

543844,205

4676652,725

685

552228,103

4674310,735

2539

569885,636

4665238,343

4393

550649,565

4670797,532

6247

543853,825

4676635,162

686

552228,023

4674299,368

2540

569868,775

4665248,338

4394

550647,601

4670797,256

6248

543863,511

4676609,226

687

552233,640

4674273,021

2541

569844,399

4665255,386

4395

550643,331

4670797,786

6249

543872,319

4676591,668

688

552240,911

4674258,786

2542

569814,506

4665260,412

4396

550639,382

4670798,277

6250

543881,943

4676574,793

689

552251,212

4674249,340

2543

569792,932

4665266,384

4397

550635,282

4670798,788

6251

543890,595

4676561,797

690

552263,880

4674238,567

2544

569775,603

4665263,008

4398

550628,939

4670799,577

6252

543901,968

4676539,832

691

552268,492

4674219,541

2545

569770,371

4665268,884

4399

550623,826

4670798,930

6253

543901,973

4676539,819

692

552262,637

4674187,531

2546

569825,585

4664789,808

4400

550612,804

4670797,535

6254

543935,330

4676475,380

693

552258,496

4674150,325

2547

569825,584

4664789,780

4401

550600,136

4670795,929

6255

543952,342

4676460,700

694

552261,911

4674121,495

2548

569825,584

4664789,767

4402

550590,508

4670794,707

6256

543959,253

4676448,715

695

552262,737

4674115,178

2549

569825,583

4664789,748

4403

550584,510

4670794,787

6257

543965,502

4676440,049

696

552260,387

4674083,833

2550

569825,581

4664789,706

4404

550576,275

4670794,903

6258

543966,813

4676431,417

697

552264,312

4674065,061

2551

569825,585

4664789,679

4405

550568,317

4670795,011

6259

543977,457

4676399,913

698

552265,989

4674054,864

2552

569819,070

4664655,703

4406

550561,995

4670795,094

6260

543978,932

4676396,343

699

552254,518

4674049,699

2553

569851,268

4664591,936

4407

550554,495

4670795,196

6261

543980,650

4676392,268

700

552237,369

4674045,576

2554

569858,860

4664498,662

4408

550549,464

4670795,265

6262

543987,698

4676373,286

701

552212,896

4674039,505

2555

569858,857

4664498,654

4409

550540,677

4670795,383

6263

543988,371

4676371,471

702

552178,690

4674026,694

2556

569858,860

4664498,619

4410

550534,541

4670795,468

6264

543997,632

4676347,540

703

552171,239

4674024,372

2557

569858,853

4664498,599

4411

550531,907

4670795,502

6265

544003,951

4676331,312

704

552171,790

4674022,934

2558

569858,860

4664498,531

4412

550515,854

4670789,885

6266

544009,470

4676299,907

705

552181,216

4673996,060

2559

569774,838

4664224,669

4413

550511,258

4670788,278

6267

544013,676

4676276,572

706

552182,759

4673993,177

2560

569770,060

4664116,304

4414

550509,456

4670787,645

6268

544016,472

4676248,499

707

552202,479

4673955,607

2561

569683,899

4663850,704

4415

550507,502

4670786,961

6269

544017,305

4676225,503

708

552225,028

4673920,206

2562

569658,826

4663818,595

4416

550504,071

4670785,762

6270

544018,865

4676216,431

709

552251,220

4673887,341

2563

569611,659

4663764,570

4417

550502,781

4670785,311

6271

544019,406

4676213,615

710

552274,851

4673854,996

2564

569594,545

4663750,887

4418

550501,911

4670785,094

6272

544030,589

4676187,670

711

552314,920

4673814,655

2565

569406,138

4663536,202

4419

550498,018

4670784,119

6273

544030,712

4676187,482

712

552344,224

4673788,767

2566

569385,327

4663418,081

4420

550492,248

4670782,683

6274

544035,164

4676180,827

713

552386,886

4673752,970

2567

569140,306

4663118,959

4421

550482,739

4670780,307

6275

544044,743

4676166,449

714

552426,486

4673716,633

2568

569112,188

4663051,999

4422

550475,265

4670778,442

6276

544061,998

4676150,517
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№
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715

552454,588

4673697,937

2569

569105,560

4662961,858

4423

550472,551

4670777,761

6277

544069,802

4676141,341

716

552471,043

4673692,446

2570

569117,085

4662886,967

4424

550459,091

4670768,683

6278

544085,236

4676141,540

717

552489,482

4673693,373

2571

569143,826

4662757,497

4425

550451,955

4670763,866

6279

544092,290

4676140,615

718

552520,260

4673690,214

2572

569143,822

4662757,471

4426

550440,446

4670756,101

6280

544086,935

4676151,650

719

552551,612

4673679,804

2573

569143,826

4662757,455

4427

550436,907

4670753,717

6281

544074,661

4676173,605

720

552581,307

4673664,908

2574

569143,819

4662757,403

4428

550430,891

4670749,657

6282

544069,605

4676191,636

721

552605,362

4673648,113

2575

569143,827

4662757,366

4429

550430,798

4670749,634

6283

544068,924

4676209,820

722

552637,875

4673616,887

2576

569139,241

4662717,984

4430

550391,540

4670739,060

6284

544081,482

4676244,469

723

552657,201

4673593,882

2577

569130,536

4662690,674

4431

550336,511

4670723,938

6285

544096,751

4676273,724

724

552662,801

4673573,285

2578

569109,063

4662641,096

4432

550284,001

4670706,926

6286

544104,916

4676288,471

725

552669,822

4673550,807

2579

569104,031

4662632,197

4433

550234,588

4670688,305

6287

544115,073

4676301,891

726

552676,582

4673526,390

2580

569095,122

4662626,889

4434

550200,624

4670669,867

6288

544114,734

4676324,136

727

552695,925

4673514,252

2581

569076,563

4662628,773

4435

550180,443

4670663,772

6289

544116,838

4676355,922

728

552723,971

4673496,306

2582

569063,393

4662632,118

4436

550171,225

4670660,313

6290

544113,867

4676377,187

729

552748,372

4673483,574

2583

569027,180

4662654,818

4437

550168,040

4670659,116

6291

544109,957

4676398,458

730

552772,680

4673467,027

2584

569027,161

4662654,832

4438

550159,910

4670656,065

6292

544109,794

4676418,638

731

552793,924

4673449,755

2585

569022,448

4662658,148

4439

550151,078

4670652,751

6293

544111,171

4676436,311

732

552802,296

4673441,384

2586

569012,977

4662666,167

4440

550147,280

4670651,325

6294

544111,840

4676459,736

733

552812,549

4673450,934

2587

569012,954

4662666,181

4441

550145,541

4670651,022

6295

544121,641

4676484,594

734

552855,921

4673486,918

2588

569005,270

4662670,219

4442

550143,046

4670650,592

6296

544138,135

4676510,527

735

552874,022

4673501,783

2589

569002,580

4662672,109

4443

550138,030

4670649,725

6297

544153,090

4676522,603

736

552883,221

4673512,463

2590

568996,481

4662675,593

4444

550133,073

4670648,870

6298

544159,313

4676527,556

737

552888,387

4673526,856

2591

568994,303

4662677,232

4445

550128,274

4670648,045

6299

544175,527

4676540,684

738

552888,520

4673528,043

2592

568994,290

4662677,239

4446

550120,520

4670646,705

6300

544195,348

4676551,410

739

552891,417

4673548,766

2593

568993,977

4662677,477

4447

550113,401

4670645,477

6301

544222,975

4676570,330

740

552895,664

4673574,599

2594

568980,465

4662687,645

4448

550107,184

4670644,404

6302

544229,505

4676574,781

741

552900,359

4673618,802

2595

568961,246

4662696,837

4449

550103,445

4670643,756

6303

544244,056

4676591,422

742

552907,921

4673662,294

2596

568949,017

4662699,055

4450

550097,585

4670642,746

6304

544257,863

4676608,376

743

552916,016

4673693,100

2597

568923,773

4662697,306

4451

550096,079

4670642,487

6305

544271,357

4676625,523

744

552928,228

4673722,938

2598

568908,231

4662694,920

4452

550073,548

4670644,710

6306

544295,758

4676638,966

745

552944,107

4673741,442

2599

568886,115

4662686,333

4453

550069,357

4670645,124

6307

544320,482

4676645,349

746

552965,171

4673751,537

2600

568872,248

4662676,368

4454

550056,652

4670646,376

6308

544346,598

4676653,719

747

552970,015

4673752,212

2601

568865,728

4662670,541

4455

550036,316

4670648,382

6309

544372,498

4676667,401

748

552986,813

4673754,565

2602

568857,505

4662664,164

4456

550035,456

4670648,467

6310

544375,635

4676669,129

749

553001,848

4673751,396

2603

568846,455

4662650,064

4457

550033,075

4670648,908

6311

544395,331

4676680,109

750

553034,116

4673755,598

2604

568837,458

4662634,884

4458

550023,662

4670650,655

6312

544417,680

4676694,878

751

553057,708

4673769,547

2605

568829,427

4662619,017

4459

550010,150

4670653,157

6313

544431,168

4676711,026

752

553066,240

4673774,359

2606

568821,140

4662597,088

4460

549999,662

4670655,101

6314

544438,938

4676731,835

753

553083,806

4673784,229

2607

568819,618

4662581,783

4461

549995,554

4670655,863

6315

544446,884

4676750,334

754

553101,792

4673800,467

2608

568814,761

4662558,326

4462

549991,927

4670656,536

6316

544447,946

4676767,758

755

553118,401

4673816,404

2609

568810,519

4662531,935

4463

549987,393

4670657,375

6317

544448,485

4676779,252

756

553134,101

4673835,970

2610

568807,938

4662516,324

4464

549984,088

4670657,535

6318

544448,833

4676786,682

757

553150,381

4673866,969

2611

568801,949

4662502,622

4465

549979,436

4670657,474

6319

544449,160

4676805,863

758

553169,693

4673911,002

2612

568798,487

4662492,652

4466

549975,770

4670657,422

6320

544443,426

4676825,396

759

553186,760

4673938,431

2613

568771,625

4662445,425

4467

549968,431

4670657,323

6321

544434,699

4676836,087

760

553201,908

4673959,626

2614

568760,253

4662415,891

4468

549963,336

4670657,256

6322

544434,450

4676836,393

761

553203,802

4673962,172

2615

568754,642

4662393,568

4469

549957,429

4670657,173

6323

544416,404

4676846,832

762

553213,948

4673965,785

2616

568747,717

4662373,249

4470

549952,240

4670657,104

6324

544406,813

4676851,090

763

553228,879

4673982,673

2617

568743,432

4662357,161

4471

549944,717

4670657,000

6325

544399,962

4676854,198

764

553261,341

4674004,868

2618

568729,089

4662365,698

4472

549941,766

4670656,961

6326

544387,140

4676860,477

765

553305,061

4674020,230

2619

568717,065

4662366,038

4473

549938,097

4670656,914

6327

544378,600

4676880,532

766

553308,627

4674020,975

2620

568694,685

4662351,140

4474

549932,452

4670656,837

6328

544375,927

4676899,793

767

553322,456

4674023,855

2621

568628,535

4662328,192

4475

549927,542

4670656,826

6329

544375,835

4676938,906

768

553354,170

4674028,874

2622

568587,399

4662333,615

4476

549926,199

4670656,826

6330

544374,980

4676976,274

769

553382,233

4674030,671

2623

568549,595

4662341,571

4477

549924,813

4670656,824

6331

544373,233

4676993,844

770

553396,202

4674026,757

2624

568515,096

4662348,697

4478

549914,790

4670656,809

6332

544370,898

4677016,726

771

553409,767

4674019,101

2625

568442,711

4662318,230

4479

549906,274

4670656,796

6333

544370,565

4677039,658
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772

553419,903

4674012,781

2626

568402,982

4662302,150

4480

549896,751

4670656,782

6334

544370,412

4677061,650

773

553423,740

4674016,126

2627

568354,203

4662286,950

4481

549885,300

4670656,765

6335

544371,638

4677084,574

774

553428,769

4674020,338

2628

568326,986

4662281,960

4482

549881,865

4670656,762

6336

544378,074

4677119,264

775

553455,168

4674042,075

2629

568301,409

4662278,711

4483

549877,928

4670656,754

6337

544390,284

4677148,601

776

553470,297

4674060,708

2630

568281,662

4662277,979

4484

549874,932

4670656,749

6338

544398,729

4677167,597

777

553492,726

4674095,535

2631

568224,326

4662263,337

4485

549872,931

4670656,829

6339

544404,350

4677184,674

778

553517,740

4674133,030

2632

568210,058

4662260,316

4486

549864,401

4670657,173

6340

544413,699

4677207,473

779

553537,304

4674159,690

2633

568186,335

4662263,110

4487

549845,934

4670657,918

6341

544419,026

4677235,613

780

553542,277

4674165,029

2634

568159,083

4662273,036

4488

549822,475

4670658,865

6342

544423,848

4677263,004

781

553548,826

4674172,166

2635

568138,099

4662279,830

4489

549821,776

4670658,989

6343

544426,208

4677295,540

782

553553,864

4674177,691

2636

568116,938

4662291,107

4490

549812,215

4670660,685

6344

544428,358

4677316,454

783

553583,494

4674205,778

2637

568081,368

4662306,051

4491

549809,573

4670661,154

6345

544432,078

4677329,985

784

553590,930

4674215,387

2638

568050,595

4662326,829

4492

549801,037

4670662,669

6346

544433,123

4677333,807

785

553607,145

4674236,346

2639

568011,447

4662356,477

4493

549772,705

4670667,695

6347

544441,288

4677333,418

786

553628,479

4674266,243

2640

567986,197

4662372,343

4494

549768,275

4670670,150

6348

544441,300

4677333,421

787

553628,495

4674266,275

2641

567947,958

4662398,111

4495

549737,501

4670687,226

6349

544454,861

4677335,504

788

553644,015

4674211,737

2642

567897,686

4662435,467

4496

549687,267

4670705,485

6350

544468,112

4677336,286

789

553639,485

4674164,161

2643

567885,339

4662430,370

4497

549673,814

4670709,758

6351

544474,981

4677335,826

790

553652,091

4674110,218

2644

567820,161

4662405,659

4498

549673,804

4670709,762

6352

544483,848

4677335,233

791

553682,939

4674038,892

2645

567848,842

4662409,094

4499

549670,042

4670710,956

6353

544495,897

4677335,877

792

553694,647

4674007,692

2646

567861,848

4662405,251

4500

549658,325

4670714,678

6354

544497,288

4677335,949

793

553708,506

4673971,731

2647

567867,355

4662398,462

4501

549649,263

4670717,559

6355

544499,476

4677336,061

794

553724,403

4673915,133

2648

567867,339

4662398,440

4502

549642,672

4670719,650

6356

544527,011

4677333,921

795

553725,461

4673888,572

2649

567867,355

4662398,421

4503

549639,264

4670721,833

6357

544553,031

4677337,984

796

553715,570

4673868,588

2650

567867,319

4662398,377

4504

549613,288

4670738,476

6358

544569,914

4677339,921

797

553705,124

4673849,609

2651

567867,355

4662398,333

4505

549604,245

4670750,429

6359

544592,642

4677338,257

798

553687,792

4673829,052

2652

567863,373

4662393,480

4506

549599,283

4670756,988

6360

544605,688

4677327,669

799

553664,757

4673805,603

2653

567855,332

4662393,353

4507

549586,575

4670773,786

6361

544610,954

4677326,614

800

553633,257

4673769,468

2654

567847,247

4662382,349

4508

549569,001

4670811,940

6362

544627,710

4677323,261

801

553604,576

4673743,372

2655

567828,066

4662378,740

4509

549552,736

4670843,344

6363

544639,394

4677323,301

802

553583,345

4673710,287

2656

567811,660

4662365,745

4510

549527,112

4670867,290

6364

544651,117

4677317,405

803

553571,060

4673678,950

2657

567797,397

4662368,780

4511

549511,921

4670899,954

6365

544655,517

4677315,190

804

553570,743

4673678,453

2658

567784,551

4662386,865

4512

549504,786

4670927,328

6366

544659,486

4677309,337

805

553581,215

4673657,697

2659

567784,567

4662386,933

4513

549503,457

4670956,509

6367

544665,224

4677300,875

806

553603,696

4673630,291

2660

567784,551

4662386,956

4514

549503,461

4670956,528

6368

544678,048

4677294,596

807

553625,184

4673603,710

2661

567784,558

4662386,987

4515

549503,459

4670956,570

6369

544684,275

4677290,418

808

553647,663

4673584,679

2662

567784,551

4662386,997

4516

549503,458

4670956,592

6370

544692,348

4677284,994

809

553661,923

4673569,457

2663

567785,782

4662392,073

4517

549503,459

4670956,603

6371

544704,027

4677284,285

810

553666,759

4673564,172

2664

567759,209

4662380,616

4518

549503,457

4670956,635

6372

544718,420

4677278,996

811

553691,393

4673549,625

2665

567734,655

4662369,880

4519

549508,244

4670989,816

6373

544727,126

4677282,056

812

553717,785

4673535,814

2666

567734,370

4662357,998

4520

549510,574

4671022,639

6374

544733,214

4677279,464

813

553739,253

4673515,290

2667

567734,369

4662357,954

4521

549498,552

4671039,287

6375

544733,504

4677278,975

814

553759,099

4673494,842

2668

567734,368

4662357,866

4522

549497,699

4671035,598

6376

544735,638

4677275,375

815

553767,079

4673492,534

2669

567726,081

4662341,558

4523

549496,192

4671030,354

6377

544737,758

4677275,010

816

553775,558

4673490,161

2670

567718,762

4662336,870

4524

549491,916

4671018,362

6378

544742,502

4677274,197

817

553773,988

4673489,110

2671

567712,955

4662333,155

4525

549488,726

4671011,268

6379

544748,721

4677267,141

818

553755,685

4673480,748

2672

567702,434

4662333,979

4526

549484,893

4671003,049

6380

544752,419

4677262,944

819

553744,930

4673479,513

2673

567702,434

4662334,023

4527

549481,298

4670996,547

6381

544759,405

4677252,959

820

553730,281

4673475,308

2674

567702,616

4662339,163

4528

549477,678

4670987,590

6382

544773,027

4677244,489

821

553715,032

4673466,359

2675

567703,226

4662356,139

4529

549472,373

4670980,674

6383

544803,620

4677267,573

822

553702,850

4673449,201

2676

567679,795

4662345,890

4530

549467,672

4670974,930

6384

544812,945

4677274,010

823

553689,997

4673434,051

2677

567666,422

4662340,920

4531

549461,598

4670967,949

6385

544813,432

4677274,346

824

553676,406

4673420,965

2678

567629,865

4662327,323

4532

549455,118

4670962,120

6386

544819,981

4677273,640

825

553664,875

4673407,615

2679

567607,736

4662317,488

4533

549449,454

4670956,333

6387

544823,778

4677272,987

826

553656,266

4673400,494

2680

567593,240

4662308,404

4534

549444,537

4670950,658

6388

544832,782

4677273,504

827

553650,019

4673392,229

2681

567574,922

4662298,109

4535

549439,299

4670944,131

6389

544837,277

4677273,764

828

553642,736

4673378,911

2682

567559,214

4662294,909

4536

549427,414

4670932,492

6390

544842,206

4677275,819
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829

553639,966

4673375,869

2683

567559,126

4662294,903

4537

549424,213

4670928,945

6391

544852,882

4677280,273

830

553629,765

4673364,635

2684

567528,152

4662293,135

4538

549421,128

4670924,704

6392

544861,843

4677283,896

831

553620,421

4673351,332

2685

567508,094

4662293,278

4539

549416,810

4670920,823

6393

544868,324

4677283,292

832

553610,234

4673333,725

2686

567483,067

4662296,713

4540

549410,745

4670917,063

6394

544878,575

4677282,338

833

553607,360

4673324,936

2687

567464,937

4662301,403

4541

549404,840

4670914,407

6395

544886,977

4677283,346

834

553606,892

4673320,878

2688

567464,918

4662301,403

4542

549397,694

4670912,269

6396

544898,711

4677284,753

835

553606,164

4673315,074

2689

567441,244

4662310,702

4543

549392,103

4670911,645

6397

544907,588

4677284,853

836

553605,287

4673306,271

2690

567428,519

4662313,667

4544

549385,175

4670911,419

6398

544925,890

4677285,057

837

553605,228

4673297,899

2691

567416,433

4662318,313

4545

549377,361

4670911,726

6399

544938,566

4677283,778

838

553603,017

4673286,043

2692

567413,390

4662320,978

4546

549368,639

4670915,695

6400

544942,072

4677282,183

839

553599,576

4673276,758

2693

567401,176

4662331,667

4547

549363,399

4670918,081

6401

544954,194

4677276,668

840

553595,900

4673269,665

2694

567393,403

4662338,476

4548

549357,826

4670921,356

6402

544975,465

4677272,013

841

553593,000

4673266,059

2695

567373,003

4662360,239

4549

549350,151

4670925,436

6403

544990,482

4677263,323

842

553593,303

4673264,684

2696

567359,934

4662375,703

4550

549344,039

4670927,579

6404

544992,078

4677262,401

843

553594,271

4673260,365

2697

567351,229

4662381,733

4551

549335,212

4670928,743

6405

545006,082

4677263,610

844

553594,163

4673253,805

2698

567350,794

4662384,956

4552

549333,922

4670928,912

6406

545021,639

4677255,003

845

553592,513

4673241,634

2699

567339,988

4662397,530

4553

549332,563

4670929,091

6407

545024,733

4677252,450

846

553586,218

4673226,809

2700

567325,700

4662398,385

4554

549332,344

4670929,121

6408

545027,601

4677250,086

847

553578,618

4673212,494

2701

567325,163

4662396,624

4555

549331,563

4670929,107

6409

545044,182

4677236,219

848

553569,032

4673200,196

2702

567308,155

4662403,761

4556

549330,580

4670929,094

6410

545070,046

4677218,602

849

553557,469

4673173,786

2703

567305,262

4662404,614

4557

549329,734

4670929,072

6411

545079,799

4677210,847

850

553542,376

4673151,467

2704

567294,887

4662397,993

4558

549329,612

4670929,080

6412

545090,926

4677203,082

851

553528,056

4673132,389

2705

567274,956

4662401,002

4559

549322,953

4670928,989

6413

545094,409

4677200,743

852

553516,209

4673118,416

2706

567269,969

4662409,784

4560

549322,887

4670928,989

6414

545100,093

4677192,269

853

553502,235

4673104,148

2707

567267,090

4662409,867

4561

549318,680

4670929,744

6415

545114,357

4677182,266

854

553491,664

4673093,915

2708

567241,419

4662411,369

4562

549313,579

4670930,523

6416

545117,376

4677180,147

855

553486,067

4673088,771

2709

567223,240

4662411,499

4563

549312,705

4670930,550

6417

545117,605

4677179,986

856

553520,047

4673079,152

2710

567220,079

4662410,253

4564

549312,693

4670930,550

6418

545141,420

4677161,791

857

553538,304

4673072,585

2711

567219,386

4662404,093

4565

549308,451

4670930,691

6419

545145,713

4677158,950

858

553553,508

4673066,603

2712

567209,649

4662394,117

4566

549301,962

4670930,222

6420

545153,476

4677154,033

859

553576,667

4673063,814

2713

567205,640

4662390,009

4567

549293,534

4670929,847

6421

545153,724

4677153,876

860

553602,132

4673060,191

2714

567190,187

4662398,500

4568

549286,633

4670929,753

6422

545153,972

4677153,718

861

553623,957

4673054,349

2715

567188,299

4662401,993

4569

549280,335

4670930,130

6423

545157,280

4677151,621

862

553641,316

4673052,786

2716

567188,290

4662401,993

4570

549279,666

4670930,114

6424

545177,096

4677135,606

863

553645,934

4673052,315

2717

567180,800

4662400,622

4571

549273,437

4670929,306

6425

545195,253

4677115,108

864

553667,282

4673049,534

2718

567156,291

4662398,655

4572

549263,804

4670929,430

6426

545210,443

4677098,941

865

553692,241

4673044,920

2719

567127,973

4662396,382

4573

549256,120

4670929,690

6427

545217,334

4677083,960

866

553709,880

4673047,788

2720

567097,396

4662392,732

4574

549248,684

4670928,228

6428

545229,068

4677073,629

867

553734,054

4673047,237

2721

567066,450

4662390,519

4575

549242,797

4670924,326

6429

545250,349

4677053,295

868

553754,895

4673043,217

2722

567046,905

4662391,662

4576

549236,956

4670918,177

6430

545267,245

4677048,486

869

553771,204

4673043,722

2723

567040,902

4662391,003

4577

549227,319

4670911,240

6431

545289,245

4677040,768

870

553797,751

4673042,907

2724

567031,458

4662389,962

4578

549220,976

4670905,458

6432

545309,845

4677029,562

871

553824,801

4673042,585

2725

567007,974

4662395,397

4579

549217,275

4670902,021

6433

545317,586

4677020,319

872

553849,237

4673043,534

2726

567000,315

4662434,735

4580

549212,776

4670897,127

6434

545321,700

4677010,169

873

553856,166

4673042,671

2727

566986,532

4662441,897

4581

549207,811

4670892,536

6435

545337,367

4676990,937

874

553870,647

4673040,754

2728

566971,099

4662436,636

4582

549203,091

4670888,048

6436

545348,515

4676977,362

875

553892,252

4673038,973

2729

566962,837

4662411,329

4583

549200,322

4670884,572

6437

545359,314

4676967,349

876

553915,492

4673038,491

2730

566962,715

4662406,360

4584

549196,983

4670880,517

6438

545361,157

4676963,087

877

553927,247

4673040,095

2731

566962,713

4662406,319

4585

549193,984

4670875,300

6439

545362,394

4676961,298

878

553952,557

4673049,656

2732

566919,207

4662418,765

4586

549190,669

4670870,032

6440

545365,022

4676961,810

879

553983,532

4673056,369

2733

566871,246

4662433,502

4587

549185,997

4670863,391

6441

545375,532

4676963,734

880

553997,603

4673057,956

2734

566842,843

4662442,186

4588

549180,428

4670856,147

6442

545394,996

4676959,595

881

554016,518

4673064,566

2735

566842,004

4662442,628

4589

549177,216

4670848,997

6443

545412,811

4676961,091

882

554032,678

4673070,195

2736

566837,987

4662455,157

4590

549174,757

4670840,092

6444

545428,108

4676950,735

883

554054,870

4673071,971

2737

566822,782

4662467,204

4591

549173,638

4670835,204

6445

545434,372

4676944,566

884

554076,290

4673070,693

2738

566822,089

4662466,799

4592

549173,562

4670832,867

6446

545440,699

4676938,021

885

554100,455

4673068,396

2739

566820,994

4662466,161

4593

549173,562

4670832,848

6447

545443,364

4676935,316
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886

554125,368

4673066,276

2740

566811,058

4662474,660

4594

549173,761

4670827,388

6448

545456,677

4676927,223

887

554145,683

4673058,943

2741

566802,714

4662478,236

4595

549173,844

4670821,178

6449

545469,497

4676920,194

888

554160,694

4673052,463

2742

566785,653

4662485,044

4596

549173,844

4670821,170

6450

545491,451

4676915,052

889

554176,877

4673044,162

2743

566768,516

4662490,357

4597

549173,844

4670821,159

6451

545488,659

4676917,576

890

554186,923

4673033,465

2744

566753,050

4662494,084

4598

549173,843

4670821,135

6452

545480,682

4676920,636

891

554196,188

4673019,155

2745

566736,246

4662498,134

4599

549173,842

4670821,116

6453

545474,701

4676922,678

892

554205,967

4673005,902

2746

566726,898

4662502,062

4600

549173,844

4670821,047

6454

545470,721

4676925,204

893

554209,874

4672993,440

2747

566714,597

4662507,226

4601

549173,441

4670812,272

6455

545469,735

4676927,233

894

554220,606

4672974,370

2748

566704,217

4662513,116

4602

549172,364

4670805,047

6456

545469,735

4676927,254

895

554224,959

4672954,095

2749

566680,288

4662526,258

4603

549170,671

4670796,208

6457

545469,758

4676930,210

896

554227,301

4672941,143

2750

566665,421

4662534,270

4604

549168,998

4670789,891

6458

545469,758

4676930,231

897

554228,940

4672925,951

2751

566649,021

4662539,466

4605

549168,160

4670784,106

6459

545470,769

4676931,744

898

554228,711

4672911,269

2752

566637,203

4662543,212

4606

549165,277

4670776,859

6460

545473,780

4676933,722

899

554229,222

4672903,554

2753

566634,582

4662544,043

4607

549161,723

4670770,023

6461

545494,771

4676933,571

900

554382,880

4672961,798

2754

566627,307

4662547,086

4608

549158,568

4670764,409

6462

545508,795

4676937,466

901

554390,037

4672955,584

2755

566617,992

4662550,981

4609

549155,165

4670758,884

6463

545517,805

4676939,402

902

554397,417

4672947,913

2756

566609,337

4662554,597

4610

549152,848

4670753,684

6464

545527,805

4676939,830

903

554422,110

4672924,179

2757

566595,477

4662559,538

4611

549149,028

4670746,967

6465

545546,774

4676936,192

904

554453,850

4672898,081

2758

566582,511

4662564,161

4612

549145,655

4670741,278

6466

545568,724

4676930,536

905

554469,357

4672882,725

2759

566580,173

4662564,997

4613

549143,306

4670737,640

6467

545583,703

4676928,429

906

554483,352

4672874,253

2760

566568,424

4662569,802

4614

549141,271

4670732,274

6468

545600,700

4676928,807

907

554495,929

4672868,164

2761

566556,065

4662574,860

4615

549137,535

4670725,088

6469

545611,703

4676929,725

908

554505,547

4672858,908

2762

566556,033

4662574,870

4616

549133,021

4670720,290

6470

545637,720

4676933,535

909

554534,219

4672823,654

2763

566541,150

4662580,503

4617

549125,501

4670713,703

6471

545648,742

4676936,956

910

554555,535

4672790,631

2764

566530,523

4662584,200

4618

549121,941

4670709,907

6472

545661,779

4676942,859

911

554576,825

4672753,868

2765

566503,415

4662592,981

4619

549114,795

4670702,818

6473

545674,835

4676951,262

912

554598,811

4672710,098

2766

566502,613

4662590,087

4620

549107,665

4670699,256

6474

545682,683

4676956,704

913

554614,949

4672669,432

2767

566498,187

4662591,447

4621

549099,767

4670696,368

6475

545683,878

4676957,695

914

554624,719

4672629,564

2768

566491,147

4662593,609

4622

549094,351

4670693,366

6476

545696,963

4676970,098

915

554630,383

4672583,537

2769

566480,764

4662597,902

4623

549087,009

4670690,663

6477

545706,017

4676978,029

916

554631,211

4672533,736

2770

566465,816

4662604,092

4624

549080,446

4670689,791

6478

545721,087

4676988,415

917

554629,579

4672506,883

2771

566432,033

4662617,569

4625

549072,111

4670687,350

6479

545732,130

4676994,832

918

554625,717

4672482,356

2772

566432,410

4662615,344

4626

549064,641

4670686,972

6480

545758,221

4677008,638

919

554624,146

4672463,937

2773

566432,403

4662615,345

4627

549056,080

4670688,075

6481

545784,297

4677020,446

920

554623,650

4672438,636

2774

566432,410

4662615,301

4628

549046,343

4670691,306

6482

545794,368

4677030,872

921

554624,993

4672417,134

2775

566382,329

4662625,295

4629

549037,691

4670693,516

6483

545797,414

4677037,347

922

554628,587

4672395,678

2776

566366,751

4662637,209

4630

549032,654

4670698,167

6484

545802,516

4677051,805

923

554634,407

4672371,145

2777

566358,381

4662664,260

4631

549025,204

4670701,157

6485

545807,591

4677062,263

924

554643,153

4672345,029

2778

566358,382

4662664,299

4632

549016,888

4670706,906

6486

545809,608

4677064,748

925

554652,273

4672318,972

2779

566358,961

4662680,751

4633

549012,303

4670710,646

6487

545811,609

4677065,233

926

554659,993

4672306,668

2780

566360,216

4662716,175

4634

549004,619

4670714,492

6488

545813,247

4677064,676

927

554666,011

4672300,689

2781

566344,723

4662721,783

4635

548997,867

4670720,169

6489

545814,602

4677064,211

928

554661,464

4672276,922

2782

566329,627

4662733,891

4636

548990,668

4670726,128

6490

545819,556

4677058,177

929

554660,567

4672247,813

2783

566329,626

4662733,933

4637

548986,186

4670732,997

6491

545828,430

4677041,121

930

554658,797

4672201,778

2784

566329,209

4662742,948

4638

548982,194

4670738,492

6492

545834,359

4677031,580

931

554655,197

4672153,444

2785

566329,207

4662742,991

4639

548980,566

4670743,584

6493

545840,314

4677025,541

932

554654,316

4672126,585

2786

566328,789

4662752,007

4640

548978,607

4670751,013

6494

545849,278

4677020,977

933

554649,755

4672097,278

2787

566317,910

4662760,144

4641

548976,052

4670756,605

6495

545855,257

4677018,434

934

554657,525

4672095,323

2788

566300,916

4662762,768

4642

548975,454

4670760,669

6496

545868,233

4677015,841

935

554669,444

4672093,297

2789

566279,542

4662777,739

4643

548974,488

4670764,326

6497

545876,226

4677015,284

936

554681,264

4672094,840

2790

566232,175

4662771,588

4644

548972,956

4670767,745

6498

545890,229

4677016,183

937

554694,670

4672099,429

2791

566193,559

4662773,168

4645

548968,930

4670774,646

6499

545915,253

4677021,000

938

554713,240

4672110,167

2792

566178,838

4662771,091

4646

548965,960

4670776,840

6500

545942,300

4677028,800

939

554725,922

4672118,631

2793

566132,907

4662764,614

4647

548961,183

4670779,033

6501

545964,350

4677036,640

940

554734,105

4672127,070

2794

566111,906

4662775,885

4648

548955,183

4670781,530

6502

545979,386

4677042,529

941

554740,077

4672132,401

2795

566097,510

4662800,735

4649

548947,612

4670782,034

6503

546011,486

4677057,791

942

554747,462

4672133,970

2796

566092,422

4662830,139

4650

548941,185

4670783,303

6504

546033,533

4677065,629
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№
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№
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943

554754,881

4672131,668

2797

566092,314

4662830,771

4651

548933,686

4670782,837

6505

546047,568

4677071,025

944

554765,163

4672110,914

2798

566086,779

4662862,751

4652

548928,107

4670782,093

6506

546061,617

4677078,423

945

554779,823

4672081,754

2799

566081,392

4662893,894

4653

548920,671

4670782,950

6507

546074,681

4677087,824

946

554800,658

4672034,246

2800

566073,204

4662941,215

4654

548915,766

4670780,760

6508

546082,730

4677095,264

947

554810,976

4672018,115

2801

566061,393

4662995,648

4655

548910,449

4670779,905

6509

546094,830

4677109,670

948

554821,992

4672003,538

2802

566061,370

4662995,753

4656

548903,989

4670777,643

6510

546101,906

4677120,115

949

554840,353

4671976,728

2803

565989,177

4663120,034

4657

548896,500

4670774,371

6511

546118,143

4677153,986

950

554850,279

4671958,288

2804

565985,349

4663128,063

4658

548891,812

4670771,303

6512

546126,255

4677169,923

951

554856,113

4671944,500

2805

565978,609

4663118,308

4659

548888,216

4670767,717

6513

546132,326

4677179,874

952

554861,268

4671931,468

2806

565949,758

4663094,829

4660

548882,207

4670762,332

6514

546146,454

4677198,266

953

554869,344

4671916,101

2807

565934,174

4663101,569

4661

548875,092

4670757,806

6515

546148,158

4677200,566

954

554881,103

4671900,772

2808

565917,337

4663152,492

4662

548870,712

4670756,539

6516

546153,534

4677209,711

955

554898,781

4671883,152

2809

565913,132

4663172,793

4663

548864,084

4670753,547

6517

546155,594

4677218,193

956

554920,878

4671863,186

2810

565906,840

4663203,171

4664

548851,089

4670749,182

6518

546155,640

4677224,649

957

554944,913

4671843,204

2811

565895,245

4663210,437

4665

548842,900

4670749,946

6519

546152,718

4677235,166

958

554961,125

4671830,155

2812

565868,394

4663184,445

4666

548837,579

4670752,125

6520

546150,765

4677241,678

959

554979,560

4671813,278

2813

565864,239

4663180,426

4667

548828,858

4670754,310

6521

546147,846

4677252,693

960

554996,491

4671796,410

2814

565842,171

4663161,306

4668

548820,358

4670758,227

6522

546145,901

4677260,227

961

555009,786

4671785,692

2815

565832,771

4663153,160

4669

548812,534

4670761,516

6523

546145,901

4677260,249

962

555020,846

4671777,242

2816

565818,072

4663144,217

4670

548807,077

4670763,563

6524

546145,080

4677284,704

963

555039,346

4671769,548

2817

565805,391

4663154,806

4671

548802,517

4670766,446

6525

546142,388

4677289,110

964

555060,805

4671764,958

2818

565792,970

4663177,317

4672

548799,494

4670766,255

6526

546140,249

4677292,611

965

555078,572

4671759,580

2819

565788,575

4663206,526

4673

548798,230

4670764,878

6527

546136,187

4677299,262

966

555088,588

4671753,447

2820

565782,792

4663221,127

4674

548796,177

4670761,698

6528

546132,250

4677307,789

967

555106,328

4671744,257

2821

565771,523

4663217,960

4675

548795,423

4670758,244

6529

546131,282

4677311,809

968

555122,599

4671739,641

2822

565763,526

4663203,345

4676

548793,042

4670751,116

6530

546131,285

4677311,811

969

555136,653

4671738,852

2823

565759,436

4663195,875

4677

548787,563

4670754,635

6531

546133,289

4677313,320

970

555166,324

4671738,075

2824

565742,121

4663191,504

4678

548785,599

4670755,689

6532

546137,182

4677313,570

971

555182,653

4671741,146

2825

565726,043

4663195,424

4679

548789,196

4670737,835

6533

546147,292

4677314,219

972

555196,011

4671748,045

2826

565700,025

4663219,104

4680

548799,797

4670723,043

6534

546152,000

4677314,578

973

555213,844

4671760,287

2827

565696,886

4663246,040

4681

548813,643

4670711,507

6535

546159,698

4677315,078

974

555231,729

4671771,028

2828

565696,885

4663246,051

4682

548836,539

4670698,238

6536

546160,103

4677315,024

975

555246,579

4671777,170

2829

565693,995

4663262,881

4683

548842,805

4670688,732

6537

546163,287

4677314,600

976

555266,209

4671778,715

2830

565693,999

4663262,901

4684

548842,790

4670688,713

6538

546165,279

4677313,590

977

555280,313

4671776,362

2831

565693,995

4663262,923

4685

548842,805

4670688,691

6539

546169,388

4677309,166

978

555300,239

4671767,159

2832

565695,202

4663269,476

4686

548842,775

4670688,647

6540

546169,528

4677308,771

979

555306,357

4671757,991

2833

565708,328

4663273,690

4687

548842,805

4670688,603

6541

546173,168

4677298,536

980

555323,398

4671773,300

2834

565742,271

4663276,945

4688

548831,098

4670671,257

6542

546176,087

4677287,521

981

555343,358

4671794,586

2835

565754,318

4663296,349

4689

548800,306

4670663,097

6543

546179,037

4677280,503

982

555365,217

4671818,984

2836

565754,247

4663312,989

4690

548816,981

4670633,945

6544

546182,994

4677274,974

983

555389,668

4671847,922

2837

565739,361

4663316,729

4691

548840,120

4670619,620

6545

546188,960

4677270,434

984

555394,776

4671854,567

2838

565723,351

4663315,962

4692

548868,256

4670577,353

6546

546192,943

4677268,406

985

555404,245

4671868,122

2839

565697,568

4663308,903

4693

548868,254

4670577,311

6547

546200,937

4677267,847

986

555416,014

4671888,402

2840

565691,732

4663328,500

4694

548865,910

4670542,230

6548

546208,945

4677269,289

987

555431,351

4671918,282

2841

565594,816

4663360,482

4695

548864,822

4670526,520

6549

546213,956

4677271,251

988

555442,557

4671938,756

2842

565559,504

4663372,136

4696

548863,651

4670509,637

6550

546236,015

4677280,589

989

555450,278

4671944,073

2843

565552,628

4663369,317

4697

548848,241

4670461,968

6551

546250,062

4677287,485

990

555475,645

4671952,387

2844

565503,560

4663355,318

4698

548845,429

4670453,270

6552

546267,130

4677297,858

991

555491,714

4671962,830

2845

565482,595

4663349,334

4699

548843,858

4670449,436

6553

546278,176

4677304,776

992

555508,900

4671972,140

2846

565472,036

4663348,845

4700

548841,139

4670442,801

6554

546306,270

4677319,069

993

555522,030

4671982,039

2847

565457,955

4663348,194

4701

548837,898

4670433,140

6555

546332,350

4677331,375

994

555557,137

4671998,405

2848

565457,955

4663348,167

4702

548832,566

4670421,872

6556

546366,434

4677344,625

995

555576,751

4672006,573

2849

565458,627

4663334,568

4703

548832,562

4670421,863

6557

546376,480

4677351,549

996

555593,828

4672009,824

2850

565458,677

4663311,314

4704

548824,759

4670402,818

6558

546382,521

4677357,502

997

555609,321

4672009,148

2851

565458,677

4663311,273

4705

548809,827

4670353,243

6559

546385,562

4677363,480

998

555624,284

4672004,793

2852

565452,550

4663305,872

4706

548805,250

4670336,857

6560

546389,654

4677376,445

999

555637,101

4672006,138

2853

565366,234

4663273,507

4707

548790,385

4670283,626

6561

546391,735

4677387,910
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№

X
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№

X
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№

X

Y

№

X
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1000

555649,430

4672008,861

2854

565347,184

4663269,648

4708

548787,506

4670273,499

6562

546390,796

4677395,888

1001

555657,407

4672057,722

2855

565272,431

4663314,122

4709

548787,389

4670273,085

6563

546386,640

4677406,859

1002

555660,452

4672081,504

2856

565185,808

4663311,002

4710

548778,281

4670241,033

6564

546384,914

4677411,445

1003

555663,543

4672102,974

2857

565164,852

4663336,576

4711

548773,937

4670225,744

6565

546384,917

4677411,449

1004

555668,163

4672128,243

2858

565150,200

4663343,866

4712

548769,744

4670189,971

6566

546387,636

4677415,493

1005

555674,230

4672155,131

2859

565118,633

4663351,949

4713

548748,977

4670164,095

6567

546390,954

4677417,924

1006

555682,888

4672177,373

2860

565077,888

4663362,388

4714

548746,070

4670160,473

6568

546398,081

4677417,250

1007

555691,938

4672201,922

2861

565058,490

4663392,018

4715

548745,042

4670159,306

6569

546413,930

4677415,755

1008

555706,939

4672237,176

2862

565052,410

4663419,113

4716

548743,379

4670157,416

6570

546422,927

4677415,689

1009

555718,654

4672276,268

2863

565052,417

4663419,119

4717

548741,099

4670154,826

6571

546430,946

4677418,632

1010

555719,453

4672291,629

2864

565052,410

4663419,155

4718

548736,992

4670150,161

6572

546436,961

4677421,088

1011

555718,037

4672303,134

2865

565069,627

4663433,348

4719

548733,114

4670145,759

6573

546449,006

4677427,998

1012

555710,698

4672316,185

2866

565083,502

4663430,675

4720

548729,065

4670141,160

6574

546454,156

4677431,521

1013

555702,600

4672328,426

2867

565098,251

4663420,258

4721

548719,267

4670130,034

6575

546456,760

4677433,190

1014

555699,735

4672338,381

2868

565104,003

4663397,288

4722

548704,376

4670113,122

6576

546467,095

4677441,362

1015

555698,335

4672352,199

2869

565113,831

4663378,293

4723

548649,096

4670056,511

6577

546471,142

4677447,830

1016

555700,662

4672371,362

2870

565154,195

4663369,502

4724

548608,998

4670025,902

6578

546478,334

4677474,770

1017

555702,519

4672401,096

2871

565164,553

4663351,989

4725

548585,048

4670001,868

6579

546483,476

4677494,725

1018

555708,376

4672400,859

2872

565178,932

4663355,446

4726

548552,951

4669961,841

6580

546485,551

4677505,690

1019

555736,877

4672404,397

2873

565181,187

4663370,526

4727

548550,393

4669928,752

6581

546484,606

4677512,689

1020

555746,394

4672405,581

2874

565172,567

4663392,751

4728

548541,974

4669878,299

6582

546484,606

4677512,710

1021

555755,378

4672403,519

2875

565172,580

4663392,760

4729

548522,531

4669837,806

6583

546484,616

4677514,021

1022

555778,762

4672404,728

2876

565172,567

4663392,793

4730

548484,958

4669791,948

6584

546484,617

4677514,042

1023

555788,364

4672403,281

2877

565189,379

4663406,733

4731

548453,455

4669755,452

6585

546484,617

4677514,064

1024

555784,689

4672394,996

2878

565187,487

4663437,447

4732

548415,800

4669718,200

6586

546484,685

4677523,590

1025

555778,261

4672388,358

2879

565145,006

4663445,251

4733

548391,559

4669694,412

6587

546484,685

4677523,632

1026

555775,212

4672381,382

2880

565145,015

4663445,290

4734

548381,358

4669684,404

6588

546484,689

4677524,147

1027

555798,107

4672368,221

2881

565145,006

4663445,294

4735

548375,055

4669679,742

6589

546485,895

4677533,931

1028

555801,251

4672388,191

2882

565151,636

4663472,752

4736

548369,962

4669675,976

6590

546486,032

4677534,167

1029

555802,730

4672400,685

2883

565092,996

4663478,236

4737

548362,352

4669670,346

6591

546489,806

4677540,664

1030

555818,791

4672412,118

2884

565045,964

4663451,149

4738

548352,293

4669662,911

6592

546491,262

4677542,813

1031

555837,483

4672413,671

2885

564979,771

4663498,366

4739

548323,485

4669641,607

6593

546491,544

4677543,229

1032

555866,600

4672413,460

2886

564936,196

4663483,436

4740

548293,977

4669618,721

6594

546493,396

4677543,865

1033

555897,506

4672411,175

2887

564928,012

4663501,678

4741

548285,419

4669612,067

6595

546496,809

4677541,611

1034

555913,011

4672412,561

2888

564928,029

4663501,682

4742

548280,465

4669608,219

6596

546505,655

4677520,553

1035

555917,672

4672383,161

2889

564928,012

4663501,720

4743

548276,296

4669604,980

6597

546506,604

4677518,948

1036

555921,135

4672352,210

2890

564961,726

4663513,408

4744

548273,409

4669602,249

6598

546511,581

4677510,517

1037

555926,743

4672315,871

2891

564983,052

4663523,872

4745

548270,149

4669599,163

6599

546515,898

4677505,702

1038

555929,457

4672284,988

2892

564995,625

4663563,339

4746

548268,547

4669597,651

6600

546516,250

4677505,413

1039

555925,379

4672282,703

2893

565012,696

4663565,521

4747

548252,446

4669582,418

6601

546528,465

4677495,400

1040

555921,654

4672277,356

2894

565022,771

4663603,598

4748

548250,122

4669580,219

6602

546531,417

4677488,881

1041

555921,564

4672264,987

2895

565013,829

4663618,076

4749

548245,074

4669575,422

6603

546534,318

4677475,364

1042

555923,718

4672260,347

2896

564980,388

4663631,753

4750

548244,801

4669575,182

6604

546537,279

4677469,846

1043

555927,365

4672254,884

2897

564959,936

4663646,959

4751

548268,607

4669522,595

6605

546544,238

4677464,796

1044

555919,959

4672250,379

2898

564959,945

4663646,994

4752

548268,590

4669522,589

6606

546559,182

4677457,692

1045

555912,542

4672244,246

2899

564959,936

4663647,000

4753

548268,607

4669522,552

6607

546575,136

4677452,076

1046

555907,305

4672236,602

2900

564964,653

4663664,959

4754

548245,976

4669514,144

6608

546586,115

4677450,001

1047

555904,992

4672228,122

2901

564997,625

4663647,226

4755

548230,813

4669504,285

6609

546597,112

4677449,918

1048

555906,429

4672219,613

2902

565026,070

4663638,148

4756

548211,113

4669491,477

6610

546618,127

4677452,766

1049

555908,570

4672213,414

2903

565054,868

4663613,982

4757

548204,902

4669489,653

6611

546652,171

4677460,517

1050

555914,500

4672212,554

2904

565088,556

4663585,711

4758

548200,904

4669488,482

6612

546668,568

4677464,708

1051

555923,378

4672213,242

2905

565110,850

4663587,173

4759

548196,371

4669487,149

6613

546677,206

4677466,834

1052

555929,238

4672211,637

2906

565095,710

4663621,552

4760

548191,177

4669485,626

6614

546689,213

4677468,247

1053

555929,954

4672207,010

2907

565090,335

4663633,756

4761

548186,448

4669484,235

6615

546694,207

4677467,713

1054

555929,894

4672198,512

2908

565081,799

4663653,140

4762

548182,392

4669483,046

6616

546695,930

4677467,124

1055

555929,808

4672186,953

2909

565066,440

4663680,346

4763

548179,043

4669482,286

6617

546697,198

4677466,690

1056

555930,452

4672172,269

2910

565059,879

4663691,965

4764

548170,390

4669480,327

6618

546701,178

4677464,163

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 1

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1057

555935,469

4672157,550

2911

565037,501

4663714,746

4765

548148,364

4669475,342

6619

546704,151

4677460,621

1058

555940,543

4672142,076

2912

564939,378

4663758,004

4766

548097,743

4669464,666

6620

546704,151

4677460,600

1059

555949,331

4672130,395

2913

564935,162

4663762,895

4767

548086,992

4669459,231

6621

546704,105

4677454,145

1060

555958,078

4672121,835

2914

564935,186

4663762,912

4768

548086,632

4669459,099

6622

546704,105

4677454,124

1061

555957,272

4672105,597

2915

564935,162

4663762,937

4769

548072,654

4669455,541

6623

546700,052

4677446,633

1062

555957,103

4672090,917

2916

564938,250

4663764,929

4770

548061,618

4669449,805

6624

546700,012

4677441,179

1063

555959,257

4672077,779

2917

564900,191

4663812,655

4771

548056,493

4669458,529

6625

546700,968

4677435,174

1064

555966,542

4672065,356

2918

564895,474

4663808,942

4772

548052,237

4669465,869

6626

546703,938

4677431,154

1065

555979,825

4672062,135

2919

564881,817

4663801,011

4773

548036,968

4669479,662

6627

546708,893

4677425,121

1066

555996,836

4672064,324

2920

564877,841

4663808,686

4774

548022,208

4669495,138

6628

546715,854

4677420,071

1067

556016,093

4672074,934

2921

564864,698

4663820,592

4775

548006,713

4669512,244

6629

546720,834

4677417,537

1068

556037,628

4672089,334

2922

564853,854

4663830,415

4776

548005,844

4669513,003

6630

546728,812

4677414,981

1069

556061,445

4672108,402

2923

564830,171

4663846,975

4777

547994,903

4669494,838

6631

546738,798

4677413,408

1070

556077,050

4672123,723

2924

564794,951

4663868,437

4778

547985,916

4669479,035

6632

546745,795

4677413,357

1071

556103,032

4672139,653

2925

564771,509

4663882,244

4779

547972,250

4669455,202

6633

546768,796

4677414,690

1072

556120,849

4672149,521

2926

564763,558

4663887,565

4780

547958,375

4669437,309

6634

546783,798

4677415,582

1073

556141,622

4672153,931

2927

564665,803

4663952,178

4781

547947,070

4669429,019

6635

546801,786

4677414,953

1074

556155,589

4672149,896

2928

564640,903

4663981,971

4782

547931,376

4669418,823

6636

546832,752

4677411,728

1075

556168,056

4672137,434

2929

564638,726

4663991,985

4783

547921,705

4669415,516

6637

546868,706

4677406,972

1076

556174,542

4672118,831

2930

564638,729

4663992,012

4784

547921,495

4669415,444

6638

546880,701

4677406,886

1077

556176,596

4672091,826

2931

564638,726

4663992,026

4785

547919,960

4669414,917

6639

546893,708

4677408,289

1078

556176,685

4672060,961

2932

564640,087

4664004,657

4786

547918,288

4669414,346

6640

546901,717

4677410,232

1079

556177,989

4672033,898

2933

564641,606

4664018,749

4787

547916,198

4669413,631

6641

546917,776

4677419,112

1080

556180,813

4672018,447

2934

564644,643

4664041,134

4788

547913,945

4669412,862

6642

546930,829

4677427,016

1081

556185,187

4672009,917

2935

564646,160

4664052,328

4789

547911,524

4669412,034

6643

546934,859

4677431,484

1082

556195,772

4671995,908

2936

564645,993

4664065,593

4790

547884,256

4669408,293

6644

546937,883

4677434,961

1083

556203,842

4671988,851

2937

564645,993

4664065,634

4791

547853,732

4669412,390

6645

546941,924

4677440,929

1084

556220,779

4671980,980

2938

564645,834

4664078,140

4792

547824,817

4669413,723

6646

546945,963

4677446,399

1085

556242,162

4671974,580

2939

564643,698

4664097,108

4793

547796,834

4669423,671

6647

546948,976

4677448,377

1086

556259,803

4671969,013

2940

564642,107

4664107,480

4794

547786,453

4669428,192

6648

546954,974

4677448,333

1087

556285,651

4671966,392

2941

564642,114

4664107,480

4795

547771,175

4669434,851

6649

546958,961

4677446,806

1088

556305,653

4671967,745

2942

564642,107

4664107,523

4796

547755,120

4669443,844

6650

546961,939

4677443,783

1089

556323,327

4671966,807

2943

564661,189

4664105,762

4797

547739,240

4669459,573

6651

546968,816

4677427,240

1090

556338,101

4671962,013

2944

564684,528

4664113,529

4798

547724,966

4669481,483

6652

546973,753

4677418,708

1091

556353,557

4671956,466

2945

564689,761

4664134,793

4799

547713,884

4669501,436

6653

546981,695

4677411,154

1092

556367,925

4671947,801

2946

564711,509

4664144,374

4800

547704,861

4669517,679

6654

546987,671

4677408,112

1093

556376,724

4671937,679

2947

564711,528

4664144,382

4801

547676,076

4669554,685

6655

546993,654

4677406,068

1094

556379,592

4671928,413

2948

564713,492

4664145,333

4802

547663,695

4669570,520

6656

547002,648

4677405,504

1095

556383,965

4671919,884

2949

564716,157

4664146,507

4803

547638,827

4669578,760

6657

547018,647

4677406,388

1096

556390,541

4671912,837

2950

564718,673

4664170,884

4804

547615,925

4669573,676

6658

547033,670

4677410,279

1097

556400,792

4671905,016

2951

564709,150

4664200,340

4805

547602,928

4669556,404

6659

547042,688

4677413,212

1098

556415,581

4671902,599

2952

564696,384

4664209,866

4806

547593,686

4669531,416

6660

547055,737

4677420,614

1099

556432,568

4671901,660

2953

564683,721

4664200,713

4807

547589,284

4669501,209

6661

547064,770

4677425,548

1100

556451,731

4671899,148

2954

564672,672

4664177,988

4808

547581,712

4669473,836

6662

547079,847

4677436,934

1101

556472,390

4671895,814

2955

564660,556

4664168,578

4809

547572,438

4669435,417

6663

547097,956

4677452,798

1102

556489,380

4671895,628

2956

564645,785

4664169,063

4810

547560,314

4669409,077

6664

547103,971

4677455,254

1103

556493,016

4671888,665

2957

564643,322

4664190,509

4811

547548,566

4669391,541

6665

547106,969

4677455,231

1104

556498,884

4671879,315

2958

564643,326

4664190,518

4812

547528,986

4669379,565

6666

547108,959

4677453,719

1105

556511,367

4671869,166

2959

564643,322

4664190,552

4813

547504,487

4669369,681

6667

547110,929

4677449,705

1106

556536,383

4671855,050

2960

564653,549

4664212,853

4814

547490,594

4669366,470

6668

547113,866

4677441,187

1107

556556,245

4671845,600

2961

564653,487

4664228,805

4815

547474,995

4669360,834

6669

547115,907

4677432,214

1108

556568,398

4671841,573

2962

564646,591

4664240,103

4816

547469,770

4669355,248

6670

547117,741

4677424,166

1109

556584,670

4671845,268

2963

564636,136

4664238,131

4817

547462,465

4669347,306

6671

547120,667

4677414,147

1110

556595,737

4671846,687

2964

564626,931

4664236,401

4818

547456,729

4669331,667

6672

547130,526

4677395,085

1111

556605,354

4671845,868

2965

564626,823

4664237,364

4819

547441,147

4669319,783

6673

547139,426

4677381,523

1112

556607,294

4671845,286

2966

564624,941

4664244,622

4820

547424,209

4669310,034

6674

547145,364

4677373,482

1113

556602,455

4671849,518

2967

564619,780

4664248,534

4821

547387,682

4669296,051

6675

547159,273

4677361,388
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1114

556583,790

4671870,333

2968

564607,911

4664248,682

4822

547369,394

4669280,879

6676

547168,223

4677354,824

1115

556581,505

4671900,088

2969

564591,572

4664244,299

4823

547354,389

4669271,053

6677

547194,110

4677340,642

1116

556574,694

4671934,305

2970

564578,882

4664234,462

4824

547338,896

4669262,606

6678

547204,073

4677336,070

1117

556574,259

4671959,303

2971

564567,689

4664224,609

4825

547324,505

4669250,964

6679

547214,052

4677333,502

1118

556572,104

4671981,811

2972

564562,664

4664220,895

4826

547309,468

4669236,451

6680

547225,072

4677336,920

1119

556571,074

4672002,559

2973

564556,449

4664216,815

4827

547297,731

4669220,420

6681

547230,120

4677343,880

1120

556579,419

4672034,558

2974

564547,368

4664222,507

4828

547292,901

4669209,333

6682

547235,191

4677353,841

1121

556590,112

4672061,589

2975

564520,957

4664242,007

4829

547288,203

4669190,247

6683

547236,238

4677360,330

1122

556620,435

4672123,540

2976

564520,979

4664242,032

4830

547286,802

4669169,108

6684

547241,459

4677391,283

1123

556625,923

4672140,936

2977

564520,957

4664242,048

4831

547286,802

4669169,088

6685

547245,619

4677413,245

1124

556628,820

4672161,217

2978

564527,196

4664249,750

4832

547288,088

4669148,583

6686

547250,719

4677427,703

1125

556633,322

4672187,424

2979

564528,049

4664250,847

4833

547291,718

4669131,999

6687

547259,955

4677460,625

1126

556648,753

4672213,556

2980

564539,150

4664261,096

4834

547291,718

4669131,957

6688

547263,134

4677485,593

1127

556660,773

4672234,150

2981

564543,720

4664270,998

4835

547291,717

4669131,912

6689

547263,312

4677486,983

1128

556670,940

4672257,567

2982

564543,778

4664278,984

4836

547291,716

4669131,869

6690

547265,254

4677502,071

1129

556668,999

4672282,885

2983

564543,778

4664279,027

4837

547291,424

4669117,256

6691

547271,268

4677524,467

1130

556669,797

4672314,178

2984

564543,836

4664287,074

4838

547291,422

4669117,213

6692

547271,341

4677524,743

1131

556669,730

4672316,696

2985

564538,864

4664307,855

4839

547291,422

4669117,127

6693

547271,936

4677528,010

1132

556669,053

4672342,234

2986

564531,571

4664318,710

4840

547290,387

4669103,516

6694

547274,545

4677542,989

1133

556678,890

4672371,652

2987

564518,300

4664323,497

4841

547287,029

4669088,417

6695

547275,432

4677546,851

1134

556694,193

4672397,102

2988

564488,763

4664330,763

4842

547281,217

4669053,849

6696

547277,641

4677556,462

1135

556709,254

4672406,420

2989

564488,738

4664330,771

4843

547279,882

4669033,179

6697

547280,672

4677560,939

1136

556724,331

4672408,880

2990

564477,603

4664328,602

4844

547278,348

4669019,822

6698

547283,120

4677563,741

1137

556739,853

4672404,078

2991

564467,129

4664323,370

4845

547274,505

4669005,993

6699

547283,550

4677564,059

1138

556753,107

4672395,486

2992

564453,839

4664360,390

4846

547275,326

4668990,793

6700

547286,710

4677566,392

1139

556771,681

4672390,293

2993

564453,851

4664360,398

4847

547282,961

4668975,369

6701

547289,760

4677567,513

1140

556793,371

4672383,137

2994

564453,839

4664360,432

4848

547295,100

4668960,785

6702

547290,239

4677567,689

1141

556819,410

4672371,703

2995

564466,663

4664371,147

4849

547308,254

4668947,882

6703

547293,718

4677567,843

1142

556841,862

4672358,475

2996

564468,857

4664381,654

4850

547325,961

4668934,321

6704

547297,705

4677566,315

1143

556878,290

4672350,344

2997

564464,465

4664387,116

4851

547339,836

4668926,285

6705

547298,396

4677565,145

1144

556921,069

4672338,980

2998

564456,311

4664391,050

4852

547353,341

4668910,694

6706

547300,667

4677561,295

1145

556945,477

4672336,053

2999

564447,446

4664391,924

4853

547360,518

4668904,056

6707

547305,582

4677549,764

1146

556970,099

4672335,874

3000

564441,527

4664428,831

4854

547361,745

4668902,834

6708

547319,266

4677506,678

1147

556993,686

4672332,636

3001

564435,849

4664455,737

4855

547362,344

4668902,238

6709

547322,492

4677492,939

1148

557004,339

4672328,631

3002

564427,953

4664478,100

4856

547367,430

4668897,529

6710

547323,146

4677490,157

1149

557024,146

4672328,296

3003

564416,918

4664498,487

4857

547381,516

4668884,059

6711

547323,580

4677484,707

1150

557041,843

4672322,233

3004

564416,875

4664498,511

4858

547384,151

4668880,523

6712

547324,062

4677478,655

1151

557068,944

4672319,036

3005

564378,656

4664520,820

4859

547384,273

4668880,403

6713

547325,435

4677456,360

1152

557078,978

4672318,653

3006

564337,103

4664546,111

4860

547384,522

4668880,153

6714

547325,850

4677449,653

1153

557086,988

4672318,345

3007

564305,836

4664568,266

4861

547388,443

4668874,890

6715

547327,775

4677439,141

1154

557100,230

4672325,306

3008

564288,199

4664581,695

4862

547398,764

4668858,884

6716

547331,694

4677428,117

1155

557117,648

4672333,618

3009

564249,260

4664609,621

4863

547409,134

4668841,378

6717

547335,638

4677420,591

1156

557135,322

4672349,604

3010

564224,040

4664627,033

4864

547413,112

4668830,166

6718

547349,455

4677396,001

1157

557156,631

4672367,576

3011

564205,980

4664642,992

4865

547422,750

4668814,977

6719

547359,344

4677380,936

1158

557160,989

4672364,732

3012

564190,827

4664656,385

4866

547428,026

4668801,444

6720

547367,275

4677371,880

1159

557162,791

4672363,651

3013

564177,946

4664663,083

4867

547435,570

4668790,768

6721

547374,232

4677366,332

1160

557191,850

4672347,758

3014

564164,623

4664670,010

4868

547442,069

4668782,225

6722

547382,193

4677361,275

1161

558803,139

4672378,205

3015

564141,874

4664677,736

4869

547445,966

4668776,884

6723

547388,176

4677359,232

1162

558823,323

4672378,440

3016

564141,800

4664677,728

4870

547450,270

4668767,482

6724

547391,543

4677358,271

1163

558823,434

4672377,061

3017

564083,692

4664671,375

4871

547453,516

4668758,402

6725

547398,158

4677357,162

1164

558835,825

4672344,542

3018

564078,281

4664670,634

4872

547459,238

4668745,987

6726

547417,150

4677357,025

1165

558846,256

4672309,298

3019

564074,510

4664670,562

4873

547460,418

4668736,417

6727

547424,540

4677357,256

1166

558846,063

4672282,928

3020

564074,499

4664670,562

4874

547460,646

4668725,110

6728

547430,150

4677357,430

1167

558887,197

4672260,448

3021

564055,364

4664670,178

4875

547460,645

4668725,103

6729

547434,802

4677358,687

1168

558902,509

4672235,036

3022

564046,571

4664670,007

4876

547460,646

4668725,066

6730

547439,163

4677359,864

1169

558920,045

4672206,299

3023

564034,514

4664669,767

4877

547460,645

4668725,061

6731

547447,188

4677363,806

1170

558927,839

4672152,130

3024

564068,304

4664614,144

4878

547460,647

4668724,980

6732

547454,206

4677366,754
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№
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№
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1171

558932,384

4672107,612

3025

564068,287

4664614,131

4879

547459,638

4668714,867

6733

547456,161

4677366,495

1172

558955,229

4672052,775

3026

564068,304

4664614,101

4880

547453,304

4668702,917

6734

547458,353

4677366,071

1173

558974,676

4671993,975

3027

564064,479

4664611,080

4881

547450,277

4668699,253

6735

547458,504

4677365,918

1174

558985,967

4671931,033

3028

564064,818

4664605,110

4882

547448,642

4668697,703

6736

547460,184

4677364,211

1175

559013,647

4671897,786

3029

564064,819

4664605,069

4883

547417,236

4668640,139

6737

547462,130

4677356,699

1176

559045,217

4671865,626

3030

564054,538

4664607,204

4884

547411,157

4668629,060

6738

547462,623

4677353,612

1177

559053,469

4671857,201

3031

564027,158

4664615,400

4885

547379,767

4668564,809

6739

547463,089

4677350,694

1178

559084,766

4671848,538

3032

563999,321

4664611,925

4886

547348,207

4668503,372

6740

547464,932

4677338,777

1179

559106,405

4671842,501

3033

563982,125

4664604,984

4887

547318,988

4668454,288

6741

547465,952

4677332,180

1180

559142,211

4671843,811

3034

563899,564

4664571,662

4888

547309,397

4668432,556

6742

547467,904

4677325,668

1181

559151,094

4671844,749

3035

563866,061

4664554,660

4889

547300,106

4668409,006

6743

547468,442

4677324,478

1182

559171,543

4671846,969

3036

563844,156

4664548,572

4890

547295,212

4668388,983

6744

547470,857

4677319,148

1183

559180,174

4671848,656

3037

563817,185

4664550,018

4891

547291,162

4668364,713

6745

547473,830

4677315,628

1184

559190,378

4671850,832

3038

563794,552

4664557,271

4892

547287,973

4668345,146

6746

547478,806

4677312,594

1185

559189,151

4671845,722

3039

563771,920

4664566,034

4893

547293,547

4668331,648

6747

547488,785

4677310,023

1186

559177,125

4671807,130

3040

563755,472

4664564,826

4894

547303,409

4668321,830

6748

547496,929

4677309,485

1187

559166,918

4671769,838

3041

563745,740

4664557,030

4895

547317,727

4668314,975

6749

547497,179

4677309,469

1188

559162,679

4671745,317

3042

563740,171

4664534,677

4896

547332,469

4668314,373

6750

547497,428

4677309,452

1189

559161,962

4671741,265

3043

563736,075

4664502,371

4897

547344,605

4668316,531

6751

547505,770

4677308,902

1190

559163,968

4671724,255

3044

563726,824

4664464,451

4898

547357,520

4668314,004

6752

547515,865

4677308,141

1191

559135,309

4671674,731

3045

563716,133

4664424,451

4899

547365,983

4668309,131

6753

547517,822

4677307,992

1192

559133,506

4671650,693

3046

563708,523

4664395,976

4900

547373,562

4668303,327

6754

547527,749

4677307,240

1193

559130,963

4671610,342

3047

563698,518

4664379,916

4901

547379,444

4668296,039

6755

547541,741

4677306,267

1194

559133,343

4671601,957

3048

563694,208

4664372,997

4902

547390,343

4668274,029

6756

547543,737

4677306,127

1195

559135,497

4671597,254

3049

563689,266

4664365,066

4903

547394,151

4668268,536

6757

547552,701

4677301,564

1196

559135,921

4671595,876

3050

563666,968

4664347,676

4904

547394,184

4668268,401

6758

547553,250

4677298,853

1197

559136,532

4671593,750

3051

563647,208

4664344,084

4905

547394,199

4668268,338

6759

547553,537

4677297,441

1198

559137,822

4671591,300

3052

563622,643

4664339,617

4906

547404,855

4668252,953

6760

547554,628

4677292,040

1199

559139,115

4671588,791

3053

563581,657

4664346,545

4907

547404,873

4668252,969

6761

547554,630

4677292,033

1200

559139,241

4671588,540

3054

563533,713

4664357,259

4908

547413,048

4668243,949

6762

547553,589

4677286,021

1201

559142,814

4671581,899

3055

563511,175

4664368,043

4909

547419,006

4668237,372

6763

547551,546

4677280,039

1202

559143,553

4671580,574

3056

563495,936

4664375,337

4910

547424,506

4668228,773

6764

547545,461

4677268,086

1203

559159,853

4671553,217

3057

563453,577

4664405,205

4911

547434,455

4668222,329

6765

547529,309

4677246,210

1204

559964,215

4670727,107

3058

563409,647

4664444,263

4912

547443,080

4668218,518

6766

547521,211

4677232,274

1205

559984,436

4670707,156

3059

563358,700

4664493,364

4913

547451,705

4668214,707

6767

547518,165

4677225,797

1206

559970,859

4670686,384

3060

563330,134

4664514,619

4914

547451,769

4668214,678

6768

547517,133

4677221,306

1207

559930,503

4670635,382

3061

563313,995

4664516,798

4915

547454,419

4668213,502

6769

547517,100

4677216,851

1208

559914,757

4670618,384

3062

563305,739

4664504,613

4916

547458,245

4668211,866

6770

547519,071

4677212,840

1209

559904,051

4670606,215

3063

563285,685

4664483,827

4917

547468,767

4668207,141

6771

547521,052

4677210,326

1210

559894,953

4670583,968

3064

563278,560

4664470,451

4918

547476,056

4668203,908

6772

547527,017

4677205,783

1211

559891,800

4670554,379

3065

563265,121

4664469,918

4919

547485,950

4668198,465

6773

547531,001

4677203,755

1212

559883,302

4670528,263

3066

563258,993

4664482,023

4920

547494,822

4668189,778

6774

547538,976

4677200,698

1213

559872,521

4670515,094

3067

563246,982

4664477,361

4921

547499,945

4668181,556

6775

547544,971

4677200,156

1214

559861,630

4670503,308

3068

563243,341

4664447,968

4922

547501,157

4668174,004

6776

547554,973

4677201,084

1215

559839,511

4670485,782

3069

563236,976

4664418,205

4923

547502,039

4668168,482

6777

547556,947

4677197,570

1216

559803,735

4670454,172

3070

563222,839

4664415,494

4924

547502,038

4668168,443

6778

547559,884

4677189,052

1217

559784,915

4670443,883

3071

563205,856

4664422,423

4925

547501,657

4668149,933

6779

547562,855

4677185,032

1218

559787,752

4670438,985

3072

563190,079

4664428,859

4926

547501,655

4668149,891

6780

547565,843

4677183,513

1219

559790,406

4670434,467

3073

563165,243

4664431,218

4927

547501,220

4668143,513

6781

547582,901

4677192,385

1220

559790,573

4670431,905

3074

563155,397

4664443,287

4928

547500,538

4668133,529

6782

547588,908

4677193,839

1221

559792,173

4670410,773

3075

563155,407

4664443,316

4929

547499,924

4668117,480

6783

547599,909

4677194,260

1222

559791,242

4670385,606

3076

563155,397

4664443,328

4930

547499,923

4668117,457

6784

547608,911

4677195,196

1223

559788,479

4670367,315

3077

563168,129

4664482,388

4931

547499,923

4668117,449

6785

547613,924

4677197,159

1224

559793,716

4670347,662

3078

563157,271

4664513,612

4932

547501,106

4668099,918

6786

547630,997

4677208,031

1225

559799,494

4670335,245

3079

563144,746

4664533,835

4933

547501,105

4668099,888

6787

547642,036

4677213,949

1226

559807,708

4670330,508

3080

563121,422

4664538,877

4934

547501,105

4668099,875

6788

547650,065

4677218,388

1227

559811,720

4670332,728

3081

563097,275

4664533,998

4935

547501,105

4668099,849

6789

547658,090

4677222,330
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1228

559816,991

4670335,687

3082

563082,100

4664536,724

4936

547501,105

4668099,830

6790

547663,084

4677221,794

1229

559823,907

4670341,066

3083

563078,954

4664544,622

4937

547501,103

4668099,799

6791

547667,072

4677220,266

1230

559840,189

4670338,077

3084

563067,897

4664552,760

4938

547501,103

4668099,787

6792

547672,044

4677216,730

1231

559856,370

4670347,079

3085

563039,805

4664564,272

4939

547500,715

4668080,239

6793

547676,025

4677214,203

1232

559856,692

4670347,458

3086

563019,581

4664575,725

4940

547500,714

4668080,197

6794

547686,991

4677210,123

1233

559852,524

4670333,683

3087

562956,069

4664614,172

4941

547500,714

4668080,181

6795

547694,966

4677207,069

1234

559846,215

4670315,484

3088

562891,792

4664650,315

4942

547500,714

4668080,139

6796

547706,918

4677200,986

1235

559853,293

4670326,608

3089

562846,646

4664662,641

4943

547500,898

4668062,553

6797

547710,910

4677199,955

1236

559867,827

4670349,935

3090

562828,169

4664664,900

4944

547500,898

4668062,512

6798

547714,929

4677202,928

1237

559884,546

4670363,120

3091

562805,329

4664668,813

4945

547500,898

4668062,426

6799

547717,953

4677206,403

1238

559903,686

4670374,977

3092

562785,630

4664674,953

4946

547498,397

4668053,637

6800

547726,005

4677213,841

1239

559925,107

4670391,256

3093

562762,376

4664690,305

4947

547493,408

4668046,236

6801

547731,031

4677217,805

1240

559941,281

4670407,507

3094

562740,979

4664703,329

4948

547489,705

4668035,267

6802

547743,066

4677223,217

1241

559947,705

4670413,965

3095

562720,273

4664717,165

4949

547481,930

4668022,892

6803

547757,086

4677226,613

1242

559954,252

4670421,348

3096

562710,708

4664724,853

4950

547476,330

4668008,749

6804

547766,083

4677226,548

1243

559963,950

4670432,340

3097

562706,350

4664735,571

4951

547471,471

4668002,034

6805

547782,069

4677225,433

1244

559985,228

4670453,610

3098

562704,308

4664755,516

4952

547459,533

4668001,311

6806

547788,085

4677227,888

1245

559998,771

4670468,575

3099

562700,706

4664793,091

4953

547448,396

4668007,703

6807

547792,099

4677229,860

1246

560010,127

4670483,860

3100

562700,708

4664793,113

4954

547436,098

4668017,847

6808

547800,104

4677231,301

1247

560016,061

4670500,810

3101

562700,706

4664793,133

4955

547414,446

4668030,189

6809

547805,102

4677231,264

1248

560026,818

4670520,223

3102

562700,714

4664793,237

4956

547399,229

4668033,982

6810

547816,085

4677229,185

1249

560037,605

4670534,330

3103

562700,735

4664793,519

4957

547382,983

4668033,791

6811

547822,077

4677228,643

1250

560044,302

4670543,898

3104

562701,765

4664809,952

4958

547360,277

4668030,205

6812

547825,081

4677229,121

1251

560053,158

4670550,653

3105

562702,567

4664818,955

4959

547345,839

4668020,627

6813

547830,096

4677231,582

1252

560064,142

4670566,566

3106

562702,582

4664819,176

4960

547331,381

4668008,486

6814

547843,218

4677248,983

1253

560070,302

4670579,637

3107

562705,630

4664834,522

4961

547325,650

4668002,216

6815

547850,272

4677256,929

1254

560078,499

4670607,009

3108

562712,402

4664846,782

4962

547317,304

4667988,719

6816

547858,347

4677267,866

1255

560080,296

4670623,550

3109

562718,147

4664853,441

4963

547311,449

4667973,891

6817

547861,360

4677269,842

1256

560087,250

4670651,993

3110

562728,157

4664865,116

4964

547306,821

4667955,021

6818

547864,354

4677268,823

1257

560088,104

4670656,673

3111

562742,890

4664882,120

4965

547307,755

4667938,374

6819

547869,308

4677262,790

1258

560101,285

4670665,516

3112

562751,344

4664891,920

4966

547310,009

4667922,112

6820

547874,241

4677253,756

1259

560104,774

4670664,300

3113

562752,253

4664892,912

4967

547312,144

4667914,476

6821

547875,192

4677247,251

1260

560114,836

4670681,341

3114

562781,647

4664926,336

4968

547328,640

4667897,424

6822

547876,138

4677239,748

1261

560126,338

4670700,323

3115

562801,978

4664947,155

4969

547341,587

4667882,525

6823

547877,101

4677234,743

1262

560130,895

4670716,652

3116

562802,606

4664947,841

4970

547354,521

4667865,062

6824

547879,048

4677227,231

1263

560139,273

4670726,468

3117

562814,013

4664961,254

4971

547363,906

4667849,686

6825

547882,021

4677223,711

1264

560140,638

4670742,384

3118

562838,317

4664969,825

4972

547368,327

4667838,972

6826

547895,961

4677216,112

1265

560147,531

4670762,267

3119

562855,712

4664990,440

4973

547369,361

4667826,530

6827

547907,916

4677210,528

1266

560151,776

4670770,425

3120

562894,214

4665044,332

4974

547370,211

4667805,970

6828

547912,908

4677209,491

1267

560163,576

4670777,776

3121

562925,718

4665089,463

4975

547370,702

4667787,221

6829

547915,906

4677209,471

1268

560169,162

4670789,852

3122

562952,992

4665133,303

4976

547372,742

4667775,524

6830

547922,918

4677211,420

1269

560174,162

4670798,313

3123

562953,003

4665133,319

4977

547375,176

4667766,636

6831

547925,934

4677213,896

1270

560175,724

4670807,050

3124

562953,178

4665133,557

4978

547381,103

4667756,909

6832

547935,069

4677232,824

1271

560175,679

4670809,176

3125

562963,332

4665149,878

4979

547387,436

4667743,053

6833

547944,151

4677244,754

1272

560212,817

4670839,578

3126

562978,387

4665168,010

4980

547399,610

4667724,346

6834

547951,213

4677253,701

1273

560232,627

4670856,929

3127

562978,646

4665168,363

4981

547409,012

4667711,036

6835

547956,288

4677264,161

1274

560241,076

4670876,739

3128

562998,991

4665199,579

4982

547413,950

4667703,066

6836

547959,805

4677266,884

1275

560250,557

4670899,226

3129

563032,522

4665231,138

4983

547414,755

4667693,436

6837

547963,291

4677265,110

1276

560257,585

4670921,296

3130

563033,048

4665231,701

4984

547414,754

4667693,407

6838

547966,266

4677261,589

1277

560260,101

4670923,775

3131

563047,070

4665247,786

4985

547414,754

4667693,394

6839

547967,244

4677258,581

1278

560290,967

4670949,476

3132

563056,790

4665257,047

4986

547414,754

4667693,378

6840

547970,165

4677248,066

1279

560314,383

4670965,301

3133

563057,124

4665257,404

4987

547414,753

4667693,336

6841

547973,146

4677245,545

1280

560326,855

4670970,146

3134

563042,738

4665261,264

4988

547414,756

4667693,306

6842

547980,122

4677242,495

1281

560344,595

4670969,648

3135

563014,609

4665268,151

4989

547414,283

4667679,627

6843

547987,114

4677241,943

1282

560371,166

4670965,929

3136

562981,732

4665274,887

4990

547410,327

4667669,979

6844

547991,122

4677242,914

1283

560374,246

4670965,494

3137

562959,599

4665281,482

4991

547420,395

4667669,899

6845

547996,140

4677245,878

1284

560387,220

4670962,654

3138

562926,182

4665291,160

4992

547420,358

4667669,857

6846

548005,195

4677253,808
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1285

560418,242

4670967,366

3139

562891,772

4665302,029

4993

547420,395

4667669,858

6847

548022,289

4677267,682

1286

560425,382

4670970,246

3140

562843,227

4665319,441

4994

547420,318

4667669,772

6848

548032,328

4677273,607

1287

560449,324

4670980,004

3141

562805,502

4665338,144

4995

547420,395

4667669,772

6849

548035,339

4677275,083

1288

560453,797

4670981,280

3142

562776,995

4665353,099

4996

547398,414

4667645,300

6850

548038,338

4677275,063

1289

560488,514

4670991,159

3143

562755,895

4665372,680

4997

547355,311

4667645,118

6851

548043,325

4677273,527

1290

560511,969

4670994,741

3144

562746,379

4665387,306

4998

547316,659

4667645,083

6852

548052,266

4677265,965

1291

560528,632

4671001,676

3145

562740,652

4665398,970

4999

547279,053

4667641,405

6853

548057,240

4677262,431

1292

560537,600

4671005,670

3146

562735,658

4665416,625

5000

547240,351

4667632,977

6854

548060,226

4677260,911

1293

560541,872

4671008,828

3147

562730,666

4665443,467

5001

547198,150

4667612,868

6855

548064,229

4677261,381

1294

560553,116

4671016,992

3148

562727,260

4665473,419

5002

547168,392

4667548,478

6856

548077,313

4677273,781

1295

560553,872

4671017,546

3149

562727,261

4665473,457

5003

547150,913

4667501,140

6857

548086,365

4677281,215

1296

560570,139

4671038,741

3150

562727,824

4665508,150

5004

547141,865

4667482,274

6858

548092,388

4677284,668

1297

560575,690

4671046,008

3151

562675,139

4665505,910

5005

547110,950

4667464,261

6859

548105,440

4677292,572

1298

560607,144

4671084,138

3152

562675,159

4665505,952

5006

547082,346

4667444,178

6860

548114,508

4677302,503

1299

560625,741

4671098,249

3153

562675,139

4665505,951

5007

547023,916

4667416,511

6861

548120,560

4677309,956

1300

560631,714

4671103,144

3154

562685,037

4665526,621

5008

546962,979

4667389,822

6862

548127,623

4677318,901

1301

560633,032

4671104,265

3155

562695,173

4665544,486

5009

546938,807

4667384,338

6863

548133,659

4677324,357

1302

560647,455

4671102,589

3156

562722,219

4665592,585

5010

546883,477

4667386,608

6864

548145,720

4677333,267

1303

560670,579

4671104,172

3157

562738,584

4665621,890

5011

546835,691

4667385,626

6865

548154,752

4677338,199

1304

560673,670

4671107,275

3158

562739,634

4665625,643

5012

546803,060

4667372,457

6866

548168,809

4677346,594

1305

560680,080

4671112,791

3159

562747,449

4665644,918

5013

546777,151

4667358,888

6867

548175,855

4677353,541

1306

560689,514

4671120,848

3160

562747,462

4665644,953

5014

546744,336

4667325,547

6868

548178,909

4677361,016

1307

560697,951

4671130,783

3161

562748,351

4665648,911

5015

546743,939

4667276,293

6869

548179,966

4677369,480

1308

560708,809

4671146,131

3162

562750,383

4665664,023

5016

546743,940

4667276,274

6870

548179,010

4677374,966

1309

560727,713

4671159,989

3163

562749,696

4665672,029

5017

546746,280

4667196,151

6871

548177,065

4677382,481

1310

560755,178

4671181,352

3164

562749,004

4665680,062

5018

546753,274

4667139,680

6872

548171,154

4677394,517

1311

560768,033

4671188,125

3165

562745,543

4665711,516

5019

546756,218

4667088,495

6873

548166,232

4677405,049

1312

560797,074

4671203,353

3166

562745,543

4665711,557

5020

546756,216

4667088,487

6874

548161,281

4677411,584

1313

560817,979

4671217,445

3167

562745,165

4665724,812

5021

546756,218

4667088,454

6875

548152,361

4677422,145

1314

560835,460

4671233,502

3168

562745,164

4665724,831

5022

546756,214

4667088,432

6876

548149,409

4677428,666

1315

560850,709

4671242,320

3169

562745,163

4665724,854

5023

546756,218

4667088,366

6877

548147,496

4677440,671

1316

560876,987

4671263,871

3170

562745,163

4665724,873

5024

546744,128

4667030,545

6878

548146,584

4677452,677

1317

560901,657

4671288,816

3171

562744,998

4665730,641

5025

546735,990

4666981,773

6879

548145,645

4677461,179

1318

560914,302

4671300,969

3172

562744,996

4665730,680

5026

546735,638

4666939,209

6880

548144,682

4677466,183

1319

560922,797

4671309,095

3173

562747,656

4665744,531

5027

546735,639

4666939,197

6881

548140,700

4677468,713

1320

560945,603

4671327,484

3174

562752,250

4665757,493

5028

546742,428

4666893,017

6882

548132,722

4677471,270

1321

560968,827

4671341,680

3175

562753,084

4665769,044

5029

546758,910

4666844,875

6883

548122,744

4677473,839

1322

560980,839

4671352,031

3176

562753,182

4665782,746

5030

546770,294

4666804,528

6884

548120,757

4677475,353

1323

560992,610

4671365,130

3177

562752,474

4665787,306

5031

546784,076

4666773,971

6885

548119,767

4677476,861

1324

560992,587

4671361,941

3178

562751,033

4665796,572

5032

546787,020

4666732,922

6886

548118,792

4677479,887

1325

560990,208

4671326,278

3179

562745,973

4665813,480

5033

546787,020

4666732,879

6887

548118,794

4677479,894

1326

560989,734

4671313,166

3180

562744,674

4665832,605

5034

546787,020

4666732,837

6888

548120,835

4677486,392

1327

560986,089

4671301,137

3181

562744,672

4665832,647

5035

546787,020

4666732,795

6889

548133,813

4677483,802

1328

560989,068

4671290,238

3182

562743,405

4665855,609

5036

546786,818

4666697,476

6890

548144,820

4677485,218

1329

561004,716

4671285,189

3183

562743,028

4665856,834

5037

546786,818

4666697,433

6891

548149,828

4677486,682

1330

561055,669

4671281,140

3184

562738,741

4665876,321

5038

546786,818

4666697,348

6892

548152,839

4677488,161

1331

561093,249

4671275,930

3185

562730,675

4665897,154

5039

546783,478

4666669,532

6893

548154,858

4677491,144

1332

561127,162

4671275,245

3186

562729,304

4665901,631

5040

546782,876

4666662,291

6894

548157,906

4677498,120

1333

561157,227

4671275,907

3187

562723,468

4665913,074

5041

546783,778

4666643,783

6895

548159,997

4677510,600

1334

561164,314

4671271,976

3188

562723,451

4665913,107

5042

546783,777

4666643,767

6896

548160,099

4677524,553

1335

561172,529

4671267,229

3189

562722,177

4665917,155

5043

546783,778

4666643,739

6897

548160,099

4677524,573

1336

561184,931

4671262,582

3190

562717,652

4665931,518

5044

546783,776

4666643,723

6898

548160,098

4677524,594

1337

561194,522

4671258,894

3191

562714,869

4665952,969

5045

546783,779

4666643,651

6899

548159,209

4677539,555

1338

561195,367

4671245,818

3192

562712,753

4665971,350

5046

546783,215

4666639,535

6900

548159,208

4677539,576

1339

561195,589

4671242,141

3193

562697,503

4666013,574

5047

546741,894

4666660,685

6901

548159,208

4677539,596

1340

561198,042

4671235,745

3194

562691,757

4666031,174

5048

546700,364

4666679,957

6902

548159,244

4677544,553

1341

561190,076

4671222,054

3195

562671,703

4666060,887

5049

546676,836

4666688,762

6903

548159,244

4677544,574
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1342

561183,760

4671212,545

3196

562666,408

4666068,153

5050

546653,766

4666699,297

6904

548160,272

4677546,529

1343

561174,911

4671198,424

3197

562663,324

4666073,300

5051

546627,544

4666709,772

6905

548162,256

4677546,572

1344

561173,705

4671187,996

3198

562657,798

4666081,863

5052

546605,739

4666728,379

6906

548167,207

4677540,038

1345

561184,719

4671172,553

3199

562644,179

4666102,972

5053

546586,525

4666746,045

6907

548171,158

4677533,513

1346

561206,845

4671156,460

3200

562626,870

4666129,797

5054

546545,837

4666778,945

6908

548175,092

4677524,486

1347

561219,189

4671145,253

3201

562623,335

4666152,062

5055

546513,259

4666808,299

6909

548177,051

4677518,954

1348

561232,467

4671140,336

3202

562623,045

4666153,877

5056

546495,995

4666823,946

6910

548177,051

4677518,933

1349

561251,069

4671138,584

3203

562618,706

4666166,967

5057

546479,586

4666842,735

6911

548176,975

4677508,478

1350

561259,144

4671132,025

3204

562616,254

4666180,252

5058

546459,278

4666876,755

6912

548178,925

4677501,467

1351

561261,563

4671130,067

3205

562616,251

4666180,269

5059

546449,297

4666898,746

6913

548181,899

4677497,946

1352

561266,662

4671125,596

3206

562615,460

4666184,550

5060

546436,353

4666910,636

6914

548195,853

4677492,348

1353

561280,351

4671144,370

3207

562615,098

4666189,670

5061

546381,428

4666925,019

6915

548210,793

4677484,743

1354

561291,842

4671160,091

3208

562615,097

4666189,701

5062

546375,482

4666927,482

6916

548221,756

4677480,164

1355

561301,132

4671175,829

3209

562615,095

4666189,713

5063

546366,842

4666931,060

6917

548229,734

4677477,607

1356

561319,768

4671195,255

3210

562615,094

4666189,744

5064

546361,211

4666933,397

6918

548234,731

4677477,574

1357

561325,779

4671197,212

3211

562614,155

4666202,986

5065

546352,993

4666936,801

6919

548251,838

4677492,942

1358

561331,073

4671198,312

3212

562609,831

4666218,327

5066

546347,908

4666938,906

6920

548260,874

4677498,374

1359

561340,768

4671200,331

3213

562602,496

4666232,125

5067

546343,997

4666940,528

6921

548272,918

4677505,287

1360

561340,867

4671200,351

3214

562585,634

4666250,492

5068

546337,129

4666944,043

6922

548276,426

4677506,746

1361

561355,983

4671200,423

3215

562552,930

4666289,653

5069

546327,005

4666949,226

6923

548275,915

4677503,308

1362

561365,846

4671198,731

3216

562544,120

4666306,523

5070

546318,472

4666953,597

6924

548275,903

4677503,223

1363

561375,742

4671194,351

3217

562539,793

4666321,863

5071

546293,270

4666960,707

6925

548267,823

4677491,786

1364

561381,551

4671184,933

3218

562537,987

4666340,213

5072

546277,003

4666965,298

6926

548262,766

4677483,825

1365

561383,286

4671174,555

3219

562537,758

4666342,558

5073

546275,216

4666965,803

6927

548260,732

4677478,840

1366

561378,220

4671165,273

3220

562538,329

4666352,511

5074

546268,978

4666969,014

6928

548257,633

4677464,867

1367

561372,776

4671155,507

3221

562538,331

4666352,594

5075

546257,299

4666975,031

6929

548257,546

4677452,915

1368

561367,524

4671145,987

3222

562538,338

4666352,677

5076

546253,059

4666977,212

6930

548259,501

4677446,903

1369

561364,246

4671107,393

3223

562539,475

4666372,471

5077

546209,733

4667017,703

6931

548263,456

4677440,879

1370

561366,330

4671092,955

3224

562539,475

4666372,514

5078

546186,417

4667038,211

6932

548267,434

4677437,850

1371

561367,028

4671085,819

3225

562539,519

4666372,661

5079

546170,264

4667054,095

6933

548283,350

4677427,239

1372

561372,494

4671081,532

3226

562548,083

4666409,778

5080

546163,938

4667068,994

6934

548295,296

4677420,155

1373

561375,541

4671079,760

3227

562548,284

4666410,696

5081

546151,096

4667087,466

6935

548304,271

4677417,090

1374

561376,997

4671091,121

3228

562548,310

4666410,812

5082

546144,143

4667104,161

6936

548317,264

4677416,997

1375

561377,599

4671096,050

3229

562561,954

4666448,327

5083

546132,883

4667117,295

6937

548326,257

4677416,432

1376

561385,024

4671120,618

3230

562562,133

4666448,657

5084

546119,836

4667123,301

6938

548332,256

4677416,388

1377

561391,443

4671136,189

3231

562581,146

4666488,029

5085

546109,108

4667122,547

6939

548350,259

4677417,758

1378

561399,645

4671147,696

3232

562581,160

4666488,062

5086

546108,644

4667123,731

6940

548352,696

4677417,741

1379

561404,424

4671151,837

3233

562581,554

4666488,920

5087

546104,429

4667120,953

6941

548360,936

4677454,051

1380

561402,510

4671163,728

3234

562600,327

4666518,837

5088

546098,477

4667117,435

6942

548361,431

4677456,241

1381

561397,887

4671189,371

3235

562600,342

4666518,856

5089

546086,043

4667097,913

6943

548366,560

4677460,805

1382

561393,211

4671198,902

3236

562600,729

4666519,416

5090

546079,094

4667077,555

6944

548373,302

4677465,370

1383

561389,123

4671213,060

3237

562614,608

4666540,997

5091

546077,477

4667056,925

6945

548378,772

4677469,682

1384

561384,607

4671227,205

3238

562623,383

4666552,178

5092

546066,633

4667017,659

6946

548388,064

4677478,694

1385

561384,152

4671242,459

3239

562623,626

4666552,531

5093

546063,658

4666991,753

6947

548394,175

4677485,041

1386

561384,159

4671242,586

3240

562632,191

4666561,716

5094

546046,562

4666960,424

6948

548402,074

4677495,838

1387

561388,480

4671262,106

3241

562636,354

4666564,898

5095

546025,798

4666934,738

6949

548409,204

4677503,708

1388

561396,076

4671292,480

3242

562636,835

4666565,223

5096

545995,315

4666904,169

6950

548415,191

4677512,349

1389

561422,461

4671295,850

3243

562641,175

4666568,542

5097

545941,131

4666856,566

6951

548422,068

4677519,330

1390

561443,439

4671301,944

3244

562651,910

4666575,438

5098

545888,011

4666826,537

6952

548429,455

4677528,600

1391

561467,664

4671308,078

3245

562653,083

4666576,232

5099

545851,543

4666808,802

6953

548434,549

4677534,696

1392

561490,805

4671320,403

3246

562646,920

4666585,433

5100

545798,180

4666787,226

6954

548440,664

4677543,458

1393

561519,072

4671332,445

3247

562634,039

4666601,524

5101

545773,831

4666774,487

6955

548446,143

4677550,445

1394

561540,732

4671347,104

3248

562613,322

4666622,040

5102

545720,589

4666758,812

6956

548453,403

4677560,098

1395

561557,353

4671356,291

3249

562539,498

4666659,998

5103

545685,734

4666753,508

6957

548459,140

4677569,882

1396

561557,605

4671356,479

3250

562536,945

4666695,132

5104

545648,917

4666755,375

6958

548463,223

4677577,124

1397

561586,368

4671376,013

3251

562536,943

4666695,173

5105

545621,092

4666776,973

6959

548467,687

4677586,018

1398

561606,708

4671397,859

3252

562545,892

4666705,916

5106

545595,488

4666819,596

6960

548471,764

4677591,607
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1399

561636,279

4671427,134

3253

562548,744

4666708,399

5107

545566,671

4666841,107

6961

548477,883

4677600,500

1400

561645,302

4671422,191

3254

562556,668

4666715,295

5108

545533,285

4666845,631

6962

548480,315

4677608,891

1401

561658,222

4671420,409

3255

562547,368

4666711,742

5109

545471,575

4666831,863

6963

548481,211

4677614,206

1402

561679,617

4671423,073

3256

562525,953

4666704,401

5110

545447,913

4666822,216

6964

548478,445

4677624,758

1403

561691,499

4671433,662

3257

562519,172

4666704,324

5111

545418,788

4666819,736

6965

548472,760

4677637,618

1404

561705,704

4671454,372

3258

562518,635

4666704,606

5112

545383,958

4666820,980

6966

548466,558

4677647,174

1405

561712,614

4671476,814

3259

562502,025

4666705,069

5113

545353,155

4666824,068

6967

548458,705

4677656,481

1406

561716,188

4671503,780

3260

562490,608

4666707,275

5114

545336,077

4666829,535

6968

548450,345

4677665,656

1407

561718,977

4671527,251

3261

562479,530

4666713,480

5115

545300,963

4666843,378

6969

548435,974

4677679,110

1408

561720,162

4671526,614

3262

562476,001

4666716,354

5116

545267,107

4666856,065

6970

548422,394

4677693,331

1409

561730,180

4671521,230

3263

562466,676

4666723,946

5117

545246,816

4666862,492

6971

548420,694

4677695,113

1410

561741,555

4671530,517

3264

562464,429

4666726,782

5118

545241,836

4666863,877

6972

548412,832

4677701,237

1411

561752,944

4671532,503

3265

562460,207

4666732,118

5119

545232,422

4666867,049

6973

548410,631

4677703,932

1412

561757,564

4671532,591

3266

562451,821

4666742,705

5120

545213,667

4666873,380

6974

548402,323

4677714,109

1413

561764,714

4671527,481

3267

562441,626

4666755,585

5121

545204,958

4666876,393

6975

548394,718

4677720,994

1414

561758,897

4671518,025

3268

562441,599

4666755,612

5122

545182,014

4666884,332

6976

548384,451

4677730,558

1415

561754,373

4671514,429

3269

562437,794

4666759,201

5123

545150,880

4666900,972

6977

548380,400

4677735,406

1416

561749,153

4671510,345

3270

562417,323

4666780,230

5124

545134,826

4666916,482

6978

548374,331

4677746,870

1417

561748,944

4671506,161

3271

562408,317

4666788,343

5125

545125,625

4666935,596

6979

548369,272

4677756,677

1418

561748,448

4671498,416

3272

562403,234

4666792,928

5126

545122,865

4666966,376

6980

548366,816

4677761,626

1419

561761,425

4671469,523

3273

562402,502

4666793,585

5127

545110,834

4666995,927

6981

548364,144

4677767,019

1420

561767,795

4671451,921

3274

562396,218

4666799,248

5128

545107,255

4667004,719

6982

548361,308

4677772,851

1421

561778,533

4671434,162

3275

562389,772

4666805,055

5129

545102,027

4667018,685

6983

548355,870

4677782,784

1422

561782,537

4671417,077

3276

562381,273

4666812,492

5130

545099,035

4667026,677

6984

548352,579

4677787,758

1423

561784,585

4671407,186

3277

562375,884

4666817,573

5131

545081,278

4667049,595

6985

548350,816

4677794,374

1424

561790,061

4671395,338

3278

562366,318

4666833,635

5132

545054,869

4667052,084

6986

548349,435

4677800,864

1425

561795,539

4671383,554

3279

562359,828

4666852,051

5133

545037,599

4667050,699

6987

548349,278

4677802,567

1426

561807,050

4671360,919

3280

562359,820

4666852,081

5134

545030,141

4667049,846

6988

548349,280

4677802,571

1427

561827,638

4671339,207

3281

562349,037

4666896,517

5135

545016,865

4667050,015

6989

548350,841

4677805,614

1428

561833,507

4671329,669

3282

562349,029

4666896,552

5136

545016,850

4667050,012

6990

548361,249

4677802,282

1429

561847,955

4671331,442

3283

562323,890

4666945,091

5137

545012,301

4667050,470

6991

548364,178

4677800,807

1430

561853,404

4671332,654

3284

562300,683

4666984,371

5138

544993,665

4667070,660

6992

548369,874

4677797,935

1431

561859,780

4671334,108

3285

562272,555

4667034,371

5139

544990,783

4667075,943

6993

548380,403

4677792,951

1432

561863,193

4671330,454

3286

562247,606

4667065,976

5140

544981,856

4667097,257

6994

548388,651

4677788,861

1433

561858,753

4671321,990

3287

562215,157

4667097,579

5141

544954,061

4667152,556

6995

548395,621

4677783,885

1434

561853,728

4671308,659

3288

562174,420

4667135,008

5142

544938,542

4667178,153

6996

548404,372

4677777,249

1435

561866,972

4671291,937

3289

562169,007

4667139,982

5143

544930,344

4667190,355

6997

548414,011

4677771,121

1436

561872,558

4671286,280

3290

562157,610

4667150,453

5144

544923,448

4667202,189

6998

548424,157

4677764,864

1437

561877,579

4671281,114

3291

562143,428

4667163,483

5145

544916,448

4667217,875

6999

548428,187

4677763,644

1438

561896,786

4671259,553

3292

562139,624

4667166,978

5146

544912,016

4667227,232

7000

548434,310

4677761,789

1439

561913,372

4671245,868

3293

562115,663

4667191,071

5147

544904,499

4667253,480

7001

548437,393

4677761,124

1440

561920,040

4671243,140

3294

562091,383

4667215,485

5148

544900,078

4667275,082

7002

548444,466

4677759,601

1441

561920,159

4671243,069

3295

562081,270

4667225,604

5149

544896,932

4667291,475

7003

548454,754

4677759,705

1442

561925,024

4671241,104

3296

562056,750

4667249,874

5150

544893,069

4667317,720

7004

548464,404

4677758,666

1443

561946,882

4671230,950

3297

562054,027

4667252,570

5151

544892,112

4667325,924

7005

548472,524

4677755,596

1444

561964,295

4671219,578

3298

562052,292

4667254,610

5152

544884,953

4667371,618

7006

548476,229

4677755,793

1445

561987,188

4671197,978

3299

562052,273

4667254,630

5153

544864,955

4667450,569

7007

548479,383

4677755,963

1446

561988,562

4671198,408

3300

562052,108

4667254,823

5154

544834,659

4667485,652

7008

548487,514

4677757,216

1447

562000,086

4671202,254

3301

562032,776

4667277,527

5155

544832,720

4667502,722

7009

548494,373

4677757,584

1448

562005,464

4671194,038

3302

562025,422

4667284,763

5156

544832,720

4667502,762

7010

548502,889

4677760,236

1449

562010,793

4671187,000

3303

562014,298

4667295,700

5157

544832,814

4667510,136

7011

548506,363

4677762,067

1450

562025,328

4671167,775

3304

561998,830

4667310,917

5158

544832,814

4667510,178

7012

548513,698

4677765,935

1451

562027,771

4671160,007

3305

561998,284

4667311,455

5159

544832,899

4667516,712

7013

548518,004

4677768,495

1452

562034,917

4671145,962

3306

561980,009

4667332,765

5160

544832,900

4667516,757

7014

548520,308

4677769,865

1453

562043,174

4671137,714

3307

561971,058

4667347,952

5161

544832,900

4667516,799

7015

548523,390

4677774,071

1454

562059,714

4671119,099

3308

561970,786

4667349,403

5162

544835,588

4667547,518

7016

548526,170

4677777,866

1455

562074,913

4671103,377

3309

561970,406

4667354,856

5163

544836,625

4667582,139

7017

548528,831

4677781,949
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1456

562076,999

4671098,732

3310

561968,232

4667362,969

5164

544833,813

4667600,906

7018

548532,542

4677787,650

1457

562076,879

4671090,307

3311

561966,502

4667366,594

5165

544830,225

4667613,403

7019

548534,710

4677790,512

1458

562078,172

4671079,669

3312

561963,811

4667373,745

5166

544823,500

4667622,986

7020

548537,639

4677794,379

1459

562085,867

4671072,424

3313

561960,798

4667378,536

5167

544806,772

4667632,743

7021

548539,407

4677798,163

1460

562104,757

4671066,611

3314

561959,430

4667381,400

5168

544787,553

4667642,390

7022

548541,084

4677801,753

1461

562108,493

4671064,645

3315

561952,896

4667384,884

5169

544757,740

4667652,664

7023

548543,514

4677808,997

1462

562129,218

4671053,688

3316

561943,285

4667386,387

5170

544725,333

4667659,722

7024

548547,861

4677810,051

1463

562149,307

4671041,106

3317

561924,376

4667389,463

5171

544702,792

4667663,759

7025

548549,233

4677810,382

1464

562158,964

4671028,600

3318

561903,644

4667391,049

5172

544683,263

4667665,204

7026

548551,637

4677806,560

1465

562160,910

4671012,783

3319

561873,978

4667392,638

5173

544659,025

4667665,516

7027

548556,191

4677798,665

1466

562162,670

4671004,892

3320

561848,261

4667390,398

5174

544630,422

4667660,834

7028

548559,221

4677791,661

1467

562163,405

4671003,577

3321

561845,533

4667390,158

5175

544601,455

4667658,597

7029

548563,902

4677783,126

1468

562163,658

4671003,135

3322

561840,055

4667390,199

5176

544575,262

4667658,623

7030

548570,110

4677775,987

1469

562165,009

4671001,073

3323

561840,012

4667390,197

5177

544558,669

4667658,835

7031

548576,311

4677766,307

1470

562168,085

4671003,043

3324

561816,108

4667390,376

5178

544541,683

4667659,849

7032

548579,478

4677762,481

1471

562173,625

4671016,937

3325

561795,360

4667389,651

5179

544532,001

4667661,323

7033

548585,087

4677755,944

1472

562176,331

4671027,604

3326

561774,607

4667388,111

5180

544515,453

4667664,686

7034

548586,695

4677754,068

1473

562179,693

4671034,889

3327

561750,853

4667386,597

5181

544503,657

4667666,942

7035

548588,847

4677750,119

1474

562184,645

4671036,913

3328

561733,108

4667386,288

5182

544503,436

4667666,980

7036

548595,946

4677745,270

1475

562205,731

4671033,200

3329

561721,882

4667380,809

5183

544503,415

4667666,989

7037

548601,447

4677741,880

1476

562219,254

4671028,726

3330

561713,370

4667378,558

5184

544487,352

4667672,192

7038

548604,444

4677740,034

1477

562239,352

4671016,901

3331

561700,657

4667374,404

5185

544476,518

4667677,025

7039

548612,308

4677735,563

1478

562252,499

4671011,680

3332

561689,281

4667375,096

5186

544457,357

4667695,916

7040

548624,877

4677732,989

1479

562262,604

4671018,542

3333

561689,181

4667373,645

5187

544440,272

4667713,008

7041

548632,241

4677731,704

1480

562271,638

4671023,287

3334

561684,722

4667369,551

5188

544437,319

4667714,583

7042

548643,158

4677730,788

1481

562275,942

4671031,065

3335

561684,022

4667369,477

5189

544420,451

4667732,840

7043

548652,551

4677728,476

1482

562277,338

4671033,622

3336

561684,006

4667369,460

5190

544391,743

4667758,724

7044

548668,166

4677725,515

1483

562279,163

4671037,605

3337

561677,913

4667368,828

5191

544391,701

4667758,763

7045

548673,886

4677727,411

1484

562283,392

4671040,197

3338

561670,322

4667366,475

5192

544379,018

4667769,253

7046

548681,769

4677732,100

1485

562317,228

4670985,658

3339

561664,586

4667359,386

5193

544364,871

4667782,812

7047

548685,727

4677740,614

1486

562344,075

4670948,975

3340

561661,326

4667348,415

5194

544326,480

4667825,267

7048

548688,915

4677746,335

1487

562355,045

4670892,857

3341

561655,378

4667338,652

5195

544320,623

4667842,547

7049

548691,482

4677757,268

1488

562362,920

4670833,626

3342

561648,410

4667333,577

5196

544314,768

4667859,825

7050

548693,025

4677766,172

1489

562348,657

4670796,434

3343

561649,178

4667327,303

5197

544309,026

4667896,274

7051

548693,301

4677775,458

1490

562338,912

4670762,267

3344

561656,577

4667323,441

5198

544304,264

4667939,717

7052

548694,597

4677787,283

1491

562322,707

4670741,260

3345

561665,500

4667321,686

5199

544287,180

4667979,270

7053

548694,490

4677794,749

1492

562310,141

4670715,240

3346

561681,544

4667319,949

5200

544273,451

4668015,871

7054

548694,490

4677794,771

1493

562300,826

4670697,496

3347

561686,651

4667317,286

5201

544263,126

4668034,114

7055

548694,490

4677794,792

1494

562288,264

4670662,287

3348

561688,490

4667313,024

5202

544232,895

4668051,347

7056

548694,385

4677805,692

1495

562273,565

4670642,282

3349

561688,479

4667313,006

5203

544211,799

4668055,444

7057

548694,385

4677805,713

1496

562261,744

4670623,803

3350

561688,490

4667312,980

5204

544188,631

4668070,983

7058

548694,384

4677805,734

1497

562242,816

4670606,517

3351

561685,587

4667308,252

5205

544171,376

4668094,349

7059

548694,025

4677812,693

1498

562224,126

4670597,337

3352

561676,014

4667306,136

5206

544165,977

4668137,074

7060

548694,024

4677812,713

1499

562212,286

4670584,366

3353

561660,993

4667302,376

5207

544165,980

4668137,102

7061

548697,353

4677824,810

1500

562174,612

4670575,203

3354

561658,458

4667297,394

5208

544165,977

4668137,116

7062

548701,947

4677834,978

1501

562145,828

4670569,040

3355

561656,574

4667288,470

5209

544167,987

4668169,808

7063

548706,658

4677839,546

1502

562131,767

4670560,207

3356

561653,590

4667281,052

5210

544169,299

4668220,020

7064

548714,923

4677844,491

1503

562121,667

4670554,163

3357

561649,951

4667279,582

5211

544166,857

4668237,670

7065

548722,171

4677848,291

1504

562104,116

4670538,166

3358

561649,856

4667279,745

5212

544164,931

4668251,579

7066

548731,957

4677850,687

1505

562085,259

4670514,191

3359

561649,236

4667279,494

5213

544164,435

4668272,842

7067

548742,119

4677851,300

1506

562074,553

4670493,453

3360

561646,085

4667284,835

5214

544164,433

4668272,884

7068

548751,772

4677852,297

1507

562071,597

4670448,431

3361

561641,228

4667294,678

5215

544160,895

4668332,688

7069

548757,108

4677853,047

1508

562059,894

4670410,160

3362

561635,288

4667302,586

5216

544154,486

4668362,200

7070

548762,320

4677855,581

1509

562051,791

4670387,284

3363

561627,579

4667307,960

5217

544147,717

4668374,312

7071

548767,415

4677860,401

1510

562035,570

4670364,471

3364

561619,144

4667310,194

5218

544124,389

4668410,489

7072

548773,781

4677868,150

1511

562021,910

4670351,264

3365

561610,973

4667306,983

5219

544093,279

4668446,026

7073

548777,740

4677877,556

1512

562012,218

4670332,531

3366

561609,763

4667301,717

5220

544066,031

4668476,282

7074

548778,790

4677881,033
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1513

562010,195

4670320,978

3367

561614,512

4667294,506

5221

544048,600

4668494,746

7075

548780,684

4677887,215

1514

562007,545

4670300,385

3368

561621,892

4667286,702

5222

544034,162

4668514,393

7076

548782,866

4677897,646

1515

562000,035

4670264,011

3369

561624,963

4667279,993

5223

544034,162

4668514,435

7077

548785,554

4677906,543

1516

561995,299

4670221,620

3370

561624,956

4667279,969

5224

544033,758

4668534,889

7078

548785,828

4677916,175

1517

561985,915

4670177,893

3371

561624,963

4667279,951

5225

544033,758

4668534,895

7079

548782,935

4677927,628

1518

561984,287

4670150,354

3372

561622,975

4667273,278

5226

544033,757

4668534,931

7080

548779,655

4677936,923

1519

561987,703

4670139,023

3373

561615,810

4667266,713

5227

544036,972

4668565,043

7081

548774,721

4677945,712

1520

561998,962

4670124,317

3374

561603,771

4667260,553

5228

544050,038

4668588,801

7082

548768,516

4677953,633

1521

562001,040

4670108,936

3375

561598,039

4667254,964

5229

544050,301

4668589,198

7083

548768,515

4677953,654

1522

562001,230

4670084,065

3376

561597,369

4667247,662

5230

544057,262

4668600,779

7084

548768,150

4677959,466

1523

561996,727

4670057,296

3377

561591,002

4667241,091

5231

544065,426

4668611,958

7085

548762,452

4677967,877

1524

561984,507

4670026,263

3378

561583,044

4667236,770

5232

544065,735

4668612,424

7086

548756,379

4677976,792

1525

561977,901

4670003,198

3379

561571,500

4667230,106

5233

544082,195

4668635,499

7087

548750,682

4677985,715

1526

561964,770

4669984,361

3380

561561,115

4667220,747

5234

544082,637

4668636,118

7088

548745,364

4677992,340

1527

561949,781

4669967,416

3381

561560,776

4667216,421

5235

544092,772

4668651,284

7089

548739,285

4677999,860

1528

561931,908

4669957,917

3382

561579,984

4667203,537

5236

544094,971

4668654,443

7090

548734,347

4678006,106

1529

561915,367

4669951,172

3383

561593,238

4667195,192

5237

544095,036

4668654,578

7091

548732,710

4678012,364

1530

561884,579

4669944,588

3384

561598,118

4667188,660

5238

544108,402

4668682,671

7092

548732,710

4678012,385

1531

561847,092

4669936,419

3385

561598,114

4667188,622

5239

544108,480

4668682,834

7093

548732,357

4678023,667

1532

561815,452

4669933,521

3386

561598,118

4667188,619

5240

544111,901

4668690,024

7094

548732,355

4678023,688

1533

561794,393

4669932,864

3387

561597,191

4667180,627

5241

544122,849

4668712,145

7095

548732,354

4678023,709

1534

561772,156

4669933,406

3388

561594,565

4667171,021

5242

544124,404

4668736,191

7096

548731,494

4678035,643

1535

561740,409

4669940,754

3389

561594,683

4667162,754

5243

544125,107

4668772,015

7097

548731,494

4678035,647

1536

561724,157

4669947,867

3390

561598,745

4667153,788

5244

544121,217

4668797,794

7098

548732,917

4678047,625

1537

561692,112

4669966,284

3391

561598,744

4667153,747

5245

544109,713

4668809,535

7099

548733,203

4678060,727

1538

561670,404

4669979,556

3392

561598,555

4667145,292

5246

544107,767

4668809,842

7100

548734,121

4678074,821

1539

561648,121

4670000,344

3393

561598,554

4667145,250

5247

544107,746

4668809,847

7101

548733,004

4678084,624

1540

561624,507

4670017,444

3394

561595,685

4667136,906

5248

544077,198

4668814,682

7102

548733,003

4678084,646

1541

561608,865

4670031,865

3395

561589,209

4667131,761

5249

544076,514

4668814,790

7103

548732,271

4678097,072

1542

561577,577

4670067,700

3396

561588,815

4667131,930

5250

544076,248

4668814,755

7104

548731,266

4678103,055

1543

561544,575

4670092,368

3397

561588,494

4667131,673

5251

544048,723

4668811,040

7105

548728,740

4678108,533

1544

561512,741

4670113,654

3398

561580,592

4667135,041

5252

544028,252

4668810,655

7106

548719,748

4678119,621

1545

561475,233

4670128,862

3399

561568,946

4667136,598

5253

544028,185

4668810,668

7107

548712,293

4678135,030

1546

561449,928

4670136,540

3400

561562,812

4667135,140

5254

544002,961

4668815,782

7108

548708,384

4678147,510

1547

561414,134

4670136,933

3401

561560,262

4667127,855

5255

543975,758

4668827,390

7109

548707,667

4678149,626

1548

561390,140

4670128,418

3402

561554,763

4667119,329

5256

543956,065

4668852,421

7110

548706,609

4678152,760

1549

561378,583

4670119,944

3403

561543,584

4667112,161

5257

543948,005

4668878,289

7111

548704,725

4678158,350

1550

561338,831

4670083,365

3404

561529,385

4667100,834

5258

543922,552

4668951,283

7112

548704,726

4678158,370

1551

561304,174

4670043,569

3405

561511,317

4667090,222

5259

543915,923

4668970,295

7113

548704,834

4678166,311

1552

561266,422

4670015,222

3406

561495,800

4667087,394

5260

543884,693

4669059,855

7114

548704,877

4678169,441

1553

561231,953

4670000,168

3407

561495,539

4667087,391

5261

543873,741

4669111,226

7115

548705,531

4678177,835

1554

561192,268

4669972,715

3408

561495,085

4667087,306

5262

543879,665

4669159,416

7116

548710,636

4678188,766

1555

561159,997

4669951,707

3409

561480,615

4667087,113

5263

543878,268

4669182,184

7117

548713,196

4678200,822

1556

561116,390

4669916,976

3410

561466,634

4667081,171

5264

543863,626

4669193,867

7118

548713,829

4678202,652

1557

561107,198

4669889,919

3411

561452,853

4667076,208

5265

543853,624

4669201,847

7119

548718,829

4678216,989

1558

561097,056

4669861,693

3412

561452,645

4667076,304

5266

543843,752

4669209,721

7120

548722,449

4678232,450

1559

561087,592

4669831,711

3413

561452,138

4667076,123

5267

543834,972

4669232,971

7121

548722,479

4678232,780

1560

561082,346

4669797,630

3414

561442,553

4667080,498

5268

543832,683

4669260,034

7122

548723,464

4678243,568

1561

561082,348

4669781,206

3415

561440,258

4667091,954

5269

543835,155

4669333,473

7123

548723,361

4678254,468

1562

561093,488

4669740,389

3416

561436,000

4667098,983

5270

543839,765

4669333,602

7124

548722,369

4678264,647

1563

561118,558

4669759,759

3417

561426,913

4667103,295

5271

543827,519

4669353,625

7125

548721,298

4678266,846

1564

561136,352

4669758,193

3418

561413,397

4667110,012

5272

543819,535

4669381,168

7126

548715,164

4678279,440

1565

561153,408

4669758,131

3419

561399,510

4667115,242

5273

543803,572

4669402,541

7127

548715,166

4678279,457

1566

561167,822

4669756,627

3420

561391,527

4667116,440

5274

543787,400

4669414,566

7128

548715,941

4678287,951

1567

561171,844

4669766,993

3421

561393,335

4667105,364

5275

543776,973

4669419,943

7129

548712,035

4678295,827

1568

561181,080

4669783,419

3422

561399,365

4667075,259

5276

543768,382

4669422,707

7130

548710,723

4678298,506

1569

561184,360

4669787,714

3423

561409,728

4667038,887

5277

543742,205

4669431,266

7131

548708,364

4678305,262
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1570

561200,887

4669808,899

3424

561409,723

4667038,866

5278

543723,664

4669462,068

7132

548702,334

4678313,642

1571

561228,295

4669839,939

3425

561409,728

4667038,845

5279

543721,661

4669465,524

7133

548700,389

4678316,349

1572

561247,948

4669862,230

3426

561406,448

4667026,252

5280

543700,226

4669491,013

7134

548694,428

4678320,311

1573

561329,241

4669958,917

3427

561386,529

4667018,713

5281

543688,824

4669498,530

7135

548690,440

4678323,803

1574

561358,414

4669992,383

3428

561372,795

4667011,935

5282

543658,412

4669506,232

7136

548686,571

4678327,193

1575

561403,838

4670044,596

3429

561372,533

4667012,070

5283

543649,293

4669506,384

7137

548678,129

4678330,282

1576

561410,005

4670049,988

3430

561372,079

4667011,844

5284

543648,186

4669506,611

7138

548676,038

4678330,810

1577

561413,271

4670052,467

3431

561360,936

4667017,615

5285

543620,954

4669512,241

7139

548673,626

4678331,422

1578

561420,560

4670057,972

3432

561352,509

4667023,303

5286

543594,243

4669524,219

7140

548665,637

4678332,232

1579

561425,305

4670057,627

3433

561341,488

4667020,727

5287

543591,374

4669525,531

7141

548665,647

4678332,245

1580

561431,299

4670057,204

3434

561336,561

4667004,076

5288

543552,413

4669564,524

7142

548669,449

4678337,325

1581

561459,030

4670055,943

3435

561328,461

4666981,516

5289

543531,233

4669595,816

7143

548675,733

4678343,604

1582

561500,953

4670047,262

3436

561323,931

4666974,197

5290

543513,820

4669616,545

7144

548676,960

4678344,815

1583

561526,612

4670035,830

3437

561319,960

4666972,145

5291

543500,869

4669621,534

7145

548680,297

4678348,387

1584

561541,685

4670030,103

3438

561319,670

4666972,277

5292

543480,856

4669618,860

7146

548682,180

4678350,400

1585

561576,545

4670012,356

3439

561319,244

4666972,059

5293

543463,651

4669608,815

7147

548690,581

4678359,286

1586

561622,485

4669988,342

3440

561314,074

4666974,407

5294

543453,219

4669597,809

7148

548697,458

4678366,778

1587

561664,362

4669965,175

3441

561308,195

4666982,070

5295

543432,928

4669572,185

7149

548702,296

4678371,647

1588

561707,539

4669940,431

3442

561307,524

4666992,824

5296

543416,933

4669542,076

7150

548702,597

4678372,043

1589

561740,589

4669931,137

3443

561314,404

4667011,204

5297

543402,348

4669522,140

7151

548702,601

4678372,049

1590

561773,334

4669923,459

3444

561320,514

4667026,529

5298

543391,648

4669507,130

7152

548705,606

4678376,004

1591

561819,034

4669918,880

3445

561319,086

4667036,473

5299

543381,479

4669481,939

7153

548725,668

4678374,816

1592

561855,723

4669912,174

3446

561312,411

4667038,084

5300

543353,198

4669450,241

7154

548732,121

4678382,106

1593

561885,381

4669909,152

3447

561304,890

4667037,391

5301

543332,945

4669439,181

7155

548742,570

4678391,422

1594

561916,496

4669918,116

3448

561296,719

4667032,856

5302

543300,508

4669449,391

7156

548742,581

4678391,431

1595

561931,770

4669930,559

3449

561268,287

4667006,194

5303

543274,299

4669461,247

7157

548742,592

4678391,441

1596

561953,794

4669952,704

3450

561247,337

4666994,790

5304

543240,975

4669481,722

7158

548749,826

4678397,892

1597

561961,464

4669967,021

3451

561247,051

4666994,933

5305

543207,244

4669499,108

7159

548749,841

4678397,905

1598

561975,012

4669992,093

3452

561246,621

4666994,700

5306

543185,589

4669508,513

7160

548763,080

4678406,410

1599

561989,846

4670021,228

3453

561189,183

4667023,971

5307

543162,312

4669510,326

7161

548768,167

4678412,759

1600

562003,130

4670044,064

3454

561189,020

4667023,888

5308

543110,856

4669485,794

7162

548793,106

4678407,626

1601

562016,497

4670077,647

3455

561189,077

4667023,960

5309

543107,139

4669484,767

7163

548802,115

4678403,615

1602

562016,515

4670078,658

3456

561189,020

4667023,931

5310

543092,521

4669473,245

7164

548806,205

4678401,598

1603

562016,603

4670084,141

3457

561189,090

4667024,018

5311

543085,611

4669469,258

7165

548809,021

4678397,552

1604

562041,093

4670126,260

3458

561188,916

4667024,111

5312

543085,578

4669469,151

7166

548813,886

4678392,127

1605

562062,357

4670173,280

3459

561188,304

4667023,800

5313

543085,416

4669468,646

7167

548817,970

4678387,171

1606

562076,926

4670191,860

3460

561190,497

4667026,476

5314

543075,843

4669463,122

7168

548821,616

4678382,112

1607

562095,437

4670220,463

3461

561202,075

4667029,394

5315

543065,442

4669461,065

7169

548826,494

4678376,004

1608

562113,772

4670257,937

3462

561202,273

4667029,392

5316

543054,680

4669458,932

7170

548832,755

4678371,706

1609

562139,658

4670287,681

3463

561202,439

4667029,433

5317

543054,505

4669459,041

7171

548838,369

4678368,622

1610

562159,918

4670314,644

3464

561202,791

4667029,523

5318

543040,047

4669467,903

7172

548844,469

4678364,528

1611

562191,333

4670356,903

3465

561212,446

4667029,507

5319

543025,662

4669491,664

7173

548851,588

4678361,868

1612

562221,520

4670384,175

3466

561212,477

4667029,507

5320

543022,233

4669518,606

7174

548856,523

4678359,145

1613

562248,277

4670412,411

3467

561217,622

4667036,456

5321

543021,879

4669548,420

7175

548861,623

4678356,387

1614

562274,227

4670449,651

3468

561219,770

4667048,876

5322

543018,235

4669587,838

7176

548865,058

4678354,332

1615

562289,035

4670474,846

3469

561218,182

4667061,387

5323

543005,653

4669614,638

7177

548869,216

4678350,703

1616

562304,252

4670505,537

3470

561212,261

4667072,051

5324

542994,609

4669643,693

7178

548871,556

4678348,256

1617

562321,086

4670535,531

3471

561204,603

4667084,418

5325

542995,631

4669643,965

7179

548873,370

4678344,313

1618

562341,545

4670565,625

3472

561198,595

4667092,765

5326

542993,222

4669646,078

7180

548875,022

4678339,533

1619

562345,210

4670569,686

3473

561200,621

4667096,561

5327

542987,264

4669666,592

7181

548878,310

4678323,730

1620

562365,791

4670592,498

3474

561201,304

4667096,624

5328

542984,206

4669682,242

7182

548882,054

4678303,088

1621

562382,420

4670619,250

3475

561201,327

4667096,668

5329

542976,531

4669701,633

7183

548883,566

4678294,434

1622

562398,105

4670653,685

3476

561201,339

4667096,689

5330

542950,457

4669717,362

7184

548887,809

4678284,845

1623

562405,344

4670670,375

3477

561209,302

4667097,443

5331

542924,753

4669728,990

7185

548892,769

4678277,778

1624

562410,471

4670688,395

3478

561209,394

4667097,452

5332

542893,405

4669742,665

7186

548903,371

4678263,275

1625

562409,851

4670696,645

3479

561217,727

4667102,065

5333

542853,307

4669750,203

7187

548909,376

4678259,309

1626

562409,263

4670728,517

3480

561227,936

4667114,856

5334

542825,649

4669751,457

7188

548918,941

4678257,075
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1627

562408,883

4670731,749

3481

561243,340

4667128,737

5335

542740,969

4669752,889

7189

548920,536

4678257,628

1628

562419,260

4670728,445

3482

561245,736

4667139,160

5336

542689,573

4669748,301

7190

548927,435

4678260,029

1629

563250,439

4670506,556

3483

561241,332

4667143,628

5337

542660,600

4669747,535

7191

548933,078

4678266,508

1630

563253,597

4670503,536

3484

561229,849

4667145,651

5338

542645,122

4669747,639

7192

548936,293

4678271,480

1631

563257,767

4670501,006

3485

561209,628

4667148,545

5339

542603,152

4669748,497

7193

548937,102

4678272,732

1632

563268,441

4670499,366

3486

561197,978

4667153,751

5340

542602,842

4669748,537

7194

548941,297

4678279,877

1633

563283,857

4670496,756

3487

561197,977

4667153,836

5341

542569,646

4669754,668

7195

548944,332

4678286,552

1634

563290,393

4670493,713

3488

561197,977

4667153,879

5342

542553,185

4669762,189

7196

548946,270

4678289,700

1635

563291,803

4670489,703

3489

561197,842

4667160,688

5343

542539,244

4669782,410

7197

548950,481

4678294,581

1636

563292,829

4670485,006

3490

561197,841

4667160,730

5344

542524,672

4669809,628

7198

548956,456

4678300,544

1637

563295,850

4670479,606

3491

561197,840

4667160,776

5345

542521,359

4669837,574

7199

548959,728

4678303,921

1638

563301,067

4670475,319

3492

561197,839

4667160,818

5346

542518,384

4669874,361

7200

548963,667

4678306,939

1639

563310,853

4670472,750

3493

561204,273

4667168,707

5347

542512,055

4669903,826

7201

548969,190

4678309,317

1640

563318,404

4670470,446

3494

561212,971

4667179,761

5348

542503,437

4669920,814

7202

548972,494

4678311,731

1641

563331,906

4670471,227

3495

561222,289

4667189,441

5349

542489,342

4669930,927

7203

548979,719

4678313,311

1642

563343,299

4670474,953

3496

561223,713

4667197,534

5350

542474,444

4669932,511

7204

548984,771

4678314,291

1643

563387,505

4670487,508

3497

561219,564

4667209,262

5351

542434,242

4669927,141

7205

548987,615

4678313,637

1644

563416,351

4670502,226

3498

561212,357

4667214,624

5352

542405,494

4669917,273

7206

548991,618

4678310,517

1645

563424,971

4670510,789

3499

561202,862

4667215,132

5353

542376,034

4669907,334

7207

548992,456

4678307,903

1646

563427,457

4670517,329

3500

561196,636

4667218,117

5354

542329,438

4669888,481

7208

548992,456

4678307,882

1647

563427,549

4670521,708

3501

561196,649

4667218,200

5355

542275,454

4669879,383

7209

548992,444

4678302,432

1648

563428,199

4670534,127

3502

561196,635

4667218,205

5356

542239,974

4669880,186

7210

548992,444

4678302,411

1649

563427,710

4670552,255

3503

561196,641

4667218,244

5357

542200,792

4669881,298

7211

548987,106

4678294,578

1650

563427,789

4670554,814

3504

561196,635

4667218,247

5358

542178,874

4669881,669

7212

548984,905

4678288,376

1651

563442,654

4670554,894

3505

561197,288

4667222,740

5359

542154,836

4669877,873

7213

548982,531

4678285,491

1652

563462,455

4670553,195

3506

561203,066

4667227,008

5360

542132,774

4669869,933

7214

548978,302

4678279,392

1653

563477,070

4670550,612

3507

561213,164

4667231,243

5361

542113,465

4669856,266

7215

548974,838

4678271,243

1654

563484,599

4670549,283

3508

561223,841

4667234,787

5362

542089,828

4669833,156

7216

548974,207

4678264,625

1655

563493,793

4670542,029

3509

561222,418

4667242,043

5363

542080,545

4669819,430

7217

548973,930

4678259,027

1656

563504,252

4670527,020

3510

561216,569

4667252,520

5364

542065,189

4669803,002

7218

548973,929

4678259,007

1657

563524,958

4670505,254

3511

561216,596

4667252,558

5365

542051,492

4669795,730

7219

548973,929

4678258,986

1658

563532,246

4670493,209

3512

561216,569

4667252,605

5366

542036,561

4669788,277

7220

548973,917

4678254,130

1659

563557,154

4670481,591

3513

561216,582

4667252,625

5367

542009,708

4669786,479

7221

548975,026

4678249,642

1660

563571,314

4670487,794

3514

561216,569

4667252,649

5368

541990,051

4669791,153

7222

548978,039

4678245,309

1661

563595,190

4670498,000

3515

561219,609

4667256,679

5369

541960,931

4669802,071

7223

548984,956

4678239,874

1662

563637,746

4670515,865

3516

561208,180

4667259,512

5370

541943,077

4669812,695

7224

548991,267

4678237,949

1663

563681,775

4670530,111

3517

561186,705

4667261,921

5371

541916,882

4669826,481

7225

548996,303

4678235,844

1664

563711,513

4670530,017

3518

561167,336

4667261,996

5372

541891,800

4669838,908

7226

549000,822

4678234,187

1665

563761,706

4670532,589

3519

561142,051

4667255,993

5373

541868,565

4669849,251

7227

549006,349

4678232,555

1666

563761,733

4670527,902

3520

561094,036

4667251,656

5374

541848,911

4669858,381

7228

549013,912

4678230,641

1667

563761,813

4670522,534

3521

561071,833

4667257,129

5375

541820,935

4669864,481

7229

549016,003

4678230,661

1668

563766,276

4670483,634

3522

561048,813

4667261,857

5376

541794,688

4669871,324

7230

549018,221

4678230,704

1669

563774,218

4670437,634

3523

561037,699

4667262,688

5377

541764,695

4669882,774

7231

549018,237

4678230,705

1670

563775,997

4670427,334

3524

561013,123

4667259,739

5378

541749,225

4669891,419

7232

549023,248

4678237,364

1671

563781,748

4670384,864

3525

560999,742

4667258,274

5379

541722,381

4669908,155

7233

549026,478

4678237,761

1672

563787,201

4670309,790

3526

560989,315

4667259,099

5380

541702,837

4669919,683

7234

549030,421

4678240,042

1673

563790,871

4670290,580

3527

560977,483

4667264,495

5381

541681,435

4669935,228

7235

549032,343

4678246,652

1674

563812,235

4670297,743

3528

560963,425

4667273,033

5382

541678,974

4669936,705

7236

549032,349

4678249,499

1675

563853,652

4670314,188

3529

560949,836

4667286,128

5383

541674,212

4669945,353

7237

549038,100

4678257,166

1676

563848,121

4670301,413

3530

560934,397

4667302,297

5384

541628,321

4670003,736

7238

549037,785

4678259,767

1677

563836,176

4670273,948

3531

560927,767

4667310,028

5385

541614,435

4670014,669

7239

549037,565

4678261,039

1678

563818,551

4670238,398

3532

560914,486

4667322,371

5386

541609,077

4670021,323

7240

549036,373

4678267,984

1679

563804,634

4670214,508

3533

560901,132

4667324,719

5387

541590,595

4670054,532

7241

549035,446

4678273,051

1680

563794,512

4670197,026

3534

560892,189

4667323,220

5388

541570,868

4670081,071

7242

549035,445

4678273,072

1681

563786,661

4670192,334

3535

560874,214

4667308,732

5389

541558,800

4670102,790

7243

549035,399

4678274,338

1682

563734,854

4670182,404

3536

560862,265

4667298,070

5390

541551,569

4670120,016

7244

549035,398

4678274,359

1683

563743,966

4670153,906

3537

560851,820

4667296,586

5391

541534,899

4670154,115

7245

549035,397

4678274,380
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1684

563745,223

4670130,283

3538

560838,473

4667299,744

5392

541519,345

4670183,383

7246

549035,112

4678281,976

1685

563745,237

4670105,915

3539

560827,402

4667306,696

5393

541513,789

4670200,196

7247

549035,111

4678281,997

1686

563746,435

4670080,794

3540

560814,138

4667321,353

5394

541505,360

4670219,634

7248

549035,111

4678282,018

1687

563757,745

4670064,778

3541

560782,365

4667376,686

5395

541495,540

4670236,129

7249

549035,122

4678286,774

1688

563764,168

4670054,486

3542

560777,322

4667396,655

5396

541486,446

4670241,254

7250

549035,122

4678286,796

1689

563768,107

4670028,335

3543

560772,982

4667409,744

5397

541465,040

4670234,981

7251

549036,889

4678297,193

1690

563777,003

4669997,908

3544

560772,394

4667423,554

5398

541449,177

4670223,727

7252

549041,215

4678304,563

1691

563787,472

4669968,096

3545

560770,316

4667441,420

5399

541422,051

4670208,100

7253

549045,906

4678313,541

1692

563797,621

4669954,647

3546

560770,325

4667441,444

5400

541393,101

4670195,102

7254

549046,898

4678314,891

1693

563803,123

4669954,987

3547

560770,316

4667441,505

5401

541355,905

4670179,300

7255

549047,855

4678316,189

1694

563831,767

4669992,575

3548

560770,320

4667441,519

5402

541343,421

4670178,140

7256

549049,811

4678317,668

1695

563865,695

4670053,369

3549

560770,316

4667441,548

5403

541339,369

4670188,454

7257

549051,452

4678318,909

1696

563898,189

4670097,996

3550

560770,962

4667443,524

5404

541335,058

4670194,819

7258

549064,018

4678334,809

1697

563905,059

4670046,024

3551

560768,580

4667457,510

5405

541338,204

4670197,252

7259

549071,232

4678346,126

1698

563905,477

4670043,024

3552

560759,648

4667466,382

5406

541345,856

4670205,664

7260

549077,046

4678357,328

1699

563906,942

4670038,324

3553

560736,590

4667483,543

5407

541354,918

4670219,052

7261

549073,760

4678365,256

1700

563941,320

4670005,024

3554

560708,293

4667500,621

5408

541370,220

4670236,642

7262

549078,103

4678374,156

1701

563962,083

4669991,511

3555

560685,426

4667517,841

5409

541377,125

4670244,416

7263

549081,680

4678382,544

1702

563984,934

4669972,032

3556

560666,103

4667533,038

5410

541382,950

4670253,018

7264

549084,746

4678391,060

1703

563997,406

4669960,384

3557

560657,053

4667544,815

5411

541385,777

4670257,198

7265

549088,322

4678399,192

1704

564050,908

4669928,568

3558

560653,187

4667552,997

5412

541389,571

4670264,658

7266

549090,871

4678403,132

1705

564059,159

4669945,502

3559

560644,330

4667563,813

5413

541392,330

4670271,411

7267

549099,527

4678411,510

1706

564078,896

4669970,851

3560

560634,770

4667572,316

5414

541394,380

4670276,438

7268

549104,237

4678416,842

1707

564091,138

4669996,574

3561

560624,450

4667579,265

5415

541399,359

4670296,239

7269

549108,312

4678421,794

1708

564107,478

4670052,685

3562

560610,323

4667578,553

5416

541404,471

4670318,475

7270

549112,004

4678425,603

1709

564153,896

4670043,722

3563

560602,834

4667570,922

5417

541406,592

4670341,877

7271

549118,731

4678434,536

1710

564162,475

4670042,806

3564

560584,753

4667550,310

5418

541407,769

4670368,489

7272

549122,374

4678439,182

1711

564180,928

4670040,837

3565

560564,822

4667524,340

5419

541407,910

4670388,049

7273

549126,188

4678447,463

1712

564189,639

4670035,656

3566

560553,652

4667517,486

5420

541410,160

4670399,931

7274

549127,935

4678454,657

1713

564192,619

4670015,329

3567

560532,633

4667496,831

5421

541412,440

4670406,604

7275

549130,397

4678460,307

1714

564185,034

4669977,328

3568

560508,544

4667466,266

5422

541416,854

4670416,346

7276

549132,132

4678467,124

1715

564165,094

4669915,375

3569

560502,498

4667451,002

5423

541423,292

4670425,325

7277

549132,753

4678470,310

1716

564215,043

4669902,516

3570

560496,329

4667427,246

5424

541432,492

4670438,414

7278

549133,490

4678474,081

1717

564229,192

4669949,897

3571

560494,734

4667414,009

5425

541436,125

4670442,889

7279

549134,383

4678478,376

1718

564284,027

4669921,319

3572

560493,054

4667397,381

5426

541439,775

4670450,946

7280

549136,764

4678485,557

1719

564310,757

4669901,881

3573

560494,292

4667370,595

5427

541440,907

4670454,083

7281

549137,482

4678488,206

1720

564316,402

4669901,029

3574

560494,291

4667370,585

5428

541442,556

4670458,644

7282

549141,375

4678494,956

1721

564493,864

4669874,254

3575

560494,292

4667370,553

5429

541444,674

4670472,715

7283

549142,775

4678499,107

1722

564497,520

4669869,788

3576

560494,290

4667370,542

5430

541447,727

4670492,130

7284

549144,554

4678503,253

1723

564514,384

4669843,364

3577

560494,294

4667370,465

5431

541451,863

4670513,515

7285

549145,534

4678506,147

1724

564528,333

4669802,590

3578

560491,182

4667355,182

5432

541455,882

4670532,390

7286

549147,065

4678510,426

1725

564549,878

4669767,818

3579

560485,113

4667345,226

5433

541455,098

4670541,733

7287

549149,901

4678515,938

1726

564551,740

4669764,807

3580

560476,357

4667344,103

5434

541448,484

4670560,101

7288

549152,236

4678521,590

1727

564554,651

4669761,397

3581

560473,451

4667318,845

5435

541446,288

4670567,431

7289

549153,001

4678525,764

1728

564572,865

4669740,037

3582

560471,157

4667298,906

5436

541445,270

4670577,800

7290

549154,277

4678530,050

1729

564598,579

4669710,299

3583

560465,868

4667255,786

5437

541445,341

4670587,627

7291

549155,755

4678532,677

1730

564603,592

4669694,268

3584

560465,721

4667255,783

5438

541445,397

4670595,421

7292

549159,703

4678541,204

1731

564606,309

4669664,878

3585

560437,533

4667254,729

5439

541448,716

4670607,252

7293

549161,756

4678545,977

1732

564611,968

4669634,728

3586

560434,695

4667259,058

5440

541451,994

4670617,908

7294

549163,915

4678549,979

1733

564622,991

4669595,780

3587

560424,755

4667255,579

5441

541459,509

4670631,107

7295

549167,611

4678554,445

1734

564640,131

4669573,107

3588

560426,956

4667252,101

5442

541470,419

4670649,645

7296

549171,431

4678558,779

1735

564653,301

4669562,953

3589

560426,933

4667252,095

5443

541475,216

4670660,461

7297

549175,492

4678562,726

1736

564686,603

4669545,214

3590

560426,956

4667252,059

5444

541481,216

4670678,026

7298

549178,372

4678565,436

1737

564721,630

4669524,219

3591

560382,018

4667240,266

5445

541482,157

4670681,994

7299

549182,800

4678568,859

1738

564755,927

4669489,852

3592

560334,808

4667235,419

5446

541484,284

4670690,887

7300

549186,969

4678572,163

1739

564769,435

4669465,391

3593

560327,316

4667236,098

5447

541489,467

4670711,006

7301

549192,714

4678577,078

1740

564773,969

4669443,987

3594

560319,701

4667237,838

5448

541499,707

4670741,487

7302

549196,532

4678581,413
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1741

564775,311

4669431,860

3595

560304,361

4667213,085

5449

541501,988

4670749,256

7303

549200,589

4678585,229

1742

564775,464

4669400,560

3596

560297,581

4667202,142

5450

541502,362

4670748,906

7304

549205,022

4678588,782

1743

564774,258

4669363,642

3597

560277,008

4667180,837

5451

541504,487

4670740,456

7305

549208,702

4678592,738

1744

564776,629

4669354,748

3598

560277,368

4667180,508

5452

541505,417

4670739,639

7306

549212,516

4678596,820

1745

564784,892

4669340,071

3599

560277,346

4667180,485

5453

541505,437

4670739,698

7307

549217,496

4678601,756

1746

564790,683

4669336,532

3600

560277,368

4667180,465

5454

541510,543

4670757,094

7308

549220,932

4678605,974

1747

564809,250

4669329,959

3601

560274,749

4667177,750

5455

541511,599

4670765,083

7309

549224,728

4678609,543

1748

564832,526

4669260,025

3602

560248,825

4667152,829

5456

541512,687

4670777,071

7310

549228,578

4678614,895

1749

564857,737

4669184,287

3603

560230,732

4667147,400

5457

541511,769

4670788,574

7311

549229,697

4678616,315

1750

564910,304

4668920,303

3604

560212,733

4667146,652

5458

541509,861

4670801,083

7312

549231,620

4678618,743

1751

564907,792

4668815,046

3605

560212,607

4667146,677

5459

541504,990

4670818,612

7313

549235,487

4678624,606

1752

564863,751

4668667,422

3606

560212,017

4667146,652

5460

541498,144

4670839,654

7314

549236,883

4678628,693

1753

564862,783

4668664,174

3607

560195,985

4667149,769

5461

541496,235

4670852,163

7315

549237,043

4678633,846

1754

564890,802

4668556,566

3608

560173,793

4667156,674

5462

541495,373

4670871,162

7316

549238,991

4678639,383

1755

564902,336

4668527,432

3609

560147,637

4667160,175

5463

541494,500

4670888,663

7317

549239,877

4678643,425

1756

564868,325

4668473,257

3610

560129,750

4667164,989

5464

541491,686

4670914,173

7318

549241,152

4678651,783

1757

564654,217

4668361,597

3611

560114,710

4667164,914

5465

541487,861

4670938,192

7319

549241,705

4678657,364

1758

564654,382

4668358,681

3612

560099,617

4667159,717

5466

541482,989

4670955,721

7320

549242,764

4678666,999

1759

564659,200

4668273,842

3613

560087,624

4667151,868

5467

541478,056

4670964,753

7321

549242,991

4678674,371

1760

564637,491

4668209,643

3614

560074,209

4667136,718

5468

541472,146

4670976,792

7322

549242,937

4678680,862

1761

564605,049

4668153,064

3615

560064,118

4667115,432

5469

541472,174

4670980,790

7323

549242,602

4678686,597

1762

564532,975

4668027,378

3616

560048,081

4667083,427

5470

541472,319

4670981,488

7324

549241,115

4678691,987

1763

564470,415

4667918,282

3617

560036,134

4667055,593

5471

541470,892

4670984,860

7325

549239,772

4678697,883

1764

564400,259

4667795,940

3618

560029,435

4667028,208

5472

541467,516

4670987,870

7326

549239,180

4678703,372

1765

564345,862

4667649,335

3619

560017,456

4666996,059

5473

541456,552

4670997,648

7327

549238,199

4678708,743

1766

564323,985

4667590,376

3620

560007,778

4666970,887

5474

541439,098

4671011,705

7328

549237,443

4678713,090

1767

564327,337

4667590,851

3621

559995,218

4666944,048

5475

541424,328

4671034,054

7329

549232,053

4678781,709

1768

564540,905

4667617,229

3622

559983,047

4666919,836

5476

541422,930

4671048,184

7330

549229,963

4678808,870

1769

564605,217

4667610,828

3623

559967,132

4666896,459

5477

541422,505

4671058,559

7331

549228,632

4678831,814

1770

564692,396

4667583,023

3624

559952,803

4666876,307

5478

541427,164

4671072,145

7332

549223,971

4678866,304

1771

564715,523

4667596,157

3625

559950,469

4666873,028

5479

541433,306

4671083,409

7333

549222,429

4678882,257

1772

564745,755

4667651,668

3626

559938,907

4666855,739

5480

541435,902

4671088,201

7334

549220,789

4678899,226

1773

564768,542

4667667,500

3627

559936,075

4666852,511

5481

541445,139

4671095,443

7335

549220,042

4678912,103

1774

564810,837

4667671,440

3628

559935,610

4666852,026

5482

541455,893

4671105,175

7336

549220,219

4678922,017

1775

564892,342

4667619,429

3629

559922,850

4666838,801

5483

541475,300

4671119,155

7337

549219,496

4678927,943

1776

564916,875

4667677,616

3630

559902,428

4666814,205

5484

541494,207

4671133,138

7338

549219,206

4678930,448

1777

564926,167

4667682,227

3631

559877,736

4666778,087

5485

541512,881

4671149,622

7339

549216,881

4678937,515

1778

564941,654

4667681,240

3632

559861,266

4666755,275

5486

541540,498

4671167,228

7340

549215,649

4678942,898

1779

564947,028

4667665,352

3633

559829,588

4666721,078

5487

541556,610

4671183,606

7341

549214,164

4678945,182

1780

564971,807

4667592,112

3634

559809,594

4666694,669

5488

541572,702

4671196,985

7342

549210,431

4678950,947

1781

565081,733

4667679,224

3635

559782,839

4666674,933

5489

541596,819

4671214,304

7343

549205,183

4678958,109

1782

565081,813

4667676,725

3636

559756,527

4666665,006

5490

541603,611

4671220,719

7344

549201,659

4678963,433

1783

565082,002

4667670,966

3637

559727,780

4666655,777

5491

541608,897

4671225,713

7345

549196,156

4678970,473

1784

565082,730

4667648,724

3638

559677,786

4666638,015

5492

541620,007

4671241,626

7346

549193,524

4678975,772

1785

565074,649

4667641,350

3639

559646,966

4666626,564

5493

541624,985

4671251,941

7347

549189,106

4678981,000

1786

565062,369

4667647,499

3640

559621,807

4666620,178

5494

541629,139

4671260,554

7348

549184,236

4678988,020

1787

565050,568

4667634,464

3641

559582,964

4666605,284

5495

541630,410

4671263,663

7349

549182,197

4678991,899

1788

565074,444

4667622,796

3642

559552,212

4666595,381

5496

541638,300

4671282,979

7350

549180,468

4678996,747

1789

565109,377

4667642,535

3643

559516,217

4666585,643

5497

541649,509

4671312,388

7351

549179,854

4678998,462

1790

565125,521

4667638,478

3644

559480,755

4666571,657

5498

541655,622

4671328,337

7352

549176,371

4679005,057

1791

565129,890

4667659,256

3645

559448,673

4666550,459

5499

541656,687

4671337,327

7353

549172,416

4679012,812

1792

565136,569

4667659,146

3646

559415,196

4666525,899

5500

541654,757

4671346,837

7354

549166,908

4679019,728

1793

565143,213

4667631,238

3647

559375,555

4666504,693

5501

541647,863

4671361,382

7355

549164,967

4679022,266
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1794

565173,612

4667641,824

3648

559338,558

4666494,964

5502

541642,942

4671371,914

7356

549160,677

4679027,936

1795

565173,952

4667641,943

3649

559295,821

4666494,525

5503

541637,066

4671388,950

7357

549155,699

4679035,595

1796

565192,864

4667651,551

3650

559295,778

4666494,531

5504

541633,268

4671416,467

7358

549150,687

4679042,114

1797

565196,232

4667630,856

3651

559295,105

4666494,525

5505

541628,573

4671458,486

7359

549146,656

4679047,452

1798

565206,942

4667636,828

3652

559260,854

4666501,212

5506

541629,808

4671490,965

7360

549144,233

4679051,344

1799

565242,439

4667654,629

3653

559231,655

4666515,036

5507

541623,020

4671520,005

7361

549139,167

4679060,153

1800

565235,362

4667672,555

3654

559203,321

4666536,558

5508

541622,063

4671526,007

7362

549133,460

4679068,854

1801

565214,642

4667668,887

3655

559168,691

4666560,980

5509

541622,133

4671535,505

7363

549128,904

4679075,011

1802

565199,419

4667678,746

3656

559149,153

4666579,684

5510

541624,268

4671554,483

7364

549121,659

4679095,871

1803

565199,686

4667697,553

3657

559119,356

4666615,819

5511

541622,303

4671558,995

7365

549120,591

4679097,372

1804

565218,098

4667741,948

3658

559093,878

4666652,183

5512

541618,355

4671566,021

7366

549116,700

4679103,816

1805

565241,815

4667731,239

3659

559078,111

4666683,533

5513

541611,455

4671579,567

7367

549115,023

4679106,514

1806

565271,502

4667739,140

3660

559059,851

4666716,092

5514

541608,518

4671588,084

7368

549112,915

4679110,078

1807

565292,466

4667763,727

3661

559032,020

4666754,285

5515

541603,607

4671600,114

7369

549110,347

4679115,510

1808

565292,351

4667793,719

3662

559014,707

4666779,149

5516

541599,673

4671609,140

7370

549109,949

4679116,292

1809

565312,090

4667806,821

3663

559000,122

4666792,939

5517

541591,697

4671621,269

7371

549108,381

4679119,371

1810

565316,467

4667805,104

3664

558976,912

4666800,845

5518

541580,858

4671633,767

7372

549114,803

4679115,616

1811

565333,413

4667798,480

3665

558958,217

4666800,500

5519

541572,911

4671640,822

7373

549114,821

4679115,604

1812

565373,285

4667782,770

3666

558928,244

4666784,842

5520

541559,986

4671650,412

7374

549143,568

4679098,312

1813

565380,285

4667780,469

3667

558913,730

4666769,499

5521

541540,091

4671664,052

7375

549177,068

4679074,409

1814

565418,600

4667780,059

3668

558904,883

4666760,147

5522

541530,162

4671673,120

7376

549193,269

4679054,007

1815

565456,442

4667780,596

3669

558867,784

4666718,492

5523

541508,366

4671700,267

7377

549201,008

4679044,290

1816

565513,928

4667793,925

3670

558831,197

4666678,768

5524

541500,438

4671709,821

7378

549201,538

4679043,269

1817

565602,621

4667753,043

3671

558806,185

4666650,958

5525

541488,544

4671723,902

7379

549222,271

4679003,735

1818

565684,919

4667808,927

3672

558785,440

4666632,867

5526

541479,649

4671737,960

7380

549239,169

4678967,460

1819

565710,889

4667843,228

3673

558753,302

4666595,736

5527

541475,715

4671746,988

7381

549250,161

4678949,631

1820

565744,612

4667843,670

3674

558736,159

4666565,188

5528

541473,781

4671755,998

7382

549257,795

4678937,291

1821

565746,591

4667843,719

3675

558719,466

4666547,684

5529

541472,886

4671770,500

7383

549261,506

4678929,267

1822

565769,338

4667853,740

3676

558694,376

4666516,070

5530

541472,963

4671780,995

7384

549276,255

4678897,466

1823

565774,795

4667867,631

3677

558657,348

4666476,164

5531

541470,693

4671793,602

7385

549304,462

4678869,966

1824

565790,943

4667865,079

3678

558629,554

4666460,370

5532

541470,079

4671797,009

7386

549335,706

4678845,010

1825

565788,580

4667841,166

3679

558601,502

4666451,827

5533

541468,547

4671801,123

7387

549336,153

4678844,165

1826

565779,539

4667825,487

3680

558576,050

4666439,392

5534

541466,155

4671807,535

7388

549349,639

4678818,628

1827

565759,472

4667814,134

3681

558569,779

4666427,813

5535

541459,272

4671823,078

7389

549351,263

4678815,558

1828

565760,027

4667803,885

3682

558569,278

4666428,208

5536

541456,377

4671837,594

7390

549352,808

4678801,720

1829

565772,720

4667792,369

3683

558569,063

4666427,813

5537

541453,506

4671855,109

7391

549355,797

4678775,058

1830

565771,967

4667779,495

3684

558554,710

4666439,102

5538

541451,604

4671868,617

7392

549342,983

4678742,075

1831

565777,342

4667772,094

3685

558526,644

4666454,859

5539

541452,752

4671889,101

7393

549340,771

4678736,348

1832

565818,344

4667772,849

3686

558517,014

4666464,451

5540

541454,921

4671912,578

7394

549328,097

4678691,069

1833

565853,208

4667780,717

3687

558516,989

4666464,473

5541

541457,216

4671935,294

7395

549326,465

4678688,171

1834

565865,195

4667783,450

3688

558507,043

4666474,379

5542

541458,151

4671944,542

7396

549316,428

4678670,379

1835

565884,001

4667792,239

3689

558502,676

4666486,661

5543

541461,246

4671958,015

7397

549311,542

4678653,586

1836

565937,720

4667789,100

3690

558496,755

4666503,312

5544

541467,392

4671978,463

7398

549309,627

4678651,228

1837

565929,528

4667780,163

3691

558489,961

4666519,692

5545

541476,577

4672004,387

7399

549302,605

4678642,601

1838

565905,062

4667768,472

3692

558485,526

4666530,384

5546

541479,699

4672021,357

7400

549289,036

4678625,925

1839

565862,028

4667756,349

3693

558481,498

4666534,964

5547

541481,852

4672042,835

7401

549272,783

4678604,594

1840

565822,139

4667750,274

3694

558467,126

4666551,309

5548

541483,917

4672051,817

7402

549260,127

4678587,982

1841

565784,125

4667732,734

3695

558459,927

4666559,500

5549

541488,021

4672066,283

7403

549264,973

4678579,236

1842

565726,606

4667653,366

3696

558451,592

4666574,895

5550

541491,109

4672078,755

7404

549278,822

4678544,688

1843

565717,321

4667621,754

3697

558444,792

4666587,458

5551

541493,151

4672084,739

7405

549284,325

4678506,990

1844

565720,642

4667535,081

3698

558440,007

4666595,080

5552

541505,223

4672095,148

7406

549287,056

4678467,205

1845

565715,236

4667481,888

3699

558432,654

4666606,321

5553

541514,270

4672102,079

7407

549283,985

4678431,281

1846

565717,187

4667453,190

3700

558423,757

4666619,921

5554

541524,350

4672114,002

7408

549285,571

4678420,175
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X

Y

№

X
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№

X

Y

№

X

Y

1847

565726,527

4667434,073

3701

558409,640

4666640,834

5555

541531,432

4672125,448

7409

549290,907

4678383,186

1848

565738,332

4667415,443

3702

558393,895

4666664,073

5556

541541,559

4672143,368

7410

549302,535

4678347,424

1849

565741,598

4667410,287

3703

558393,344

4666664,887

5557

541552,676

4672160,280

7411

549318,544

4678319,978

1850

565754,931

4667389,248

3704

558386,839

4666676,434

5558

541556,747

4672170,248

7412

549343,958

4678290,426

1851

565770,383

4667350,282

3705

558386,783

4666676,534

5559

541556,794

4672176,745

7413

549382,402

4678269,085

1852

565771,851

4667314,212

3706

558376,072

4666695,560

5560

541555,872

4672187,247

7414

549427,673

4678242,627

1853

565785,006

4667290,696

3707

558364,879

4666720,873

5561

541553,042

4672210,759

7415

549468,244

4678231,128

1854

565790,157

4667287,161

3708

558362,854

4666725,457

5562

541554,161

4672227,246

254
ЗАПОВЕД № РД-1058
от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологич
ното разнообразие пора ди обстоятелството,
че обектите са невъзстановимо увредени или
напълно изсъхнали и във връзка с постъпило
в Министерството на околната среда и води
те писмо с вх. № 05- 08-2637/29.09.2020 г. от
РИОСВ – Стара Загора:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида полски бряст (Ulmus
minor), намиращо се в землището на с. Желю
войвода, община Сливен, област Сливен, обявено
със Заповед № 314 от 4.03.1969 г. на Министер
ството на горите и горската промишленост (ДВ,
бр. 37 от 1969 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 280.
1.2. Вековно дърво от вида полски бряст
(Ulmus minor), намиращо се в землището на
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен,
обявено с Постановление № 4041 от 10.05.1949 г.
на Министерск и я съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 272.
1.3. Четири броя вековни дървета от вида
летен дъб (Quercus robur), обявени в група от 24
броя дъбови дървета, намиращи се в землището
на с. Самуилово, община Сливен, област Сли
вен, обявени със Заповед № 314 от 4.03.1969 г.
на Министерството на горите и горската про
мишленост. Вековните дървета са заведени в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 279.
1.4. Вековно дърво от вида бяла черница (Morus
alba), намиращо се в землището на с. Попово,
община Болярово, област Ямбол, обявено със
Заповед № 1126 от 8.12.1981 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 102 от 1981 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1351.
1.5. Вековно дърво от ви да полск и ясен
(Fraxinus oxycarpa), намиращо се в местност
Язовира, землището на с. Камен връх, община
Болярово, област Ямбол, обявено със Заповед
№ 174 от 9.03.1983 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,

бр. 26 от 1983 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1504.
1.6. Вековно дърво от ви да полск и ясен
(Fraxinus oxycarpa), намиращо се в местност
Язовира, землището на с. Камен връх, община
Болярово, област Ямбол, обявено със Заповед
№ 1138 от 12.11.1983 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет. Ве
ковното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1553.
1.7. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia),
намиращо се в землището на с. Голямо Дря
ново, община Казанлък, област Стара Загора,
обявено със Заповед № 1041 от 16.05.1961 г. на
Главно управление на горите при Министерския
съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 380.
1.8. Вековно дърво от вида орех (Juglans
regia), намиращо се в землището на гр. Шип
ка, община Казанлък, област Стара Загора,
обявено със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на
Министерството на горите и опазване на при
родната среда. Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 537.
1.9. Вековно дърво от вида полски бряст
(Ulmus minor), намиращо се в землището на
с. Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол,
обявено със Заповед № 899 от 17.08.1983 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1533.
1.10. Вековно дърво от вида полски бряст
(Ulmus minor), намиращо се в землището на
с. Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол,
обявено със Заповед № 1138 от 12.11.1983 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 100 от 1983 г.). Ве
ковното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1554.
1.11. Вековно дърво от вида топола (Populus
spp.), намиращо се в местност Чадарлий, зем
лището на с. Тенево, община „Тунджа“, област
Ямбол, обявено със Заповед № 342 от 4.07.1978 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 980.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното раз
нообразие.
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3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

863

За министър:
Ил. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-124
от 8 февруари 2021 г.
Производство по реда на глава седма, чл. 99 и сл.
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
На основание чл. 99, т. 1 във връзка с чл. 100
от Административнопроцесуалния кодекс и док
лад с изх. № 95-00-479/1.02.2021 г. от директора
на дирекция „Национална служба за защита на
природата“, поради допуснати съществени нару
шения на изискванията за законосъобразност:
1. Отменям изц яло Заповед № РД-987 от
10.12.2020 г. на министъра на околната среда и
водите, обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г., за обя
вяване на защитена зона BG0000116 „Камчия“.
2. Възобновявам производството по изда
ване на заповедта за обявяване на посочената
защитена зона.
3. Връщам административната преписка за
ново произнасяне на етап съобщаване на общест
веността за изработения проект на заповед при
спазване на изискванията на чл. 12, ал. 3 и сл.
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Мотиви: Производството е образувано въз
основа на доклад с изх. № 95-00-479/1.02.2021 г.
В доклада се посочва, че във връзка с извършена
вътрешна проверка в дирекция „Национална
служба за защита на природата“ по отношение
на начина на провеждане на процедурата по
обществен достъп на проекта на заповед за обя
вяване на защитена зона BG0000116 „Камчия“
е установено следното:
На 25.09.2020 г. на страницата на МОСВ са
публикувани за обществени обсъждания проекти
на заповеди за обявяване на 50 бр. защитени
зони за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
От публикуваните 50 бр. проектозаповеди,
по отношение на проекта на заповедта за обя
вяване на защитена зона BG0000116 „Камчия“
проверката установява наличие на технически
проблем, поради който направеното обявление
на страницата на МОСВ се публикува на две
места в раздела за обществени обсъждания в
тема „Природа“. За защитена зона BG0000116
„Камчия“ публикуваните линкове в едната част
на страницата за обществено обсъждане отварят
стари, архивни файлове от предишни общест
вени обсъждания през 2014 г. В другата част
на страницата се отварят коректните файлове.
От съдържанието на погрешно публикувания
линк е било видимо, че това е стара проектозапо
вед от 2014 г. Най-отгоре на проекта на заповедта
е посочена годината, в която тя е изготвена,
като има съществено различие в използваните
бланки и съдържанието на заповедите от 2014 г.
и 2020 г. Въпреки обозначението за две различни
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години в процедурата за обществено обсъждане
за заинтересованите лица е била налице пред
поставка за невъзможност да предоставят ясни
мотивирани писмени становища, възражения и
предложения за проекта на заповед.
Съгласно разпоредбата на чл. 12 от Закона за
биологичното разнообразие проектът на заповед
за обявяване на всяка защитена зона следва да
бъде съобщен на обществеността, като в едноме
сечен срок от обявлението заинтересованите лица
могат да предоставят на министъра на околната
среда и водите мотивирани писмени станови
ща, възражения и предложения по проекта на
заповед относно забраните и ограниченията.
В конкретния случай от постъпилите редица
становища по публикуваната за обществено
обсъждане проектозаповед става ясно, че заин
тересовани граждани и организации са имали
възможност и са взели участие в процеса на
вземане на решение по коректния проект на за
повед. При подготовка на окончателните проекти
на заповеди са взети предвид всички постъпили
становища, включително и тези, постъпили след
крайния срок, както е видно от съответния доклад
(изх. № 95-00-5748/10.12.2020 г.) и приложените
към тях справки. Въпреки това възникналият
технически проблем е създал предпоставка за
объркване и ограничаване правото на становища,
възражения и предложения на заинтересованите
лица в рамките на едномесечния срок по чл. 12,
ал. 5 от Закона за биологичното разнообразие,
което може да бъде определено като нарушаване
на административнопроизводствените правила,
въпреки наличието на коректната информация
в същата рубрика на интернет страницата на
МОСВ. Ограничаването на правото на станови
ща, възражения и предложения по смисъла на
чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие
води до съществено нарушение на администра
тивнопроизводствените правила.
Съгласно разпоредбата на чл. 99, т. 1 от АПК
необходими предпоставки за възобновяване на
производството по издаването на акта са липсата
на оспорване пред съда, влизането му в сила и
наличието на съществено нарушение на някое
от изискванията за законосъобразността му. В
случая при издаване на Заповед № РД-987 от
10.12.2020 г. на министъра на околната среда и
водите, обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г., за обявя
ване на защитена зона BG0000116 „Камчия“ е
налице нарушаване на административнопроиз
водствените правила при прилагане на чл. 12 от
ЗБР. По своята същност установеното нарушение
представлява нарушаване на изискванията за
законосъобразност на издадена заповед.
Предвид изложеното, при наличие на пред
поставките за възобновяване на производство
то, се обуславя необходимостта от отмяна на
Заповед № РД-987 от 10.12.2020 г. на министъра
на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 5 от
19.01.2021 г., на основание чл. 99, т. 1 във връзка
с чл. 100 от АПК.
Настоящата заповед да се обнародва в „Дър
жавен вестник“.
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Министър:
Е. Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-17
от 4 февруари 2021 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
територии за насипване на земни маси от откривните хоризонти на Рудник „Трояново-1“ и Рудник
„Трояново-север“ и заявление с вх. № АУ 14-7 от
9.12.2020 г. на Андон Андонов – изпълнителен
директор на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, допълнено с писмо вх. № АУ 14-7(2) от 3.02.2021 г., на
основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка
с чл. 124а, ал. 4, т. 2 и чл. 111, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Решение № 755
от 21.09.2004 г. на Министерския съвет (МС),
с което обекти Рудник „Трояново-1“ и Рудник
„Трояново-север“, община Раднево, област Стара
Загора, са включени в списъка на стратегическите
обекти от национално значение в енергетиката;
Решение № 655 от 13.07.2005 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Източномаришки въглищен
басейн“; Заповед № РД-02-15-58 от 9.07.2020 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за допускане изработване на
проект на специализиран подробен устройствен
план (СПУП) за развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД – „Обединено северно насипище“ за
Рудник „Трояново-1“ и „Рудник Трояново-север“,
части от землищата на с. Гледачево и гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора; решение
по протокол 27 от 28.01.2021 г. на Общинския
съвет – Раднево, за даване на предварително
съгласие за промяна предназначението на имоти – общинска собственост; Решение № СЗ-47-ПР
от 2020 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Стара Загора; писмо
с изх. № ЕО-24 от 2.02.2021 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ); Комплексно
разрешително № 398-Н0 от 2010 г. за експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци „Обединени
северни насипища“ и решение за поправката му
от 2011 г. от Изпълнителната агенция по околна
среда; становище изх. № 33-НН-532 от 4.11.2020 г.
на Министерството на културата; писмо изх.
№ 70-4806 от 19.11.2018 г. от Министерството
на земеделието, храните и горите; писма изх.
№ Е-26-М-2 от 6.01.2020 г. и изх. № Е-26-М-292 от
9.07.2020 г. от Министерството на енергетиката;
удостоверения за приемане на проект на изменение
на кадастрална карта и кадастрални регистри от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
писмо изх. № 2600-1567 от 29.09.2020 г. от Община Раднево; писмо изх. № 15111 от 4.12.2020 г.
от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД; писмо
изх. № 748 от 23.09.2020 г., от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Стара Загора; решения
по протокол № УТАТУ-01-02-02 от 7.01.2021 г.
от заседанието на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на функции по ЗУТ одобрявам специализиран
подробен устройствен план (СПУП) за развитие
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на Рудник „Мини Марица-изток“ – ЕАД, „Обединено северно насипище“ – Рудник „Трояново-1“
и Рудник „Трояново-север“, части от землищата
на гр. Раднево и с. Гледачево, община Раднево,
област Стара Загора, съгласно приетите графични
и текстови части на документацията, представ
ляваща неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
851
ЗАПОВЕД № РД-02-15-19
от 5 февруари 2021 г.
С оглед необходимостта от ефективно осъществяване на минно-технологичните дейности
за добив на въглища, в съответствие със стратегическите планове за развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Рудник „Трояново-север“,
и заявление с вх. № АУ14-6 от 9.12.2020 г. на
Андон Андонов – изпълнителен директор на
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, допълнено с писмо
с вх. № АУ14-6-(2) от 3.02.2021 г., на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 124а,
ал. 4, т. 2 и чл. 111, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Решение № 755 от 21.09.2004 г.
на Министерския съвет (МС), с което обект Рудник
„Трояново-север“, община Раднево, област Стара
Загора, е включен в списъка на стратегическите
обекти от национално значение в енергетиката;
Решение № 655 от 13.07.2005 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Източномаришки въглищен
басейн“; Заповед № РД-02-15-59 от 9.07.2020 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за допускане изработването
на специализиран подробен устройствен план
(СПУП) – план за развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Рудник „Трояново-север“, до
2030 г.; Решение по ОВОС № 3-2 от 1997 г. на
Министерството на околната среда; писмо с изх.
№ ЗНПБ-740 от 17.03.2010 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ); становище с изх.
№ ЕО-25 от 13.12.2019 г. на МОСВ; становище с
изх. № СТ-84-45 от 12.06.2020 г. на Министерството
на културата; рамков договор от 10.01.2018 г. с
Археологически музей „Марица-изток“; договор
от 19.06.2020 г. с Община Раднево; писмо с изх.
№ 70-1049 от 20.03.2018 г. на Министерството на
земеделието, храните и горите; удостоверения за
приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри № 25-263587 от
21.10.2020 г., № 25-264021 от 21.10.2020 г. и № 25262714 от 20.10.2020 г. от началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора;
писмо с изх. № Е-26-М-515 от 4.01.2019 г. на заместник-министъра на енергетиката; писмо с изх.
№ 53-00-1040 от 4.02.2021 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо с изх. № 15112 от 4.12.2020 г.
на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД; писмо с
изх. № 844 от 23.10.2020 г. на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, Стара Загора; решения
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по протокол № УТАТУ-01-02-01 от 7.01.2021 г.
от заседанието на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на функции по ЗУТ одобрявам специализиран
подробен устройствен план за развитие на „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, Рудник „Трояново-север“,
до 2030 г., части от землищата на с. Бели бряг,
с. Любеново и с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора, съгласно приетите графични
и текстови части на документацията, представляваща неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
852
ЗАПОВЕД № РД-02-15-20
от 8 февруари 2021 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по Европейската пътна
мрежа от връзката с Транспортен коридор № ІV
на запад до Транспортен коридор № ІХ в близост
до Велико Търново в границите на Република
България, ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално
ниво, повишаване качеството на транспортното
обслужване, както и на допълнително изложени
фактически мотиви, описани в обяснителните
записки към проекта на парцеларен план, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1,
2, 5 и 6 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ13-8 от 6.08.2020 г.,
допълнено с писма вх. № АУ13-8(2) от 24.11.2020 г.,
№ АУ13-8(4) от 21.12.2020 г. и № АУ13-8(10) от
29.01.2021 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ); Заповед № РД-02-15-95 от 25.04.2019 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване на проекта
на ПУП – ПП с обявление в „Държавен вестник“,
бр. 45 от 15.05.2020 г., бр. 47 от 22.05.2020 г., бр. 37
от 21.04.2020 г. и бр. 49 от 29.05.2020 г.; доказателства за извършено обявяване по реда на чл. 128,
ал. 2 от ЗУТ; писмо рег. номер 12-185-3#1 от
26.06.2020 г. от Община Велико Търново за липса
на възражения в законоустановения срок; писмо
изх. № СА-01-02-2883-3 от 1.06.2020 г. от Община
Полски Тръмбеш за липса на възражения в законоустановения срок; протокол от 30.06.2020 г. на
Община Горна Оряховица за липса на възражения
в законоустановения срок; констативен акт от
26.06.2020 г. от Община Павликени за постъпили
възражения по проекта на ПУП – ПП; писма изх.
№ 08-00-1105 от 2.09.2020 г. и изх. № 08-00-1108
от 2.09.2020 г. от АПИ с мотиви на възложителя
по постъпилите възражения; писмо изх. № УТС02-14-8508 от 4.01.2021 г. от Община Павликени;
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становище рег. индекс № 0414-00-4 от 11.01.2021 г.
от кмета на община Велико Търново; писмо изх.
№ РД5100-692-1 от 12.01.2021 г. от Община Горна
Оряховица; Решение № 2-2/2015 г. на министъра
на околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда, с което е одобрено
реализирането на инвестиционното предложение; писма изх. № 12-00-1261 от 24.08.2015 г.,
изх. № ЕО-26 от 23.07.2020 г., изх. № ОВОС-9
от 11.09.2020 г. и изх. № ЕО-26 от 17.12.2020 г.
от Министерството на околната среда и водите;
становища изх. № СТ-84-172 от 7.05.2020 г. и изх.
№ СТ-84-391 от 2.12.2020 г. на Министерството на
културата; писмо изх. № РД-09-03 от 6.01.2021 г.
от „Геозащита“ – ЕООД, клон Плевен; Решение № КЗЗ-11 от 30.06.2020 г. на Комисията за
земеделските земи (КЗЗ) към Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за
утвърждаване на трасе за проектиране на обекти в земеделски земи; писмо изх. № 12-4807 от
5.08.2020 г. от дирекция „Поземлени отношения и
комасация“ при МЗХГ за влязло в сила решение
на КЗЗ; писмо изх. № 12-2391 от 15.06.2020 г. от
МЗХГ за съгласуване на ПУП – ПП по отношение на засегнатите имоти от държавния поземлен фонд; писмо изх. № РД01013 от 6.05.2020 г.
от „Северноцентрално държавно предприятие“
ДП – Габрово; писмо изх. № РДГ05-3937 от
29.04.2020 г. от Регионалната дирекция по горите – Велико Търново; становище рег. № 128201-98
от 27.05.2020 г. на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Велико
Търново; писмо рег. № 578500-4068, екз. № 1 от
5.06.2020 г. от Министерството на вътрешните
работи – дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; становища рег. № 05-00-22
от 18.06.2020 г. и рег. № 05-00-22 от 27.01.2021 г.
на Министерството на отбраната на Република
България; писмо изх. № Е-26-А-226 от 20.08.2019 г.
от Министерството на енергетиката; писмо рег.
№ 121028, екз. № 2 от 30.04.2020 г. от Държавна
агенция „Разузнаване“; писма рег. № Д-1419, екз.
№ 2 от 15.06.2020 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“; писмо изх. № ЖИ-16969 от
13.05.2020 г. от Държавно предприятие „Наци
онална компания „Железопътна инфраструктура“;
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-3242#1 от 11.05.2020 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № БТГ-24-00-1729(7) от 8.05.2020 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ОМ-Е20011104 от 19.06.2020 г. от „Овергаз мрежи“ – АД;
писмо изх. № K-EDN-2611#1 от 18.05.2020 г. от
„Електроразпределение Север“ – АД; писмо изх.
№ 1-6232 от 14.05.2020 г. от „Водоснабдяване и
канализация – Йовковци“ – ООД; писмо изх.
№ СКЗЗВ-02-134(1) от 15.05.2020 г. от Басейнова
дирекция „Дунавски район“; писма изх. № 369 от
30.06.2020 г. и изх. № 379 от 7.07.2020 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Среден Дунав;
писмо изх. № СА-01-03-161(1) от 11.01.2021 г. от
Община Полски Тръмбеш; писмо изх. № 12-3085
от 29.01.2021 г. от дирекция „Стопански дейности,
инвестиции и хидромелиорации“ към МЗХГ;
съгласувателно писмо рег. № Д А ЕУ-9025 от
24.04.2020 г. от Държавна агенция „Електронно
управление“; становище рег. индекс № 04-00-66
от 26.05.2020 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № 2670 от
10.06.2020 г. от „А1 България“ – ЕАД; писмо
изх. № TI48555 от 1.06.2020 г. от „Теленор България“ – ЕАД; становище изх. № 36 от 29.05.2020 г.
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на „Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД; писмо
изх. № 330 от 18.05.2020 г. от „Булсатком“ – ЕАД;
заключения за съгласуване на проект на ПУП с
изх. № УС-00-3 от 12.06.2020 г. и изх. № УС-00-3-92
от 17.12.2020 г. на главния държавен здравен инспектор към Министерството на здравеопазването;
издадени от Службата по геодезия, картография и
кадастър – гр. Велико Търново, удостоверения за
приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с номера:
№ 25-156642-10.07.2020 г., № 25-156816-13.07.2020 г.,
№ 25-156893-10.07.2020 г., № 25-157001-10.07.2020 г.,
№ 25-157071-10.07.2020 г., № 25-157103-10.07.2020 г.,
№ 25-158379-13.07.2020 г., № 25-158427-13.07.2020 г.,
№ 25-158598-13.07.2020 г., № 25-158792-13.07.2020 г.
и № 25-158870-13.07.2020 г.; протокол № УТАТУ-01-02-07 от 12.01.2021 г. от заседание на Наци
он алния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България, с което обект А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“
е определен за национален обект и обект с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на правомощия по ЗУТ одобрявам проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: АМ „Хемус“, участък от км 189+344 от
идейния проект на НКСИП (след пресичането с
път III-303) ≡ км 190+771,67 по технически проект
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 223+426,75 по технически проект
от 2020 г. (след пресичането с път I-5), в землищата на гр. Павликени, с. Дъскот, с. Паскалевец
и с. Патреш, община Павликени, област Велико
Търново, с. Дичин, с. Никюп и с. Ресен, община
Велико Търново, област Велико Търново, с. Куцина, с. Стефан Стамболово и с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, област Велико Търново,
с. Поликраище, община Горна Оряховица, област
Велико Търново, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
При реализацията на проекта да бъдат стриктно
спазвани изискванията от становище изх. № СТ-84391 от 2.12.2020 г. на Министерството на културата
и препоръките от заключение изх. № УС-00-3-92
от 17.12.2020 г. на главния здравен държавен инспектор към Министерството на здравеопазването.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед осигуряване живота и здравето на гражданите, защита на
особено важни държавни и обществени интереси
и предотвратяване на значителна или труднопоправима вреда поради закъсняло изпълнение.
Мотиви:
Автомагистрала „Хемус“ е проект от държавен и обществен интерес и реализацията му е
свързана с навременно изпълнение на всички
законови процедури.
Цялостното изграждане на автомагистралата
цели ускоряване на процеса на икономическо и
социално сближаване на регионално ниво и в
този смисъл проектът е от важно стратегическо
значение за цяла Северна България.
Като пътна артерия АМ „Хемус“ ще има голяма
роля за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна
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система, което прави реализацията на проекта
не само национален, но и европейски приоритет.
Допускането на предварително изпълнение
ще ускори реализацията на обекта, ще допринесе
за увеличаване на пропускателната способност
и скоростта на движение, ще намали броя на
пътнотранспортните произшествия, като подоб
ри безопасността на движение и ще редуцира
вредните емисии в околната среда.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Административния съд – Велико
Търново, в 3-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
А дминистративния съд – Велико Търново, в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
853

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-9
от 22 януари 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-51115-8.04.2020 г.,
вх. № 09-11377-22.01.2020 г. от СГКК – Софийска област, и приложените към тях документи
и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Горни Окол, EK ATTE 16599, община
Самоков, одобрени със Заповед № РД-18-8 от
15.03.2016 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16599.2.953:
площ: 88 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.2.954:
площ: 75 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.641:
площ: 60 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.643:
площ: 433 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.645:
площ: 255 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.646:
площ: 2103 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.672:
площ: 60 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 16599.30.674:
площ: 4323 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.675:
площ: 62 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.677:
площ: 36 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.36.48:
площ: 47 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.39.605:
площ: 34 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.39.608:
площ: 85 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.40.72:
площ: 434 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.40.76:
площ: 148 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.47.657:
площ: 344 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.47.659:
площ: 141 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.47.660:
площ: 324 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.51.804:
площ: 14 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.69.522:
площ: 1160 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.74:
площ: 327 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.83:
площ: 36 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.95:
площ: 4176 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.80.14:
площ: 12 908 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16599.89.996:
п лощ: 9985 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
собственост на Община Самоков – Кметство
с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.97:
площ: 799 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16599.2.115:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни
Окол, площ преди промяната: 14 570 кв. м, площ
след промяната: 14 585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.2.264:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8385 кв. м, площ след промяната: 8257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.2.375: за
селскостопански, горски, ведомствен път, площ
преди промяната: 179 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16599.2.504:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 1388 кв. м, площ след промяната: 1381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.27.1:
за друг вид застрояване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 16 646 кв. м, площ след
промяната: 16 728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.76:
нива, собственост на Лазар Арангелов Стоянов,
площ преди промяната: 1250 кв. м, площ след
промяната: 1249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.78:
нива, собственост на Велко Иванчов Стоянов,
площ преди промяната: 2029 кв. м, площ след
промяната: 2025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.109:
нива, собственост на Иван Петров Дамянов,
площ преди промяната: 700 кв. м, площ след
промяната: 653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.110:
нива, собственост на Милан Стоименов Михов,
площ преди промяната: 709 кв. м, площ след
промяната: 694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.128:
нива, собственост на Любен Миланов Янев,
площ преди промяната: 1443 кв. м, площ след
промяната: 1441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.29.48:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 1317 кв. м, площ след промяната: 1311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.29.705:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6067 кв. м, площ след промяната:
5964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.75:
ливада, собственост на Тодор Глигов Атанасов,
площ преди промяната: 428 кв. м, площ след
промяната: 446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.91:
ливада, собственост на Тодор Глигов Атанасов,
площ преди промяната: 1779 кв. м, площ след
промяната: 1823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.95:
нива, собственост на Петър Недков Атанасов,
площ преди промяната: 2440 кв. м, площ след
промяната: 2404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.96:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1117 кв. м, площ след промяната: 1045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.30.97:
нива, собственост на Цветан Грозданов Башов,
площ преди промяната: 876 кв. м, площ след
промяната: 812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.39.66:
ливада, собственост на Атанас Станилов Малинов, площ преди промяната: 578 кв. м, площ след
промяната: 157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.39.67:
ливада, собственост на Велко Кръстев Баров,
площ преди промяната: 1498 кв. м, площ след
промяната: 1281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.39.71:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 366 кв. м, площ след промяната: 364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.39.72:
нива, собственост на Иван Стойнев Гълъбов,
площ преди промяната: 519 кв. м, площ след
промяната: 494 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16599.39.81:
ливада, собственост на Сандо Тодоров Илиев,
площ преди промяната: 2967 кв. м, площ след
промяната: 2924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.39.82:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1114 кв. м, площ след промяната: 721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.40.19:
овощна градина, собственост на Велин Добренов
Стефанов, площ преди промяната: 423 кв. м, площ
след промяната: 384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.40.20:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1177 кв. м, площ след промяната: 1158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.40.26:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 17 419 кв. м, площ след промяната:
17 213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.47.533:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 3805 кв. м, площ след промяната:
3647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.48.123:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 904 кв. м, площ след промяната: 903 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.48.124:
нива, собственост на Атанас Михайлов Гръчки,
площ преди промяната: 874 кв. м, площ след
промяната: 632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.48.126:
нива, собственост на Стоил А. Мишалов и Веса
С. Арангелова, площ преди промяната: 486 кв. м,
площ след промяната: 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.50.24:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1065 кв. м, площ след промяната: 1082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.50.51:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 465 кв. м, площ след промяната: 481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.50.58:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 531 кв. м, площ след промяната: 575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.50.139:
ливада, собственост на Веселин Христов Филипов, площ преди промяната: 1410 кв. м, площ
след промяната: 1416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.50.141:
ливада, собственост на Любен Цветанов Йордев,
площ преди промяната: 478 кв. м, площ след
промяната: 471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.50.144:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 455 кв. м, площ след промяната: 519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.50.145:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1362 кв. м, площ след промяната: 1310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.51.1:
нива, собственост на Игнат Стойнев Стоименов,
площ преди промяната: 389 кв. м, площ след
промяната: 367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.51.4:
ливада, собственост на Стоян Иванов Богданов,
площ преди промяната: 503 кв. м, площ след
промяната: 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.51.13:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 846 кв. м, площ след промяната: 875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.51.14:
ливада, собственост на Веселин Гроздев Гургов,
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площ преди промяната: 2710 кв. м, площ след
промяната: 2712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.51.50:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9455 кв. м, площ след промяната: 9434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.51.801:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Самоков – Кметство
с. Горни Окол, площ преди промяната: 843 кв. м,
площ след промяната: 832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.53.59:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на МЗХ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 3098 кв. м, площ след
промяната: 3097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.69.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 32 536 кв. м, площ след промяната:
32 450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.75.37:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 11 806 кв. м, площ след промяната:
8433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.75.53:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 2174 кв. м, площ след промяната: 1884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.75.662:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни
Окол, площ преди промяната: 5662 кв. м, площ
след промяната: 5671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.9: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
Георги Спасов Почекански, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 3669 кв. м, площ след промяната:
3517 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.14:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 15 494 кв. м, площ след промяната:
14 050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.15:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 2314 кв. м, площ след промяната:
1828 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.18:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 3990 кв. м, площ след промяната:
3225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.19:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Мария Миладинова Стамболска, площ преди
промяната: 448 кв. м, площ след промяната:
414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.24:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 198 191 кв. м, площ след промяната:
196 577 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.27:
пасище, собственост на Мария Миладинова
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Стамболска, площ преди промяната: 551 кв. м,
площ след промяната: 260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.29:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 3736 кв. м, площ след промяната: 3568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.30:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 2344 кв. м, площ след
промяната: 2260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.33:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 890 кв. м, площ след
промяната: 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни
Окол, площ преди промяната: 1134 кв. м, площ
след промяната: 1107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.43:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1377 кв. м, площ след промяната: 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.52:
пасище, собственост на Димитър Атанасов Дея
нов, площ преди промяната: 3087 кв. м, площ
след промяната: 3046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.80.11:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 1102 кв. м, площ след промяната:
1077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.82.610: за
друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни
Окол, площ преди промяната: 47 494 кв. м, площ
след промяната: 47 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.82.665:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5790 кв. м, площ след промяната: 5782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.88.614:
водно течение, река, собственост на МОСВ,
площ преди промяната: 14 661 кв. м, площ след
промяната: 14 657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.89.682: за
друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни
Окол, площ преди промяната: 37 219 кв. м, площ
след промяната: 35 151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16599.1000.4:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3015 кв. м, площ след промяната: 3007 кв. м;
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 16599.2.274:
площ: 1173 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.4.89:
площ: 250 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.28.637:
площ: 2340 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.75.52:
площ: 28 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община
Самоков – Кметство с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.2:
площ: 1233 кв. м, за селскостопански, горски,
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ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Горни Окол;
поземлен имот с идентификатор 16599.79.28:
площ: 2332 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горни Окол.
II. С. Широки дол, EKATTE 83291, община
Самоков, одобрени със Заповед № РД-18-17 от
15.03.2016 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 83291.39.482:
площ: 704 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.901:
площ: 341 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.902:
площ: 571 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.903:
площ: 145 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.904:
площ: 63 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.905:
площ: 564 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 83291.282.162:
площ: 919 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 83291.13.604:
водно течение, река, собственост на МОСВ,
площ преди промяната: 48 988 кв. м, площ след
промяната: 49 019 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.33.222: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Широки
дол, площ преди промяната: 15 003 кв. м, площ
след промяната: 15 022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.39.225:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 15 316 кв. м, площ след промяната:
15 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.41.125:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Самоков – Кметство
с. Широки дол, площ преди промяната: 3457 кв. м,
площ след промяната: 3390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.90.24:
гробищен парк, собственост на Община Самоков – Кметство с. Широки дол, площ преди
промяната: 4035 кв. м, площ след промяната:
4298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.90.34:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4462 кв. м, площ след промяната:
4458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.90.58:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 263 966 кв. м, площ след промяната:
264 959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.100.4:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 45 900 кв. м, площ след промяната:
45 671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.110.5:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
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Самоков – Кметство с. Широки дол, площ преди
промяната: 14 684 кв. м, площ след промяната:
13 528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.110.308:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗХ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 4894 кв. м, площ след
промяната: 4884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.130.5:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 17 806 кв. м, площ след промяната:
17 139 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.140.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 22 978 кв. м, площ след промяната:
21 931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.140.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 36 521 кв. м, площ след промяната:
36 709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.140.3:
водно течение, река, собственост на МОСВ,
площ преди промяната: 19 865 кв. м, площ след
промяната: 19 769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.150.2:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 94 319 кв. м, площ след промяната:
94 474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.150.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самоков – Кметство с. Широки
дол, площ преди промяната: 8531 кв. м, площ
след промяната: 8546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.180.121:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 14 898 кв. м, площ след промяната:
14 850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.200.1:
спортно игрище, собственост на Община Самоков – Кметство с. Широки дол, площ преди
промяната: 15 632 кв. м, площ след промяната:
15 749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.200.3:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 25 882 кв. м, площ след промяната:
25 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.200.606:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 12 171 кв. м, площ след промяната:
12 208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.210.10:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 123 810 кв. м, площ след промяната:
121 476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.210.18:
нива, собственост на Коста Иванов Мазнилков,
площ преди промяната: 161 кв. м, площ след
промяната: 160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.230.151:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 836 кв. м, площ след промяната: 647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.230.184:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 12 564 кв. м, площ след промяната:
12 376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.2:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 12 986 кв. м, площ след промяната:
12 604 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 83291.240.19:
ливада, собственост на Истилянка Николова
Костова, площ преди промяната: 614 кв. м, площ
след промяната: 564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.20:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 65 кв. м, площ след промяната: 16 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.21:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 39 кв. м, площ след промяната: 34 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.25:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 14 437 кв. м, площ след промяната:
13 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.240.900:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Самоков – Кметство
с. Широки дол, площ преди промяната: 179 кв. м,
площ след промяната: 169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.289.49:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 37 630 кв. м, площ след промяната:
37 171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.289.616:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 4148 кв. м, площ след промяната: 4131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.1000.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 367 кв. м, площ след промяната: 146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.6.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 5878 кв. м, площ след промяната:
5887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.7.77:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 280 076 кв. м, площ след промяната:
278 483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.12.3:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 27 261 кв. м, площ след промяната:
27 084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.282.16:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 1 105 529 кв. м, площ след промяната:
1 104 239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.282.161:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 333 798 кв. м, площ след промяната:
333 452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.283.21:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 391 040 кв. м, площ след промяната:
388 589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 83291.284.15:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 333 645 кв. м, площ след промяната:
334 005 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 83291.6.75:
площ: 2831 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ;
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поземлен имот с идентификатор 83291.12.1:
площ: 1173 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 83291.12.2:
площ: 926 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 83291.12.7:
площ: 427 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 83291.12.8:
площ: 640 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 83291.12.9:
площ: 1237 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 83291.12.151:
площ: 1696 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 83291.12.171:
площ: 1545 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на МЗХ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
626
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2.2. стъпка на наддаване – 70 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
150 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
789

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3733-П
от 3 февруари 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1767 от 25.03.2020 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 33
от 2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6382 от
3.02.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Варна, представляващ: сграда с идентификатор
10135.1506.926.8 със застроена площ 212 кв. м, на
три етажа и сутерен, намираща се на ул. Девня
№ 2, гр. Варна, община Варна, област Варна (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 800 000 лв. (без
включен ДДС);

РЕШЕНИЕ № 535
от 29 януари 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Берковица:
1. Одобрява изменение на ОУП на община
Берковица за имоти с идентификатори 07510.95.9
и 07510.95.10 по КККР на с. Бързия.
2. Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Община
Берковица до Административния съд – Монтана.
Председател:
М. Жан
911

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 103
от 27 ноември 2020 г.
На основание чл. 127, ал. 3 и 6 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Симеоновград, одобрява окончателен проект на
общ устройствен план на община Симеоновград.
Председател:
Св. Стоева
819
5. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
скалнооблицовъчни материали, подземни богат-
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ства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Кърчовото“, разположена в
землището на с. Лозенградци, община Кирково,
област Кърджали, описана със следните гранични
точки в Координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4573505,4

365299,4

2.

4573425,4

365434,8

3.

4573341,2

365493,2

4.

4573292,2

365498,8

5.

4573225,4

365622,3

6.

4573193,2

365496,2

7.

4573009,8

365563,9

8.

4572971,6

365452,7

9.

4573157,2

365355,0

10.
4573308,5
365309,0
826
5. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-9 от 8.02.2021 г. за обект: „Преустройство на
помещения в сградата на ЦДП в лаборатория за изпитване на въглищата на ТЕЦ „Марица-изток 2“ –
ЕАД“, в УПИ X-2, 3, 4, 5, кв. 1, с идентификатор
61340.502.23.77, землище на с. Ковачево, община
Раднево, област Стара Загора. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
941
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж №
РС-10 от 11.02.2021 г. за обект: „Софийски околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от
пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел
„Младост“), подобект: Изместване на стълб №
23/20 на съществуващата въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Тинтява – Асамблея“,
при условията на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
939
8. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание  чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-11 от 15.02.2021 г. за подобект: „Компресорна
станция „Нова Провадия“, етап „Компресорна
станция „Нова Провадия“, към обект „Разширение на газопреносната инфраструкту ра на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
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(магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“, на територията на: област Варна, община Ветрино, землище с. Ветрино, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
982
5. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с
Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския
съвет (приложение № 1); приемане на редовни и
задочни докторанти платена форма на обучение
(приложение № 2). Кандидатите подават следните
документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. декларация
по образец; 3. автобиография; 4. оригинал и копие
на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят оригинали и копия на
дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“
и приложенията към тях; оригиналната диплома
се връща на кандидата веднага след сверяване с
копието; приложеното към документите копие на
дипломата не се връща; 4.1. в случай че издаването
на дипломата за висше образование е предстоящо,
кандидатът подава академична справка – оригинал
(или нотариално заверено копие), в която да са
отразени средният успех от семестриалните изпити
с хорариума на часовете по отделните дисциплини
и успехът от държавните изпити; 4.2. за кандидати,
завършили Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, на които издаването на дипломата за
висше образование е предстоящо, се допуска да
представят уверение, издадено от отдел „Студенти“
към факултета; 4.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“,
призната по законодателството на съответната
държава, могат да кандидатстват за обучение в
докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския
университет; 5. документ, удостоверяващ платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по
западен език) – плащането се извършва по банков
път, от всяка търговска банка: сметката на СУ „Св.
Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52
BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD,
титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“, вносител:
кандидат-докторантът; задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ,
е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата, и
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кандидатдокторантската такса; таксата се внася във всеки клон на банка по избор. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Всички документи се представят приложени в папка. Телефон за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, ректорат.
Приложение № 1
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз и на ЕИП, в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020 – 2021 г.
(брой)

№

Шифър

Професионално
направление

Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно задочно
Факултет по математика и информатика
1.

4.5. Математика

Математическа логика и приложенията є

2

2.

4.5. Математика

Геометрия

1

3.

4.5. Математика

Математически анализ

1

4.

4.5. Математика

Изчислителна математика

1

5.

4.5. Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

6.

4.5. Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика)

1

7.

4.5. Математика

Теория на вероятностите и математическа статистика

2

8.

4.5. Математика

Изследване на операциите

2

9.

4.6.

Информатика и ком- Компютърни науки (Мрежово програмиране)
пютърни науки

10.

4.6.

Информатика и ком- Компютърни науки (Интернет на нещата)
пютърни науки

11.

4.6.

Информатика и ком- Компютърни науки (Машинно самообучение)
пютърни науки

3

12.

4.6.

Информатика и ком- Информационни технологии (Интернет на нещата)
пютърни науки

1

13.

4.6.

Информатика и ком- Информационни технологии (Образователен софпютърни науки
туер с VR/AR)

1

14.

4.6.

Информатика и ком- Информационни технологии (Големи обеми от
пютърни науки
данни)

1

15.

4.6.

Информатика и ком- Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство)
пютърни науки

4

1

16.

4.6.

Информатика и ком- Софтуерни технологии (Откриване на знания)
пютърни науки

2

1

17.

4.6.

Информатика и ком- Софтуерни технологии (Управление на знанията)
пютърни науки

1

18.

4.6.

Информатика и ком- Информационни системи (Бази от данни)
пютърни науки

1

1

19.

4.6.

Информатика и ком- Информационни системи (Системи, основани на
пютърни науки
знания)

2

1

20.

4.6.

Информатика и ком- Информационни системи (Паралелни и разпредепютърни науки
лени системи)

1

1

21.

4.6.

Информатика и ком- Информационни системи (Вградени и автономни
пютърни науки
системи)

1

1

22.

1.3.

Методика на обучението по математика и инфорПедагогика на обучематика (Методика на обучението по информатика
нието по...
и ИТ)

1

Общо

31

1

1

1

1
1
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и научна степен
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Докторска програма

редовно задочно
Физически факултет
23.

4.1. Физически науки

Астрономия и астрофизика

24.

4.1. Физически науки

Метеорология

2

25.

4.1. Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство

1

26.

4.1. Физически науки

Физика на атомите и молекулите

2

1
1

27.

4.1. Физически науки

Теоретична и математическа физика

2

28.

4.1. Физически науки

Радиофизика и физическа електроника

2

29.

4.1. Физически науки

Физика на плазмата и газовия разряд

1

30.

4.1. Физически науки

Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)

3

31.

4.1. Физически науки

Ядрена физика

2

32.

4.1. Физически науки

Физика на елементарните частици и високите
енергии

4

33.

4.1. Физически науки

Биофизика

1

34.

1.3.

Педагогика на обучеМетодика на обучението по физика
нието по…

1
Общо

21

2

Факултет по химия и фармация
35.

4.2. Химически науки

Аналитична химия

1

36.

4.2. Химически науки

Теоретична химия

2

37.

4.2. Химически науки

Органична химия

2

38.

4.2. Химически науки

Органична химия (Функционални багрила)

1

39.

4.2. Химически науки

Химия на твърдото тяло

1

40.

4.2. Химически науки

Неорганична химия

1

41.

4.2. Химически науки

Физикохимия

2

42.

4.2. Химически науки

Физикохимия (Макрокинетика)

1

43.

4.2. Химически науки

Полимери

1

44.

7.3. Фармация

Технология на лекарствените форми и биофармация

3

Общо

15

Биологически факултет
45.

4.3. Биологически науки

Зоология (Зоология на гръбначните животни)

1

46.

4.3. Биологически науки

Ентомология

1

47.

4.3. Биологически науки

Микробиология

2

48.

4.3. Биологически науки

Генетика (Генетика на човека)

1

49.

4.3. Биологически науки

Генетика (Бактериална генетика)

1

50.

4.3. Биологически науки

Генетика (Синтетична биология)

1

51.

4.3. Биологически науки

Генетика (Генно инженерство)

1

52.

4.3. Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология)

1

53.

4.3. Биологически науки

Физиология на растенията

2

54.

5.11. Биотехнологии

Технология на биологичноактивните вещества

1

55.

Педагогика на обуче1.3.
Методика на обучението по биология
нието по….

1

2
Общо

14

1
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56.

4.4. Науки за земята

География на страните (Регионална и политическа
география)

2

57.

4.4. Науки за земята

Икономическа и социална география (Регионално
развитие на индустриализацията)

1

58.

4.4. Науки за земята

Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие)

1

59.

4.4. Науки за земята

Икономическа и социална география

1

60.

4.4. Науки за земята

Икономическа и социална география (Социалноикономическо райониране и административно-териториално деление)

61.

4.4. Науки за земята

Икономическа и социална география (Транспортът като фактор за развитието на селските райони)

1

62.

4.4. Науки за земята

Регионална геология

1

1

63.

4.4. Науки за земята

Климатология

1

1

64.

4.4. Науки за земята

Хидрология на сушата и водните ресурси

1

65.

4.4. Науки за земята

Геоморфология и палеогеография

1

66.

4.4. Науки на земята

География на рекреацията и туризма

2

67.

4.4. Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

2

1

68.

4.4. Науки за земята

Биогеография и география на почвите

2

1

Регионално развитие

3

69.

3.7.

Администрация и
управление

70.

1.3.

Педагогика на обучеМетодика на обучението по география
нието по…

1

1

1
Общо

19

7

Стопански факултет
71.

3.8. Икономика

Приложна иконометрия и икономическо моделиране

2

2

72.

3.8. Икономика

Аналитични
Science)

2

3

73.

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

3

74.

3.8. Икономика

Икономика и управление (Индустрия)

2

2

75.

3.8. Икономика

Икономика и икономическа политика

3

2

Стопанско управление

6

1

18

13

76.

3.7.

Администрация и
управление

изследвания

върху

данни

(Data

Общо
Богословски факултет
77.

2.4. Религия и теология

Теология (Свещено Писание на Стария Завет)

1

78.

2.4. Религия и теология

Теология (Химнология)

1

79.

2.4. Религия и теология

Теология (Християнска апологетика)

1

80.

2.4. Религия и теология

Теология (Психология на религията)

1

81.

2.4. Религия и теология

Теология (Християнска философия)

1

82.

2.4. Религия и теология

Теология (История на православното богословие
през ХХ в.)

1

83.

2.4. Религия и теология

Теология (Патрология)

1

84.

2.4. Религия и теология

Теология (Нехристиянски религиозни учения)

1

1
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85.

2.4. Религия и теология

Теология (Литургика)

86.

2.4. Религия и теология

Теология (Пастирско богословие)

1

1
1

Общо

9

3

Философски факултет
87.

2.3. Философия

Онтология

1

88.

2.3. Философия

Философия на историята

1

89.

2.3. Философия

Философия на науката

1

90.

2.3. Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философска антропология)

2

91.

2.3. Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия на изкуството)

1

92.

2.3. Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия на религията)

1

93.

2.3. Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия в средните училища)

1

94.

2.3. Философия

Реторика (История на реториката)

1

95.

2.3. Философия

Реторика (Съвременна реторика)

1

96.

2.3. Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

1

97.

2.3. Философия

Реторика (Политическа реторика)

2

98.

2.3. Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

2

99.

2.3. Философия

Логика

1

100. 2.3. Философия

Логика (Приложна логика)

1

101.

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

102. 2.3. Философия

2.3. Философия

Логика (Философска логика)

1

103. 2.3. Философия

Естетика

2

104. 2.3. Философия

Етика (Биоетика)

1

105.

Етика (Постмодерна етика)

1

106. 2.3. Философия

Философия с преподаване на английски език

4

107.

2.3. Философия

История на философията (Източна философия)

1

108.

Социология, антропо
3.1. логия и науки за кул- Социология (Обща социология)
турата

2

109.

Социология, антропо
3.1. логия и науки за кул- Социология (Трансформации в труда)
турата

1

110.

Социология, антропо
3.1. логия и науки за кул- Социология (Икономическа социология)
турата

1

111.

3.2. Психология

Социална психология

1

112. 3.2. Психология

Културна и диференциална психология (Психология на виртуалния свят)

1

113.

3.2. Психология

Обща психология (Психологическо измерване и
оценяване – Психодиагностика)

1

2.3. Философия

114.

3.3. Политически науки

Политология (Международни отношения)

1

115.

3.3

Политически науки

Европеистика (Политики на разширяване на ЕС)

1

116.

3.3

Политически науки

Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)

1

117.

3.3

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

1

2

1

1
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118.

3.3. Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

1

119.

3.3. Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

1

Европестика (Политологични
ЕС – европейска идентичност)

1

1

120. 3.3. Политически науки

изследвания

на

Обществени комуниКнигознание, библиотекознание и библиография
3.5. кации и информаци(Информационни ресурси )
онни науки

1

Обществени комуниКнигознание, библиотекознание и библиография
122. 3.5. кации и информаци(Потребители и ползване на библиот еките)
онни науки

1

Обществени комуниТеория на научната информация (Информационно
3.5. кации и информациосигуряване)
онни науки

1

Общо

45

121.

123.

6

Исторически факултет
124. 2.2. История и археология

История на България (История на българското образование)

1

125. 2.2. История и археология

Документалистика, архивистика, палеография (Ар
хивистика)

1

126. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история)

2

Нова и най-нова обща история (Нова балканска
127. 2.2. История и археология
история)

2

Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Международни отношения)

2

Нова и най-нова обща история (Нова и съвремен129. 2.2. История и археология на балканска история – Нова и съвременна история на Хърватия)

1

Общо

7

2

128. 2.2. История и археология

Факултет по славянски филологии
130. 2.1. Филология

Български език (Фонетика)

1

1

131.

2.1. Филология

Български език (Морфология)

1

1

132.

2.1. Филология

Български език (Синтаксис)

1

1

133.

2.1. Филология

Български език (Лексикология)

1

1

134.

2.1. Филология

Български език (Старобългарски език)

1

135.

2.1. Филология

Български език (История на българския език)

1

136.

2.1. Филология

Българска литература (Българска възрожденска
литература)

1

137.

2.1. Филология

Българска литература (Българска литература от
Освобождението до Втората световна война)

2

138.

2.1. Филология

Българска литература (Стара българска литература)

1

139.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература)

2

140.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско
литературознание)

1

141.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Румънска литература)

1
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142.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Албанска литература)

1

143.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Новогръцка литература)

1

144.

2.1. Филология

Теория и история на литературата (Теория на литературата)

2

145.

2.1. Филология

Славянски езици (Чешки език)

1

146.

2.1. Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

147.

2.1. Филология

Славянски езици (Словенски език)

1

148.

2.1. Филология

Теория и практика на превода (Теория на превода
на славянските езици)

1

149.

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание (Общо езико
знание)

1

150.

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейс
ко езикознание)

1

151.

2.1. Филология

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

1

152.

2.1. Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1

153.

2.1. Филология

Руска литература (Руска литература на XVIII век)

1

154.

2.1. Филология

Руска литература (Руска литература на XIX век)

1

155.

2.1. Филология

Руска литература (Руска литература на XX век)

1

156.

2.1. Филология

Руска литература (Съвременна руска литература – XXI век)

1

157.

1.3.

Педагогика на обучеМетодика на обучението по литература
нието по...
Общо

2

2

32

7

Факултет по класически и нови филологии
158.

1

2.1. Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)

1

159.

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание (на английски
език)

1

160.

2.1. Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Японски език)

1

161.

2.1. Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Индийски езици и култура)

1

162.

2.1. Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Персийско езикознание)

1

163.

2.1. Филология

Теория и практика на превода (арабски – български)

1

164.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание)

1

165.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание – Близкоизточни изследвания и ислямознание)

1

166.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нови тенденции в
американската литература от XXI век (на английски език)

1

167.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Викторианска литература (на английски език)

1
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168.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от
Ренесанс до Барок (на английски език)

1

169.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание)

1

170.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и
култура)

2

171.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание)

1

172.

2,1

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература)

1

173.

2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм)

1

174.

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание (Новогръцки
език)

1

175.

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание (унгарски и български език)

1

176.

2.1. Филология

Теория и практика на превода (Новогръцки език)

1

Общо

20

177.

Обществени комуни3.5. кации и информаци- Медии и комуникации (Антропология на медиите)
онни науки

2

178.

Обществени комуни3.5. кации и информаци- Медии и комуникации (Визуална комуникация)
онни науки

2

179.

Обществени комуни3.5. кации и информаци- Медии и комуникации (Електронни медии)
онни науки

3

180.

Обществени комуниМедии и комуникации (История на българската
3.5. кации и информацижурналистика)
онни науки

2

181.

Обществени комуни3.5. кации и информаци- Медии и комуникации (Култура и медии)
онни науки

3

182.

Обществени комуниМедии и комуникации (Международна журналис3.5. кации и информацитика)
онни науки

2

183.

Обществени комуниМедии и комуникации (Онлайн журналистика и
3.5. кации и информацикомуникация)
онни науки

2

184.

Обществени комуни3.5. кации и информаци- Медии и комуникации (Пресжурналистика)
онни науки

3

185.

Обществени комуни3.5. кации и информаци- Медии и комуникации (Спортна журналистика)
онни науки

1

Факултет по журналистика и масова комуникация
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186.

Обществени комуниМедии и комуникации (Теория и история на рек
3.5. кации и информациламата)
онни науки

1

187.

Обществени комуниМедии и комуникации (Теория на журналистиката
3.5. кации и информации медиите)
онни науки

2

188.

Обществени комуни3.5. кации и информаци- Медии и комуникации (Теория на четенето)
онни науки

1

189.

Обществени комуниМедии и комуникации (Типология и комуникация
3.5. кации и информацина книгата)
онни науки

2

Обществени комуниМедии и комуникации (Убеждаваща комуника190. 3.5. кации и информациция)
онни науки

2

Общо

28

3.6. Право

Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения (Обща теория на правото)

2

2

192. 3.6. Право

Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения (Защита правата на човека)

1

1

193.

3.6. Право

Римско частно право

1

0

194.

3.6. Право

Гражданско и семейно право (Търговско право)

0

1

195.

3.6. Право

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

196. 3.6. Право

Финансово право

2

1

197.

Административно право и административен процес

2

2

198. 3.6. Право

Криминалистика

0

1

199.

Наказателно право (Криминология)

1

0

Международни отношения

0

1

10

10

Юридически факултет
191.

3.6. Право
3.6. Право

200. 3.3. Политически науки

Общо
Факултет по педагогика
201.

1.3.

Педагогика на обуче- Методика на обучението по български език и линието по...
тература в началния етап на образованието

202. 3.4. Социални дейности

1

Социални дейности (Социална работа по проект)

1

Общо

2

Факултет по науки за образованието и изкуствата
203. 1.2. Педагогика

Социална педагогика

1

204. 1.2. Педагогика

Сравнително образование

1

205. 1.2. Педагогика

Предучилищна педагогика

3

206. 1.2. Педагогика

Медийна педагогика

3

207.

Специална педагогика

1

Логопедия

2

1.2. Педагогика

208. 1.2. Педагогика
209.

1.3.

Педагогика на обуче- Методика на обучението в детската градина и нанието по...
чалното училище по български език и литература

1

С Т Р.

№

224

Шифър

ДЪРЖАВЕН

Професионално
направление

ВЕСТНИК

БРОЙ 13
Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно задочно
210.

1.3.

Педагогика на обуче- Методика на обучението в детската градина и нанието по...
чалното училище по домашен бит и техника

1

211.

1.3.

Педагогика на обучеМетодика на обучението по музика
нието по...

2

212.

1.3.

Педагогика на обуче- Методика на обучението по изобразително изкунието по...
ство

2

Общо

17

Общо

286

63

Приложение № 2
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020 – 2021 г.
брой
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Факултет по науки за образованието и изкуствата
1.

1.2. Педагогика

Начална училищна педагогика

1

2.

1.2. Педагогика

Специална педагогика (с обучение на английски
език)

5

3.

1.2. Педагогика

Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език

13

4.

1.2. Педагогика

Медийна педагогика (с обучение на английски език)

5

5.

1.3. Педагогика на обуче- Методика на обучението по музика (с обучение
нието по…
на английски език)

5

6.

1.3. Педагогика на обуче- Методика на обучението по изобразително изкуство
нието по…
(с обучение на английски език)

2

7.

1.3. Педагогика на обуче- Методика на обучението в детската градина и
нието по…
началното училище по домашен бит и техника

1

Общо

32

890
215. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по
вътрешни болести на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“, със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата
по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.
800
216. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Гастроентерология“ за нуждите на Катедрата по
вътрешни болести на база Клиника по гастро
ентерология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата

в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, канцелария на
Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.
801
217. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по
педиатрия на база Клиника по детска клинична
хематология и онкология към УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
№ 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, тел. 02/81 54 297.
802
218. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
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7.1. Медицина и научна специалност „Белодробни
болести“ за нуждите на Катедрата по белодробни
болести на База 1 – Първа терапевтична клиника
към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов
№ 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/
80 54 202 от 8,30 до 16 ч.
803
219. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата
по пропедевтика на вътрешните болести на база
УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Св. Георги
Софийски № 1, в секретариата на Катедрата по
пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел.
02/9230 723.
804
140. – Институтът по физика на твърдото
тяло – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност професор по професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“
за нуж дите на направление „Функционални
материали и наноструктури“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на
института – 1784 София, бул. Цариградско шосе
№ 72, тел. 02/8773492.
814
16. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че са извършени следните продажби: през октомври 2020 г.: 1. поземлен имот
с идентификатор 07140.8092.1660 (в УПИ I – „за
коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово, гр. Бухово, между
бул. Никола Бонев, ул. Янтра и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, продаден на Сабрина Калинова
Джоргова за 64 000 лв. На основание чл. 2, т. 1
и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
12 800 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 76 800 лв., изплатени изцяло от купувача;
2. поземлен имот с идентификатор 68134.507.5262
(в УПИ V – „за жс, магазини и тп“), кв. 164,
м. Орландовци – Малашевци, София, ул. Ком, на
ъгъла с ул. Кирил Пърличев, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Сердика“, продаден
на „Геномакс Груп“ – ЕООД, представлявано от
Росен Генов Генов, за 240 000 лв.; на основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в
размер 48 000 лв.; продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 288 000 лв., изплатени изцяло
от купувача; 3. поземлен имот с идентификатор 68134.2820.2054 в УПИ II-1067 – общ., кв. 3,
м. НПЗ – Орион и съседни жилищни територии,
София, ул. Владимир Зограф, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“,
продаден на „Макси Фешън Груп“ – ООД, пред-
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ставлявано от Валентина Валентинова Колева,
за 99 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 19 800 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
118 800 лв., изплатени изцяло от купувача; през
ноември 2020 г.: поземлен имот с идентификатор
68134.604.158, представляващ УПИ IV-158, кв. 150в,
м. Комплекс „Ботевградско шосе“, София, ул. 549
№ 104А (бивша ул. 512 № 103), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продаден на „ДПЛ Пропърти“ – ЕООД, представ
лявано от Милчо Ангелов Ангелов, за 170 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 34 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 204 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; през януари 2021 г.: поземлен
имот с идентификатор 68134.610.859, представляващ УПИ VII-859, кв. 12д, м. Суха река – запад,
София, ул. Христаки Павлович № 11, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продаден на „София Централ Пропърти“ – ЕООД,
представлявано от Елена Радкова Велчева за
1 200 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 240 000 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер 1
440 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
768
6. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 590 по протокол № 24 от 26.11.2020 г. Столичният общински
съвет прекратява производството по одобряване
на проект за план за регулация на м. Младост
3, район „Младост“, в частта му относно УПИ
VII-38 – „зa кoo“, кв. 11, който е изключен от
обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 548
по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет. Решението е изложено в Район
„Младост“. Решението може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел IV от АПК
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от съобщаването му. Жалбите
се подават в Район „Младост“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“ към дирекция
„Правно, нормативно, информационно и финансово обслужване“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
783
11. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на терен – „За корекция на
река и озеленяване“, източно от кв. 41, 94 и 95,
м. Кръстова вада и м. Южен парк – ІV част, ПИ
с идентификатори: 68134.904.3333, 68134.904.2659 и
68134.904.2999, и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по
част „Канализация“, район „Лозенец“. Проектите
са изложени за запознаване в Район „Лозенец“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез Район „Лозенец“.
729
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1 3. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на местност Вилна
зона „Горна баня“ и схемите на ВиК техническа
инфраструктура в обхвата на кв. 81а, УПИ І-526,
УПИ ІІІ-526, УПИ XV-1323 – „За к.о.о. и ж.с.“, за
създаване на нови УПИ І-9300 – „За ж.с.“, УПИ
ІІІ-9301 – „За ж.с.“, и създаване на нов кв. 81б
с нов УПИ ХV-323 – „За к.о.о. и озеленяване“;
изменение на улична регулация от о.т. 119а до
о.т. 119б, от о.т. 117б до о.т. 117а, отпадане на задънена улица от о.т. 117б до о.т. 117в и създаване
на нова улица от о.т. 119в до о.т. 119г. Проектът
е изложен в Район „Овча купел“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез Район „Овча купел“.
730
36. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 20.11 от 28.01.2021 г. на
Общинския съвет – Аксаково, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за кабелна
линия 20 kV от съществуващ СРС в оста на електропровод 20 kV, извод „Осеново“, до предвиден
за изграждане трафопост тип МТТ20/0,4 kVA,
100 kVА в имот с идентификатор 54145.2.449 по
КК на с. Осеново, община Аксаково, с териториален обхват имот с идентификатор 54145.2.448 – с
НТП – за местен път, частна собственост, имот с
идентификатор 54145.2.727 – с НТП – иглолистна
гора, държавна частна собственост, и имот с идентификатор 54145.2.730 – за местен път, общинска
публична собственост, на Община Аксаково, и
дължина на кабелната линия 365,66 м. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Аксаково,
пред Административния съд – Варна, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
694
37. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 20.12 от 28.01.2021 г.
на Общинския съвет – Аксаково, е одобрена
план-схема към действащия регулационен план
на с. Кичево за обект: „Кабелна линия 20 kV от
съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV, извод „Осеново“ в
с. Кичево, до съществуваща кабелна линия на границата между ПИ 37099.505.614 и ПИ 37099.45.236
по к.к. на населеното място“, с териториален
обхват поземлени имоти с идентификатори по
КК на с. Кичево, община Аксаково, област Вар
на, както следва: 37099.505.586, 37099.505.603 и
37099.505.614, всички с НТП – за второстепенна
улица, публична общинска собственост. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Аксаково,
пред Административния съд – Варна, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
695
245. – Община Априлци на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване с кабел l kV и въздушна кабелна
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линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ І-628.161
(ПИ с идентификатор по КККР 52218.628.161),
кв. Център, м. Кръста Калн. Радина ливада,
гр. Априлци, община Априлци“. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общината,
ет. 2, стая № 17. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
784
52. – Община Варна на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
Решение № 1433-4/36/ от 19.12.2018 г. на Общинския съвет – Варна, за разрешено изработване на
ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община Варна“, на основание чл. 124а, ал. 1, 5 и 7 от
ЗУТ, одобрено задание на основание чл. 125, ал. 1
от ЗУТ, като се има предвид решение по т. 1 от
протокол № 35 от 1.10.2019 г. на ЕСУТ при Община
Варна, административна преписка по заявление
вх. № АУ003593ВН/09.01.2018 г. от заместникминистъра на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и по доклад от
кмета на община Варна с рег. № АУ003593ВН012ВН/26.11.2020 г. Общинският съвет – Варна,
одобрява с Решение № 482-6 от 16.12.2020 г.
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Довеждащ канализационен
колектор от с. Каменар, община Варна“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
733
5. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за
одобрение проект за ПУП – ПП на обект: „Фотоволтаична централа“, подобект: „Външно ел.
захранване“, до поземлен имот ПИ 58222.71.50
в м. Курията по КК на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен. Трасето
на ел. провода започва от новопоставено жаре
в ПИ 58222.63.35 и преминава през поземлени
имоти: 58222.63.35 – селскостопански, горски,
ведомствен път; 58222.61.21 – селскостопански,
горски, ведомствен път; 58222.503.11 – репуб
ликанска пътна мрежа; 58222.463.1 – овощна
градина; 58222.463.4 – селскостопански, горски,
ведомствен път. Дължината на предвиденото
трасе е 948 м. Сервитутът на трасето обхваща
по 0,60 м откъм имотите и 1,50 м откъм пътищата. Проектът е изложен в Община Велики
Преслав, ул. Б. Спиров № 58, ет. 2, стая 212. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП за елементи на техническата
инфраструктура до общинската администрация.
700
5. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 381 от протокол № 19 от 28.01.2021 г. на Общинския съвет – Горна Оряховица, е одобрен
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проект за частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Външно
ел. захранване на хотелски комплекс“, намиращ
се в ПИ с идентификатор 16359.62.1065 по КККР
на гр. Горна Оряховица. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.
837
2. – Община Добрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 17-26
от 26.01.2021 г. на Общинския съвет – гр. Доб
рич, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за ПИ 72624.475.118
(проектен), за промяна предназначението му за
„Транспортен достъп“ във връзка с обект „Пътна
връзка за ПИ 72624.475.114 – урбанизирана територия за „ОДО“, в землището на гр. Добрич“. Одобреният проект е изложен при работно място № 8
в Центъра за услуги и информация при Община
Добрич от 8 ч. до 17 ч. и е публикуван в сайта на
Община Добрич в раздел: Услуги и информация/
Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на
територията. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
805
3. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за определяне на
трасе на външно водоснабдяване и канализационно отклонение за присъединяване на поземлен
имот с идентификатор 65245.4.653 по кадастралната карта на с. Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61 от 5.08.2004 г. на и.д. на АГКК.
Трасето на външно водоснабдяване на поземлен
имот с идентификатор 65245.4.653, м. Под селото,
землище на с. Самораново, община Дупница, по
кадастралната карта на с. Самораново е от съществуващ водопровод от полиетиленови тръби
∅ 90, пресичащ третокласен републикански път
III-6204 Дупница – Сапарева баня – имот с идентификатор 65245.3.437 по к.к. на с. Самораново при
имот с идентификатор 65245.4.622 по кадастралната
карта на с. Самораново, преминаващ в имот с
идентификатор 65245.3.437 по кадастралната карта
на с. Самораново – третокласен републикански
път III-6204 път Дупница – Сапарева баня, държавна публична собственост, с дължина 114 м,
съгласно Разрешение за специално ползване на
пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни или
отделностоящи съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващата зона № 27 от 26.08.2020 г., издадено
от АПИ – Областно пътно управление – Кюстендил. Трасето на канализационно отклонение е от
ревизионна шахта (РШ) на съществуващ канализационен клон HD-PE SN8 DN300, намираща се
при поземлен имот с идентификатор 65245.4.622
по кадастралната карта на с. Самораново, преминаващо в имот с идентификатор 65245.3.437 по
кадастралната карта на с. Самораново – трето
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класен републикански път III-6204 Дупница – Сапарева баня, държавна публична собственост, до
главна ревизионна шахта, разположена в имота на
възложителя – поземлен имот с идентификатор
65245.4.653, с обща дължина 105 м. Проектът и
придружаващата го документация се намират в
стая № 7, ет. 1 в сградата на Община Дупница.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
691
4. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за канализационно
отклонение на поземлен имот 68789.24.83, м. Реката, по кадастралната карта на гр. Дупница,
община Дупница. Трасето на канализационното
отклонение на поземлен имот с идентификатор
68789.24.83, м. Реката, по кадастралната карта
на гр. Дупница е от поземлен имот 68789.24.83,
с начин на трайно ползване – „за хранителновкусова промишленост“, частна собственост,
през поземлен имот 68789.700.65 по кадастралната карта на гр. Дупница, с начин на трайно
ползване „За друг поземлен имот за движение
и транспорт“, общинска публична собственост,
през поземлен имот 68789.700.52, с начин на трайно ползване – „водно течение, река“, държавна
публична собственост – с преминаване въздушно
по съществуващ стоманобетонов мост (съоръжение на транспорта) и крайна точка в поземлен
имот 68789.700.66 по кадастралната карта на
гр. Дупница, с начин на трайно ползване – „за
друг поземлен имот за движение и транспорт“,
общинска публична собственост. Трасето на
новопредвиденото канализационно отклонение
е съобразено с изискванията на чл. 67, ал. 1 от
ЗУТ. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 7, ет. 1 в сградата на
Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
817
73. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от АПК съобщава,
че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР
за преструктуриране на УПИ XVII – с отреждане за „ОО“, в кв. 104, създаване на нова улица
по съществуващата такава в кв. 101 по ПУП на
Ивайловград и отстраняване на явна фактическа грешка – терен, отреден за „Площад“, да се
номерира като УПИ XIX от кв. 104. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 304 в сградата
на общинската администрация и е публикуван
на интернет страницата на Община Ивайловград.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
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направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Ивайловград.
674
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – транспортен достъп за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.16.74 в
местност Нови лозя по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово.
ПУП – ПП предвижда транспортен достъп за
ПИ с идентификатор 36498.16.74 да премине по
ПИ с идентификатор 36498.16.1122 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, по КККР на гр. Карлово.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
816
53. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – ПП за елементи на техническата
инфраструктура – транспортен достъп за ПИ с
идентификатор 36498.16.1123 в м. Нови лозя по
КККР на гр. Карлово. ПУП – ПП предвижда
транспортен достъп за ПИ с идентификатор
36498.16.1123 да премине през ПИ с идентификатор 36498.16.1122 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
по КККР на гр. Карлово. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
828
55. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – ПП за елементи на техническата
инфраструктура – транспортен достъп за ПИ с
идентификатор 36498.342.10 в м. Харман Тепе
по КККР на гр. Карлово. ПУП – ПП предвижда транспортен достъп за ПИ с идентификатор
36498.342.10 да премине през ПИ с идентификатор 36498.342.737 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
по КККР на гр. Карлово. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
827
88. – Община Кърджали на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава за издадена заповед на
кмета на община Кърджали за отчуждаване на
поземлен имот, попадащ в обхвата на одобрен
проект за изграждане на напорен резервоар (НР
200 м 3) по ПУП – ПП и ПУП – ПЗ за напорен
резервоар на водопровод за обект: „Водоснабдяване на с. Главатарци, община Кърджали“ (Етап
І – довеждащ водопровод, Етап ІІ – НР 200 м 3),
одобрен с Решение № 60 от протокол № 3 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено
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на 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 36 от 2017 г.) и допълнено
с Решение № 61 от протокол № 6 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
13.02.2020 г., с оглед задоволяване на важни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, на следните заинтересовани лица:
Здравка Райчева Зоранова, Рафет Дурмуш Махмуд,
Рущи Дурмуш Юмер, Румен Фиданов Зоранов,
Росица Фиданова Енева, Гюлшен Хикмет Рашид, в
качеството им на наследници на Мехмед Юмеров
Махмудов (Мехмедемин Юмеров Махмудов), че е
издадена Заповед № РД-111 от 18.12.2020 г. на кмета
на община Кърджали за отчуждаване на поземлен
имот с идентификатор 30747.2.130, намиращ се в
землището на с. Зелениково, община Кърджали,
местност Кереметлик, с площ 2000 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване: нива, осма категория
на земята, по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Зелениково, община
Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-105 от
15.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Заповед № РД-111 от 18.12.2020 г. на кмета на община Кърджали е обявена на информационното табло
в сградата на общинската администрация – Кърджали, и е публикувана на интернет страницата
на Община Кърджали: www.kardjali.bg. Заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали.
766
93. – Община гр. Лъки, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 99 от 28.01.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Лъки, е одобрен проект за изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ I – озеленяване, кв. 21,
УПИ I – гробища, УПИ II – озеленяване, УПИ
III – промишлен цех, кв. 31, улица между о.т. 74
и о.т. 80 и улица между о.т. 64 и о.т. 74 по ПУП
на с. Борово, община Лъки, област Пловдив.
799
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за обект: „ПУП – парцеларен план (ПП) за трасе на главен водопровод от
основен изпускател на язовир „Порой“ в ПИ с
идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре,
община Несебър, до съществуваща шахта от
деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор
47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие“.
Необходимостта от новия водопровод е наложена
за осигуряване на резервно водоснабдяване за
гр. Бургас и региона. Трасето му преминава през
землищата на с. Оризаре, с. Тънково – община
Несебър, и с. Александрово, с. Медово, община
Поморие. Трасето на новия водопровод води началото си от главен изпускател на яз. „Порой“
в землището на с. Оризаре, минава през ПИ
00271.2.210 (землище на с. Александрово), където
се предвижда изграждане на нова помпена станция (по друг проект), навлиза последователно
в землищата на с. Тънково и с. Александрово,
влиза в нова помпена станция „Втори подем“ (по
друг проект ще се обособи нов имот за помпена
станция) в ПИ 47651.143.6 по КК на с. Медово.
Трасето в по-голямата си част върви успоредно
на път III-906 и III-9061, като сервитутът му е
на мин. 2 м от обхвата на пътя съгласно Наред-
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ба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране
на пътища. Определена е сервитутна зона от 3
м от оста на водопровода съгласно чл. 58, ал. 4
от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
668
541. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект за обект: „ПУП – парцеларен
план (ПП) за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 по КК
на с. Александрово, община Поморие“. Проектът
за ПУП – ПП за пътна връзка извън границите на
урбанизираната територия е изготвен във връзка
със стартиране на процедура за изработване на
ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210
по КККР на с. Александрово, община Поморие,
и с цел осигуряване на транспортно обслужване
на имота. Трасето на обекта, включващо еднолентово пътно платно с ширина 4 м, банкети от
двете страни по 1 м, канавки, откоси и сервитут,
започва от ПИ с идентификатор 73571.28.12 по
КККР на с. Тънково, община Несебър – съществуващ полски път, с НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, преминава през
ПИ с идентификатор 73571.28.12 по КККР на
с. Тънково, община Несебър, с НТП – „Пасище“ – публична общинска собственост (засегната
площ – 3,468 дка), през ПИ с идентификатор
00271.2.211 по КККР на с. Александрово, община
Несебър, с НТП – „Пасище“ – публична общинска собственост (засегната площ – 0,242 дка),
и стига до ПИ с идентификатор 00271.2.210 по
КККР на с. Александрово, община Несебър, с
НТП – „За водностопанско, хидромелиоративно
съоръжение“ – публична държавна собственост.
667
2. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че на основание Решение № 263
от 28.01.2021 г. на Общинския съвет – Нова Загора,
е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Трасе на
кабел ниско напрежение за захранване на ПИ с
идентификатор 02734.49.11 по КККР на с. Баня,
община Нова Загора“, с който се засягат ПИ
02734.49.32, 02734.49.123, 02734.49.147, 02734.49.486
и ПИ 02734.49.485 по КККР на с. Баня, община
Нова Загора. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Нова Загора до Административния
съд – Сливен.
807
3. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че на основание Решение
№ 264 от 28.01.2021 г. на Общинския съвет – Нова
Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Доизграждане на водопровод от крайна точка
на съществуващ водопровод в ПИ 04635.66.260,
северно от ПИ 04635.66.327 до ПИ 04635.66.259,
местност Под село в землището на с. Богданово,
община Нова Загора“, с който се засягат ПИ
04635.66.260, 04635.66.335 и 04635.66.298 по КККР
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на с. Богданово, община Нова Загора. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора
до Административния съд – Сливен.
808
1. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП (подробен устройствен план) – СПС (специализирана план-схема) за трасе на техническа
инфраструктура – разширение на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на
електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ – ЕАД, на територията на гр. Нови пазар. Засегнати от трасето за разширение на електронната
съобщителна мрежа са имоти, както следва: ПИ
52009.501.485, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“, публична общинска собственост;
ПИ 52009.501.821, урбанизирана територия, „За
второстепенна улица“, публична общинска собственост; ПИ 52009.501.827, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост; ПИ 52009.501.667, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.501.866, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
Публична общ. собственост; ПИ 52009.502.36, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост; ПИ 52009.502.58,
урбанизирана територия, „За друг поземлен имот
за движение и транспорт“, публична общинска
собственост; ПИ 52009.502.126, урбанизирана
територия, „За друг поземлен имот за движение
и транспорт“, публична общинска собственост;
ПИ 520 09.502.210, у рба низи ра на т ери т ори я,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост; ПИ 52009.502.223, урбанизирана
територия, „За друг обществен обект, комплекс“,
частна общинска собственост; ПИ 52009.502.220,
урбанизирана територия, „За друг обществен
обект, комплекс“, частна общинска собственост;
ПИ 52009.502.224, урбанизирана територия, „За
второстепенна улица“, публична общинска собственост; ПИ 52009.502.225, урбанизирана територия,
„Комплексно застрояване“, публична общинска
собственост; ПИ 52009.502.290, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.502.318, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост; ПИ 52009.502.291, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост; ПИ 52009.502.297,
урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, публична общинска собственост; ПИ
52009.502.323, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска собственост;
ПИ 52009.502.399, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска собственост; ПИ 52009.502.483, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост; ПИ 52009.502.502, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.503.427, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост; ПИ 52009.503.458,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост; ПИ
52009.503.478, урбанизирана територия, „За друг
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обществен обект, комплекс“, частна общинска
собственост; ПИ 52009.503.463, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.503.480, урбанизирана територия, „За друг обществен обект,
комплекс“, частна общинска собственост; ПИ
52009.503.483, урбанизирана територия, „За друг
обществен обект, комплекс“, частна общинска
собственост; ПИ 52009.503.474, урбанизирана
територия, „Комплексно застрояване“, частна
общинска собственост; ПИ 52009.503.457, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост; ПИ 52009.501.891,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост; ПИ
52009.501.1193, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“, публична общинска собственост;
ПИ 52009.501.1194, урбанизирана територия, „За
друг вид озеленяване“, публична общинска собственост; ПИ 52009.501.1203, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска
собственост; ПИ 52009.501.1121, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.501.1120, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост; ПИ 52009.501.1118,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост; ПИ
52009.501.1113, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска собственост; ПИ 52009.501.878, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост; ПИ 52009.501.865, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.501.893, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост; ПИ 52009.501.931,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост; ПИ
52009.501.942, урбанизирана територия, „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.501.1075, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост; ПИ 52009.501.892,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост; ПИ
52009.501.1085, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска собственост; ПИ 52009.501.488, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост; ПИ 52009.501.1007, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост; ПИ 52009.505.150, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост; ПИ 52009.505.151,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост; ПИ
52009.505.246, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“, публична общинска собственост;
ПИ 52009.505.375, урбанизирана територия, „За
друг обществен обект, комплекс“, частна общинска собственост; ПИ 52009.505.376, урбанизирана
територия, „Комплексно застрояване“, частна
общинска собственост. Проектът е изложен в
стая № 101 в сградата на Община Нови пазар и
може да бъде разгледан всеки присъствен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
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искания и предложения по плана в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред общинската администрация.
587
32. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Косматица в землището на
с. Боснек, приет с протокол № 1-1 от 14.01.2021 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, като се
попълва нов поземлен имот (ПИ) 517, при което се
изменят границите на ПИ 05760.33.42. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: ет. 12, стая № 15.
675
7. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от основен
изпускател на яз. „Порой“ в ПИ с идентификатор
53822.20.1 по к.к. на с. Оризаре, община Несебър,
до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в
ПИ с идентификатор 47651.11.156 по к.к. на с. Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът
ще засегнат поземлени имоти в землищата на
с. Медово и с. Александрово, както следва: в землището на с. Медово: ПИ 47651.9.21 (пасище, частна
собственост), ПИ 47651.9.75, ПИ 47651.11.155, ПИ
479651.11.156, ПИ 47651.143.5, ПИ 47651.152.22, ПИ
47651.243.23, ПИ 47651.9.77 (селскостопански път,
общинска публична собственост), ПИ 47651.9.76,
ПИ 47651.143.4, ПИ 47651.143.6, ПИ 47651.152.33,
ПИ 47651.243.24 (пасища, общинска публична
собственост), ПИ 47651.11.4, ПИ 47651.11.108,
ПИ 47651.11.110, ПИ 47651.11.111, ПИ 47651.11.123
(ниви, частна собственост), ПИ 47651.11.154, ПИ
47651.13.112, ПИ 47651.143.7 (за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост), ПИ 47651.152.20 (за друг вид производствен
обект, ДПФ – МЗХ), ПИ 47651.152.23 (за друг вид
производствен обект, частна собственост), ПИ
47651.152.24 (изоставена орна земя, ДПФ); в землището на с. Александрово: ПИ 00271.1.3, ПИ 00271.1.5,
ПИ 00271.1.34, ПИ 0027.1.1.44, ПИ 00271.1.53, ПИ
00271.1.69, ПИ 00271.1.70, ПИ 00271.1.136, ПИ
00271.1.137, ПИ 00271.1.138, ПИ 00271.1.139, ПИ
00271.1.142 (ниви, частна собственост), ПИ 00271.1.29
(пасище, общинска публична собственост), ПИ
00271.1.33 (етерично-маслодайна култура, частна
собственост), ПИ 00271.1.156 (за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение, МЗХ – ХМС),
ПИ 00271.1.157 (за местен път, общинска публична
собственост), ПИ 00271.2.58, ПИ 00271.2.114, ПИ
00271.2.126, ПИ 001272.127 (ниви, частна собственост), ПИ 00271.2.192, ПИ 00271.2.212 (пасища,
частна собственост), ПИ 00271.2.207 (друг вид
дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 00271.2.213, 00271.2.225, 00271.3.144
(път от републиканската пътна мрежа, държавна
публична собственост), ПИ 00271.8.6, ПИ 00271.8.10,
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ПИ 00271.8.23, ПИ 00271.8.24 (ниви, частна собственост), ПИ 00271.8.50, ПИ 00271.8.57 (пасища,
общинска публична собственост), ПИ 00271.8.58,
ПИ 00271.8.59, ПИ 00271.8.60, ПИ 00271.8.62
(местен път, селскостопански пътища, общинска
публична собственост), ПИ 00271.8.64 (за път от
републиканската пътна мрежа, държавна публична
собственост). Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
693
8. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен проект за ПУП – ПП за определяне
на трасе на техническата инфраструктура за
обект: „Пътна връзка до ПИ 00271.2.210 по КК
на с. А лександрово, община Поморие“, като
трасето и сервит у т ът ще засегнат поземлен
имот 00271.2.211 (пасище, общинска публична
собственост) по КК на с. Александрово, община Поморие, с площ за отчуждаване 0,242 дка.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
753
30. – Община Рудозем на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 152 от 30.12.2020 г. на Общинския
съвет – Рудозем, взето по протокол № 16, е одобрена устройствена план-схема на поземлени имоти
с идентификатори: 63207.504.232, 63207.504.361,
6 32 0 7. 5 0 4. 3 6 8 , 6 32 0 7. 5 0 4. 355, 6 32 0 7. 5 0 4. 2 2 7,
63207.504.228, по КККР на гр. Рудозем, за обект
„Външно електрозахранване на автомивка“ в
УПИ IV – за автомивка, гр. Рудозем. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред
Административния съд – Смолян.
696
2. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Трасе
на външно ел. захранване“, до ПИ с идентификатор
11315.1.38 (предишен идентификатор 11315.1.6) в
м. Влаовица по КККР на землището на с. Вихрен,
община Сандански, област Благоевград, в който
се предвижда изграждане на обект „Еко селище“.
Трасето на външното ел. захранване започва от
съществуващ ТП, изграден в имот с идентификатор
11315.1.15 – горска територия, горски разсадник,
държавна собственост, и преминава през имот
с идентификатор 11315.1.15 – горска територия,
горски разсадник, държавна собственост; имот
с идентификатор 11315.11.12 – земеделска, нива,
собственост на Община Санданск и; имот с
идентификатор 11315.1.10 – земеделска, нива, собственост на Община Сандански, и до границата
с имот с идентификатор 11315.1.38 – земеделска,
нива, частна, с проектна дължина около 60,00 м
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и сервитут от 2,00 м от двете страни на оста на
новопроектираното трасе. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Сандански.
829
184. – Община Севлиево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 021,
протокол № 1 от 29.01.2021 г. на Общинския
съвет – Севлиево, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план-схема и парцеларен
план за подземно трасе на електропровод 20 kV
от подстанция „Емка“ в имот с идентификатор
65927.501.3623 до производствената площадка
на „Паралел“ – ЕАД, в имот с идентификатор
65927.518.5 по КККР на гр. Севлиево. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево
до Административния съд – Габрово.
752
4. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 494 от
28.01.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на ел. кабел 1 kV от нов ТП
в ПИ 67338.8.34, извод СН „Блатец“, ПС „Сливен
Индустрия“, до ПИ 67338.47.60 и преминаващ
през: ПИ 67338.47.45 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.47.46
с НТП – „дере“, и ПИ 67338.47.47 с НТП – „за
първостепенна улица“, всички в м. Сливенски
кър, землище гр. Сливен. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
830
4а. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 495 от
28.01.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е одоб
рен ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
трасе на оптичен кабел в землищата на с. Бяла,
с. Новачево и с. Градско, община Сливен, като
трасето извън границите на населените места
преминава през: ПИ 07613.19.105 с НТП – „местен път“, землище с. Бяла, ПИ 51929.1.77 и ПИ
51929.1.1291 с НТП – „местен път“, землище с. Новачево, ПИ 17600.1.237 и 17600.1.273 с НТП – „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ
17600.27.634 и ПИ 17600.20.635 с НТП – „местен
път“, землище с. Градско, всички – общинска
собственост. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до Административния съд – Сливен.
831
4б. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 496 от
28.01.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образувания за отводнителни съоръжения – канавки
с подземни дренажи, засягащи ПИ 68117.108.74
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с НТП – „пасище“, общинска собственост, зем
лище с. Сотиря, община Сливен, във връзка
с реализиране на обект „Укрепване свлачище
SLV 20.68117-02 в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
832
3. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Изграждане на пътна връзка към „Магазин за
детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ
с идентификатор 81178.9.6, м. Аклади, землище
гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас,
на път ІІ-99 „Бургас – Созопол“ при км 16+285
ляво“, с трасе в обхват на част от поземлен имот
с идентификатор 81178.9.445, представл яващ
част от път ІІ-99 „Бургас – Созопол“. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Созопол.
823
9. – Община Сопот на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 133 от 26.01.2021 г. на Общинския
съвет – Сопот, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Разделяне на смесените отпадъчни
води на площадката на „ВМЗ“ – ЕАД, гр. Сопот, посредством дъждопреливник и заустване
на битовите отпадъчни води към градската
канализация посредством нов канализационен
колектор“. Трасето на канализационния колектор
е с дължина 723 м, преминава през поземлени
имоти – публична общинска собственост, с идентификатори 68080.27.521 с начин на трайно ползване – местен път, 68080.27.315 с начин на трайно
ползване – селскостопански път, пресича ПИ с
идентификатори 68080.27.528 и 68080.42.534 – жп
линия, държавна частна собственост, тръгва
на изток по ПИ с идентификатор 68080.42.504
с начин на трайно ползване – пасище, мера,
пресича ПИ с идентификатор 68080.42.559 с
начин на трайно ползване – местен път, публична общинска собственост, продължава по
ПИ с идентификатор 68080.42.548 с начин на
трайно ползване – селскостопански път, и се
включва в главния канализационен колектор на
гр. Сопот. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Сопот пред Административния
съд – Пловдив.
702
237. – Община гр. Тервел, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен
проект на подробен устройствен план – парце-
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ларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места: подземен водопровод от ПИ 72271.60.41
за ПИ 72271.63.330 по КККР на гр. Тервел с
обща дължина на трасето 1320,75 л. м, от които
24,90 л. м засягат ПИ 72271.60.41 – общинска публична собственост, с НТП – „за селскостопански
път“, 273,20 л. м засягат ПИ 72271.59.143 – общинска публична собственост, с НТП – „за
селскостопански път“, 174,50 л. м засягат ПИ
72271.59.67 – частна, с НТП – „нива“, 174,30 л. м
засягат ПИ 72271.59.68 – частна, с НТП – „нива“,
190,90 л. м засягат ПИ 72271.59.111 – общинска
публична собственост, с НТП – „за селскостопански път“, 227,20 л. м засягат ПИ 72271.59.145 – общинска публична собственост, с НТП – „за
селскостопански път“, 176,50 л. м засягат ПИ
72271.57.1 – общинска публична собственост, с
НТП – „пасище, мера“, 79,75 л. м засягат ПИ
72271.63.55 – общинска публична собственост, с
НТП – „гори и храсти в ЗЗ“. Проектът е изложен за разглеждане в общинската администрация – гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий № 8,
стая № 110. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
833
1. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение
№ 107, взето с протокол № 9 от 21.04.2020 г. на
ОбС – гр. Хисаря, разрешително за водовземане
от минерална вода № 31610116/21.11.2018 г., с Решение № 294, взето с протокол № 17 от 19.01.2021 г.
от Общинския съвет – гр. Хисаря, е одобрена
план-схема на „Трасе на минерален водопровод от
водоем V=100 м 3 с помпена станция при Сондаж
№ 5 от находище „Хисаря“ до УПИ I-667, кв. 4 по
плана на гр. Хисаря, община Хисаря“ по улици:
зелената площ на улица с о.т. 441-442-428-407-406,
с пресичане на улица с о.т. 407-406 (път III-642) с
подземен хоризонтален сондаж, улица с о.т. 98-97
(ул. Чаталджа), улица с о.т. 97-96 (ул. Васил
Левски), с пресичане на ПИ 5120, собственост
на „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, с подземен хоризонтален сондаж, в
зелената площ на улица с о.т. 1-8-17-18 (ул. Гео
Милев), и пресичане на същата до УПИ I-667,
кв. 4 по плана на гр. Хисаря, община Хисаря,
област Пловдив, по зелените линии и надписите
за водопровода и пунктирите в тъмнозелен цвят
за сервитута в приложения проект. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до
Административния съд – Пловдив.
772
2. – Община Хисаря на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 227
от 21.10.2020 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря,
и Заповед № РД-05-805 от 12.11.2020 г. на кмета на
община Хисаря за КПИИ, с Решение № 288, взето
с протокол № 17 от 19.01.2021 г. от Общинския
съвет – гр. Хисаря, е одобрен ПУП – парцеларен
план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ
69016.299.11 през ПИ 69016.299.10 до помпена стан-
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ция в ПИ 69016.299.755 и довеждащ водопровод за
водоснабдяване на дестилерия за етеричномаслени
култури в УПИ 299009 – „за производствена и
складова дейност“ (дестилерия за етеричномаслени култури) и „общественообслужващи дейности“,
м. Кошовица, по КККР на землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив, от помпена
станция в ПИ 69016.299.755 през ПИ 69016.299.10
до ПИ 69016.299.11, м. Кошовица, по КККР на
землището на с. Старосел, община Хисаря, област
Пловдив, съгласно пунктирите в черен цвят за
трасето на кабел ниско напрежение, линиите в
зелен цвят за трасето на довеждащ водопровод
и пунктирите в черен цвят и щрихите в сиво за
сервитутите на приложения проект. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до
Административния съд – Пловдив.
773
3. – Община Хисаря на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 226
от 21.10.2020 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря,
и Заповед № РД-05-804 от 12.11.2020 г. за КПИИ,
с Решение № 289, взето с протокол № 17 от
19.01.2021 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря,
е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на
кабел ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до
помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ
водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10
до ПИ 69016.299.11 за захранване на дестилерия
за етеричномаслени култури в УПИ 299009 – „за
производствена и складова дейност“ (дестилерия
за етеричномаслени култури) и „общественообслужващи дейности“, м. Кошовица, по КККР на
землището на с. Старосел, община Хисаря, област
Пловдив, съгласно пунктирите в черен цвят за
трасето на кабел ниско напрежение, линиите в
зелен цвят за трасето на довеждащия водопровод
и пунктирите в черен цвят и щрихите в сиво за
сервитутите на приложения проект. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до
Административния съд – Пловдив.
774
38. – Община Якоруда на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите
лица, че с Решение № 145 по протокол № ОбС-12
от 18.12.2020 г. на Общинския съвет – гр. Якоруда,
е одобрен подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 164, кв. 24 по плана
на гр. Якоруда с цел урегулиране и конкретното му
отреждане за „автосервиз“ и изменение на улична регулация в обхват УПИ І-325 – „за стадион
и спортна зала“, кв. 24 по плана на гр. Якоруда
(между о.т. 380 и лицето на УПИ V-327, кв. 24
по плана на гр. Якоруда), община Якоруда, с
възложител Благовест Иванов Стоянов. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Якоруда до
Административния съд – Благоевград.
597
6. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 352 от 22.01.2021 г.
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на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Трасе
на водопровод и трасе на въздушна кабелна
линия“, преминаващо през ПИ с идентификатор
04426.12.136 и ПИ с идентификатор 04426.12.141
по КККР, намиращи се в м. Тумбата, землище на с. Близнаци, община Аврен – общинска
публична собственост, за присъединяване на
потребителите на съответните експлоатационни
дружества, собственици на ПИ с идентификатор
04426.12.151 по КККР, отговарящ на УПИ IX-123
от кв. 012-1, намиращ се в м. Тумбата, землище на
с. Близнаци, община Аврен, от съществуващите
проводи до границата на имота. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване пред Административния съд – Варна,
чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
602
59. – Община с. Кайнарджа, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация за УПИ XXI – „За парк“ – защитена територия, в кв. 33 и изменение на улична
регулация от ос. т. 115 до ос. т. 135 по плана на
с. Кайнарджа, община Кайнарджа. Проектът е
изложен в стая № 206 в сградата на общинската
администрация – с. Кайнарджа, ул. Димитър
Дончев № 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
588
38. – Община с. Струмяни, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ на пречистените
води от ПСОВ в поземлен имот с идентификатор
49686.36.32, с номер по предходен план: 036032,
намиращ се в местността Средна Валта, землище на с. Микрево, община Струмяни, област
Благоевград, с площ 3000 кв. м, НТП – „Нива“,
трайно предназначение на територията – земеделска, по КККР на с. Микрево, одобрени със
Заповед № РД-18-498 от 25.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с възложител Община
Струмяни. Трасето на пречистените води е с
дължина 352,47 м и преминава през поземлени
имоти с идентификатори: 49686.30.123 – държавна
публична собственост, по КККР на с. Микрево,
с НТП – „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“; 49686.30.131 – държавна
публична собственост, по КККР на с. Микрево,
с НТП – „Водно течение, река“, 49686.30.150 – общинска публична собственост, по КККР на
с. Микрево, с НТП – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“; 49686.36.14 – общинска публична
собственост, по КККР на с. Микрево, с НТП – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“. Проектът за ПУП – ПП е изложен в каб. № 309, ет. 3,
отдел ТСУ, в сградата на общинската администрация – с. Струмяни. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
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направят писмени възражения, предложения и
искания по така изработения проект до общинската администрация – с. Струмяни.
867
39. – Община с. Струмяни, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява
на заинтересованите лица, че е изготвен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за „Довеж дащ водопровод до ПСОВ в
имот с идентификатор 49686.36.32 по КККР на
с. Микрево“, землище на с. Микрево, община
Струмяни, област Благоевград, с възложител
Община Струмяни. Трасето на довеждащия водопровод е с дължина 1059,86 м и преминава през
поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26,
49686.30.52, 49686.31.65, 49686.36.16, 49686.32.58,
49686.36.14, 49686.36.142, 49686.36.149 – общинска
публична собственост, по КККР на с. Микрево, с
НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, и през имоти с идентификатори: 49686.36.147,
49686.36.148 – държавна публична собственост,
по КККР на с. Микрево, с НТП – „Отводнителен канал“. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в каб. № 309, ет. 3, отдел ТСУ, в сградата на
общинската администрация – с. Струмяни. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така
изработения проект до общинската администрация – с. Струмяни.
868
40. – Община с. Струмяни, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Довеждащ канализационен колектор до ПСОВ
в имот с идентификатор 49686.36.32 по КККР на
с. Микрево“, землище на с. Микрево, община
Струмяни, област Благоевград, с възложител
Община Струм яни. Трасето на довеж дащи я
канализационен колектор е с дължина 362,98 м
и преминава през поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26, 49686.30.52, 49686.31.65,
49686.36.14, 49686.36.142, 49686.36.149 – общинска
публична собственост, по КККР на с. Микрево, с
НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, и през имоти с идентификатори: 49686.36.147,
49686.36.148 – държавна публична собственост,
по КККР на с. Микрево, с НТП – „Отводнителен канал“. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в каб. № 309, ет. 3, отдел ТСУ, в сградата на
общинската администрация – с. Струмяни. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така
изработения проект до общинската администрация – с. Струмяни.
869

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение „Българска газова асоциация“ на нормите на чл. 11а, ал. 3 (доп.,
ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., бр. 95
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от 2019 г., в сила от 3.12.2019 г.) и чл. 11а, ал. 4
(изм., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на
цените на природния газ във връзка с присъединеното дело № 11873/2020 г. със становище, с което
се присъединяват към становището на „Овергаз
мрежи“ – АД, постъпило с жалба на 23.05.2017 г.,
по което е образувано адм.д. № 6430/2017 г. по
описа на Върховния административен съд, насрочено за 31.03.2021 г., зала 3, 14 ч.
893
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Максим М. А. срещу
чл. 31, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от
26.06.2012 г. (в сила от 1.07.2012 г., обн., ДВ, бр. 49
от 29.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.;
изм., бр. 9 от 31.01.2020 г.), по което е образувано
адм.д. № 13018/2020 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение,
насрочено за 2.06.2021 г. от 11 ч., 1-ва зала.
894
Административният съд – Варна, VІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 174/2021 г. по описа на Административния
съд – Варна, по постъпил протест на прокурор
при Районната прокуратура – Варна, против
чл. 26, ал. 4 и 12 от Наредбата за обществения
ред на територията на община Девня, приета от
Общинския съвет – гр. Девня, с Решение № 122 от
27.07.2016 г., изм. и доп. многократно, последно с
Решение № 172 от протокол № 16 от 27.11.2020 г.
Производството по адм. д. № 174/2021 г. по описа
на Административния съд – Варна, VІ състав, е
насрочено за 8.04.2021 г. от 15 ч.
810
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 56/2021 г. по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, с което се оспорва законосъобразността на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 17 от
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,
поддържане на чистотата и опазване на околната
среда в община Вършец, приета с Решение № 80
от протокол № 10 от 29.03.2012 г., допълнена с
Решение № 283 от протокол № 28 от 19.04.2013 г.,
изменена с Решение № 91 от протокол № 3 от
29.12.2015 г., Решение № 259 от протокол № 12
от 30.06.2016 г., Решение № 260 от протокол
№ 12 от 30.06.2016 г. и допълнена и изменена с
Решение № 614 от протокол № 47 от 19.09.2018 г.
на Общинския съвет – Вършец. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – Вършец, чрез
председателя, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 56/2021 г. е насрочено за
12.03.2021 г. от 10 ч.
855
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подадена жалба от Ивайло Петков Иванов от
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гр. Червен бряг против Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Червен бряг,
приета с Решение № 247 от 27.11.2020 г., изм. с
Решение № 275 от 22.12.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, по която е образувано
адм. д. № 89 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2021 г.
811
Районният съд – Велинград, съобщава на Андерс Йохансен, роден на 4.10.1988 г., гражданин
на Кралство Норвегия, с неизвестен към момента
адрес за призоваване, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ в канцеларията на съда за получаване на
препис от искова молба и приложенията към нея
в превод на английски език за писмен отговор в
едномесечен срок на основание чл. 131, ал. 2 и 3
от ГПК, като му указва възможността да ползва
правна помощ и че, ако въпреки публикацията не
се яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца, като
ответник по гр.д. № 1017/2020 г. с предмет на
делото чл. 49 от СК, заведено от Мая Димитрова
Стефанова с адрес гр. Варна, бул. Христо Ботев
№ 18, вх. 11, ет. 7, ап. 264.
895
Ловешкият районен съд, IX състав, призовава Емилия Петрова Крузе – ответница по гр. д.
№ 2177/2020 г. по описа на съда, без адресна регист
рация в Република България, с неизвестен адрес
в чужбина, в двуседмичен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
да се яви в канцеларията на съда, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея, депозирана от Анко Андреев Орлинов, с която
е предявен иск с правно основание чл. 49 СК, за
отговор по реда на чл. 131 ГПК. Ако ответницата
не се яви за получаване на съдебните книжа в
указания срок, съдът ще є назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
812
Сливенският районен съд призовава Ольга
Александровна Басова, родена на 23.10.1980 г.,
гражданка на Руската федерация, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
по гр. д. № 3770/2020 г. по описа на PC – Сливен,
образувано по искова молба, подадена от Красимир Йорданов Костов, с която са предявени
претенции с правно основание чл. 49 от СК.
836
Софи йск и я т ра йонен с ъд, І г ра ж да нско
отделение, 34 състав, по гр.д. № 54383/2020 г.
призовава в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ Александр Михайлович
Сукачев, гражданин на Руската федерация, роден на 27.01.1957 г. в гр. Волгоград, с паспорт
63№9179545, издаден на 25.02.2009 г. от УФМС704, с неизвестен адрес в Република България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, І гражданско отделение, 34 състав, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис
от исковата молба и приложенията, подадена от
„Интербилд“ – ЕООД. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
896
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Сохаил Аслам
Аслам, роден на 17.05.1991 г., че има качеството
на ответник по гр.д. № 31844/2020 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано по предявен
иск от Ани Траянова Кочова с административен
адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 19, вх. В, ет. 4,
ап. 32, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за
връчване на съобщението по чл. 49, ал. 1 от СК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
897
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 2134/2020 г. по описа на съда по предявена
на 31.08.2020 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена
на иска – 203 161,33 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество, както следва:
От Радослав Янчев Николов на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Равностойност на 10 дружествени дяла в общ
размер 10 лв. от капитала на „Полифем“ – ЕООД.
– Равностойност на 50 дружествени дяла в
общ размер 50 лв. от капитала на „Роха Етиопия“ – ООД.
– Равностойност на 50 дружествени дяла
в общ размер 50 лв. от капитала на „Раклица
2015“ – ООД.
– Равностойност на 50 дружествени дяла в
общ размер 50 лв. от капитала на „Бургас паметници“ – ООД.
– 1/70 кв. м ид. ч. от сграда с идентификатор
07079.607.286.1 по кадастралната карта и кадаст
ралните регистри на гр. Бургас, община Бургас,
област Бургас, с адрес на сградата: Бургас, п.к.
8000, ул. Места № 82-Б, със застроена площ
70 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: жилищна
сграда, която сграда е разположена в поземлен
имот с идентификатор 07079.607.286, който ПИ е
идентичен с бивш парцел XII-343 в бивш кв. 21 в
бивш кв. 396 по плана на гр. Бургас, ж.к. Лазур.
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5
3.0 ДИ“, с рег. № А4722КК, рама № WBAFF
41000L106748, двигател № 306D321886675, сив
металик, дата на първа регистрация 17.01.2008 г.
От Радослав Янчев Николов на основание чл. 151
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата 14 200 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване
на л.а. „БМВ“, модел „760ЛИ“, с рег. № А8988МК.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
възстановени допълнителни парични вноски на
собственика от „Роха Етиопия“ – ООД.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса от проверяваното лице по депозитна сметка с IBAN BG12RZBB91551006357105.
– Сумата в размер 12,68 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка с IBAN
BG12RZBB91551006357105.
– Сумата в размер 17 317,52 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по
картова сметка по издадена дебитна карта „Виза“
в левове с IBAN BG34RZBB91551005451020.
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– Сумата в размер 32 231,60 лв., представляваща преводи от трети лица по картова сметка по
издадена дебитна карта „Виза“ в левове с IBAN
BG34RZBB91551005451020.
– Сумата в размер 9448,20 лв., представляваща изплатени застрахователни щети по картова
сметка по издадена дебитна карта „Виза“ в левове
с IBAN BG34RZBB91551005451020.
– Сумата в размер 6984,33 лв., представляваща
извършени погасителни вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG34RZBB91551007662232.
– Сумата в размер 1505 лв., представляваща
извършена погасителна вноска от проверяваното
лице по потребителски кредит № 4000674602 от
12.10.2017 г.
– Сумата в размер 1404,02 лв., представляваща
извършена погасителна вноска 2 от проверяваното лице по договор за стоков кредит № CREX10837720 от 14.07.2014 г.
От Радослав Янчев Николов и Ирина Цветанова Дракалиева на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– 210 кв. м ид.ч. от поземлен имот е идентификатор 07079.612.168 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Бургас, целият
поземлен имот с площ 1000 кв. м, с адрес: Бургас,
п.к. 8000, ул. Васил Левски, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид застрояване.
– Автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 320“,
с рег. № А0219НА, рама № WDB2110651A363963,
двигател № 11294931610737, светлосив металик,
дата на първа регистрация 12.03.2004 г.
– Мотоциклет, марка „Кавазаки“, модел „3Х
10Р“, с рег. № А1127К, рама № JKAZXT00JJA002692,
двигател № ZXT00JE003142, бял, дата на първа
регистрация 29.09.2011 г.
От Радослав Янчев Николов и Ирина Цветанова
Дракалиева на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
паричната равностойност към датата на отчуждаване на л.а. „Фолксваген“, модел „Туарег“, с
рег. № А0695МР.
– Сумата в размер 13 500 лв., представляваща паричната равностойност към датата на
отчуждаване на л.а. „БМВ“, модел „520И“, с рег.
№ А5655ПТ.
– Сумата в размер 2400 лв., паричната равностойност към датата на отчуждаване на л.а.
„Ауди“, модел „А8“, с рег. № А7077.
От Ирина Цветанова Дракалиева на основание
чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата 3800 лв., представляваща вземане
от „СИ 2015“ – ООД, породено от извършени
допълнителни парични вноски.
От Ирина Цветанова Дракалиева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 10 531,50 лв., представляваща вноски на каса от трето лице по картова
сметка в левове по издадена дебитна карта „Виза“
с IBAN BG50RZBB91551005105412.
– Сумата в размер 5469,62 евро с левова
равностойност 10 697,66 лв., представляваща
вноски на каса от трети лица по картова сметка
в евро по издадена дебитна карта „Виза“ с IBAN
BG50RZBB91551002269599.
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– Сумата в размер 3600 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG39IORT73781006122700.
– Сумата в размер 8670 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG04BUIN95611000092165.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 11.05.2021 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ за настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
751
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 23.12.2020 г. е образувано гр.д. № 955/2020 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане, вх. № 8437/22.12.2020 г., с правно
основание чл. 153 от ЗПКОНПИ срещу Божидар
Кръстанов Божилов, с постоянен и настоящ адрес: гр. Перник, ул. Граховска № 9, ет. 1, ап. 3,
за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност на обща стойност
56 450,19 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Божидар Кръстанов Божилов,
ЕГН 6808173867, с цена на иска в размер 40 260 лв.:
1. Недвижими имоти, намиращи се в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново,
ЕКАТТЕ 20242, а именно:
1.1. поземлен имот с идентификатор 20242.175.56
(стар № 175056) – широколистна гора, с площ
10,000 дка, отдел/подотдел 270г, в м. Нефтена, при
граници: № 175055 – широколистна гора на насл.
на Никола Ганев Косешки, № 175166 – широколистна гора на насл. на Колю Радославов Гитев,
№ 175167 – широколистна гора на насл. на Върбан
Събев Тошков, № 175168 – широколистна гора на
насл. на Стоян Тодоров Божков, № 000020 – на
Община Велико Търново, № 175057 – широколистна гора, № 175069 – широколистна гора на
насл. на Първан Върбанов, Тота Кънева Стоева;
върху имота има следните ограничения: 98 да се
използва съгласно Закона за горите и правилника
за приложението му; данъчната оценка на имота
към настоящия момент е в размер 1619,80 лв.;
1.2. поземлен имот с идентификатор 20242.177.4
(стар № 177004) – широколистна гора, с площ
20,005 дка, отдел/подотдел 262а – 10,980 дка, и отдел/подотдел 262в – 9,024 дка, в м. Дяла, при граници: № 177003 – широколистна гора на насл. на
Донка Ненова Дочева, № 073022 – нива на насл. на
Пенчо Иванов Дръндаров, № 073023 – тр. насаждения на Арур Саркис Асланян, № 073024 – нива
на Цветан Асенов Цветанов, № 073039 – нива на
Тодорка Ангелова Кънева, № 073025 – нива на
Пепа Петрова Хаджиниколова, № 177005 – широколистна гора на насл. на Марин Величков
Стой чев, № 177020 – широколист на гора на
насл. на Стефан Радев, Гена Кирова Дочева,
№ 177019 – широколистна гора на насл. на Трифон
Дечев Рашев, № 177018 – широколистна гора на
насл. на Нено Тодоров Марков, № 177017 – широколистна гора на насл. на Петко Дончев Велчев;
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върху имота има следните ограничения: 98 да се
използва съгласно Закона за горите и правилника
за приложението му; данъчната оценка на имота
към настоящия момент е в размер 3600,40 лв.;
1.3. поземлен имот с идентификатор 20242.183.50
(стар № 183050) – широколистна гора, с площ
5,901 дка, отдел/подотдел 265б, в м. Бойча, при
граници: № 183057 – горски път на МЗГ – НУГ,
№ 183032 – широколистна гора на насл. на Тотю
Стойчев Цонев, № 183033 – широколистна гора на
насл. на Дечко Стоянов Колев, № 183034 – широколистна гора на насл. на Иван Петков Смилов,
№ 183051 – широколистна гора на насл. на Петър
Илиев Тишев, землищна граница; върху имота има
следните ограничения: 98 да се използва съгласно
Закона за горите и правилника за приложението
му; данъчната оценка на имота към настоящия
момент е в размер 955,80 лв.
Имотите са придобити с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 1027,
том VI, рег. № 5068, дело № 366 от 2013 г. (Акт
№ 61, том XХII, дело № 3881 от 28.10.2013 г. на
СВ – Велико Търново).
Общата данъчна оценка на трите имота към
настоящия момент е в размер общо 6176 лв.
Пазарната стойност на имотите към настоящия
момент е в размер 28 800 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 65766.643.42,
намиращ се в Свищов, м. Калакота, с площ
5698 кв. м, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид
дървопроизводителна гора, съседи: 65766.643.32,
65766.643.43, 65766.643.22, 65766.643.41, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Свищов, одобрени със Заповед № РД-1810 от 12.02.2009 г. на изп. директор на АГКК,
а съгласно документа за собственост: залесена
горска територия, с площ 5,698 дка, в м. Калакота, съставляваща имот № 643042, в землището
на гр. Свищов, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 96,
том IV, рег. № 5539, дело № 488 от 2013 г. (Акт
№ 129, том XII, дело № 2020 от 13.11.2013 г. на
СВ – Свищов).
Данъчната оценка на имота към настоящия
момент е в размер 879,50 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 4500 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 17244.432.5
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горско Сливово, община Летница,
област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-75
от 30.11.2007 г. на изп. директор на АГКК, намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, адрес на имота:
м. Ластруг, с площ 15 528 кв. м, а по документ
за собственост е с площ 15,531 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: пасище, V категория, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,
при граници и съседи: 17244.430.18, 17244.432.3,
17244.432.8, 17244.432.4, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 74, том VI, рег. № 5754, дело № 74 от 2013 г.
(Акт № 120, том 21, дело № 4278 от 28.11.2013 г.
на СВ – Ловеч).
Данъчната оценка на имота към настоящия
момент е в размер 423,90 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 4660 лв.
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4. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Битъл“, с рег. № РК2829ВА, с дата на първа регистрация 15.06.1999 г., рама № WVWZZZ9CZXM945970,
придобит на 16.08.2011 г.
Пазарната стойност на автомобила към нас
тоящия момент е в размер 2300 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141, 149 и 151 от ЗПКОНПИ от Божидар
Кръстанов Божилов, ЕГН 6808173867, с цена на иска
в размер 15 500 лв.:
Сумата в размер 15 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата на
лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Навара“,
с рег. № РК6751ВА, рама № VSKVND40U0171593,
дата на първа регистрация 21.03.2007 г., отчужден
на 20.12.2012 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Божидар Кръстанов
Божилов, ЕГН 6808173867, с цена на иска в размер
690,19 лв.:
Сумата в размер 690,19 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG18BPBI79471060821102
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Божидар
Кръстанов Божилов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.05.2021 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство – могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр. д. № 955/2020 г.
822
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 23.12.2020 г. е образувано гр.д. № 956/2020 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане с правно основание чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ и Решение № 2507 от 16.12.2020 г. на
КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобитото имущество на стойност 76 000 лв. от Илиян Стефанов Николов,
ЕГН 9105081427, постоянен и настоящ адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител № 81,
и Нели Георгиева Димитрова, ЕГН 9506221410, с
постоянен и настоящ адрес: гр. Горна Оряховица,
ул. Пробуда № 14, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нели Георгиева Димитрова,
ЕГН 9506221410, имущество на стойност 33 000 лв.:
– Недвижим имот, намиращ се в гр. Горна
Оряховица, ул. Цар Иван Александър № 65, а
именно:
2/3 идеални части от дворно място с площ
318 кв. м, представляващо урегулиран поземлен
имот VI-1245 в кв. 7 по плана на кв. Гарата,
гр. Горна Оряховица, при граници на дворното
място: улица УПИ V-1244, УПИ XI-1245, УПИ
IХ-1247, УПИ VII-1255 в кв. 7;
2/3 идеални части от дворно място с площ
698 кв. м, представляващо урегулиран поземлен
имот XI-1245 в кв. 7 по плана на кв. Гарата,
гр. Горна Оряховица, и реално построените в
имота в северната част двуетажна жилищна
сграда и в югозападната част два гаража с площ
20 кв. м всеки, при граници на дворното място:
улица УПИ Х – общ., УПИ IX-1247, УПИ VI-1245,
УПИ V-1244 и УПИ XII-1244 в кв. 7, придобит
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с нотариален акт за покупко-продажба № 1386,
том VII, рег. № 5238, дело № 1001 от 25.09.2015 г.
на нотариус с рег. № 284, вписан в СВ – Горна
Оряховица, с вх. рег. № 5704, акт № 83, том XX,
дело № 2468 от 25.09.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент в размер 20 000 лв.
– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 7“ с
рег. № ВТ 4499 КН, рама № WAUZZZ4G3BN006726,
двигател № CDU005842Q, с първоначална регист
рация 1.10.2006 г., придобит на 11.07.2018 г. Пазарна стойност към настоящия момент в размер
13 000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Илиян Стефанов
Николов, ЕГН 9105081427, имущество на стойност
30 000 лв.:
– сумата в размер 4700 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка „Нисан“, модел
„А лмера Тино“ с peг. № ВТ 2512 ВМ, рама
№ VSKTBAV10U0075858, двигател № QG18167608Q,
с първоначална регистрация 29.03.2002 г.;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка „Лендровер“,
модел „Фриландер“ с рег. № ВТ 9021 ВР, рама
№ SALLNAAA8YA501174, двигател – без номер,
с първоначална регистрация 31.08.1999 г.;
– сумата в размер 5300 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318“ с
рег. № ВТ 0953 ВТ, рама № WBAAL31000JJ12316,
двигател – без номер, с първоначална регистрация 1.01.1998 г.;
– сумата в размер 14 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“,
модел „А 6“ 2.5 ТДИ с рег. № ВТ 9582 ВН, рама
№ WAUZZZ4BZXN073450, двигател AKN037064,
с първоначална регистрация 1.10.2006 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нели Георгиева
Димитрова, ЕГН 9506221410, имущество на стойност 13 000 лв.:
– сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 3“ с
рег. № ВТ 6996 ВТ, рама № WAUZZZ8P54A163615,
двигател – без номер, с първоначална регистрация 1.01.2004 г.;
– сумата в размер 800 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ВТ 4511 ВТ, рама
№ WVWZZZ1HZVW251715, двигател – без номер,
с първоначална регистрация 20.12.1996 г.;
– сумата в размер 2600 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Леон“ с
рег. № ВТ 5210 КМ, рама № VSSZZZ1MZ2R015630,
двигател № ASV498992, с първоначална регистрация 20.07.2001 г.;
– сумата в размер 2600 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“ с
рег. № ВТ 7069 КК, рама № VF33HRHYB82511768,
двигател R H Y, с първоначална регистрация
19.07.2002 г.
Гражданско дело № 956/2020 г. по описа на
ВТОС е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.05.2021 г. от 13,30 ч.
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В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по настоящото дело.
794
Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския закон
призовава кредиторите на „Кино Арена“ – ЕООД,
в несъстоятелност, ЕИК 130328160, да се явят
по ч.т.д. № 831/2020 г., ХVІІ състав, за съдебно
заседание, което ще се проведе на 11.03.2021 г.
в 15,30 ч. за разглеждане на подадена молба за
отмяна на решения на събрание на кредиторите
на „Кино Арена“ – ЕООД, в несъстоятелност,
проведено на 18.12.2020 г. по т.д. № 660/2019 г.
по описа на Окръжния съд – Пловдив, търговско
отделение, ХХІІІ състав.
892
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 24731/1993 г. на ПП „Балканска демократична
лига“, както следва: Заличава Юмер Исмаилов
Юмеров като член на Централния изпълнителен
съвет.
944

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска браншова асоциация пътна без
опасност“ (ББАПБ), София, на основание чл. 24,
ал. 1 от устава на сдружението във връзка с
чл. 26, ал. 1, предл. първо (по инициатива на
УС) от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 7.04.2021 г. от
11 ч. в София, хотел „Централ Хотел Форум“,
зала Централ (при невъзможност за провеждане
на редовното общо събрание присъствено поради
епидемичната обстановка в страната то ще бъде
проведено дистанционно), при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния доклад на УС за
дейността на ББАПБ за 2020 г.; 2. приемане на
годишния доклад на КС за дейността на ББАПБ за
2020 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на ББАПБ за 2020 г.; 4. приемане на бюджета на
ББАПБ за 2021 г. по представен от УС проект
за бюджет; 5. овластяване на председателя на
УС на сдружението или упълномощено от него
лице да подаде всички необходими документи
за обявяване на приетите актове в ТРРЮЛНЦ
към Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието; 6. други. На събранието
членовете – юридически лица, се представляват
от законните им представители или от изрично
упълномощено от тях лице с писмено пълномощно (без нотариална заверка). Представителите на
членовете се легитимират с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност. Писмените
материали във връзка със събранието ще бъдат
на разположение на членовете в седалището на
сдружението в София, ул. Бесарабия № 114, и в
Регионалния офис в гр. Пловдив, район „Южен“,
Околовръстен път, кв. Коматево, имот № 15006,
и при поискване ще бъдат представени на всеки
член безплатно. При невъзможност за провеждане
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на редовното общо събрание присъствено поради
епидемичната обстановка в страната то ще бъде
проведено дистанционно в същия ден, час и при
същия дневен ред. При липса на кворум на основание чл. 25 от устава на сдружението събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
928
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение Български автомобилен клуб Ретро“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6 от устава на сдружението свиква общо събрание на 15.04.2021 г. в 10 ч.
в София, кв. Драгалевци, ул. Неделник № 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на ГФО за 2020 г.;
2. избор на нов управителен съвет, председател
и секретар; 3. приемане на промени в устава; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6, ал. 9 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
916
1. – Управителният съвет на Националното
българско дружество по естетична хирургия и
естетична медицина – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
членовете си на 17.04.2021 г. в 13 ч. в офиса на
дружеството – бул. Витоша № 64, при следния
дневен ред: 1. отчет за извършената дейност през
отчетния период 2019 – 2020 г.; 2. обсъждане на
тематиката на тематичните срещи за членовете
през следващата година; 3. набелязване на мерки
за популяризиране на дружеството за привличане
на нови членове; 4. обсъждане на участията в
международните конгреси и семинарни занятия
от българските представители; 5. избор на нов
управителен съвет.
866
95. – Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители – София, на основание чл. 48,
ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители свиква годишно общо отчетно-изборно
събрание на 24.04.2021 г. от 9 ч. в София, Нацио
нален дворец на културата (НДК), зала 3, при
стриктно спазване на всички противоепидемични
мерки, наложени от правителството на Република
България поради пандемията COVID-19, и при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет
за дейността на Камарата на частните съдебни
изпълнители за 2020 г.; 2. приемане на бюджет за
2021 г.; 3. вземане на решение относно размера
на вноските по чл. 10, т. 6 от устава на КЧСИ
във връзка с чл. 50, т. 5 от ЗЧСИ и начина на
плащането им; 4. избор на органи на камарата
и на лица по чл. 10, т. 11 от устава на КЧСИ; 5.
вземане на решение относно реализация на IT
проекти на Камарата на частните съдебни изпълнители. При липса на кворум на основание
чл. 49, ал. 1 от ЗЧСИ събранието ще се проведе
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
806
1. – Управителният съвет на сдружение „Софийско филателно дружество Петко В. Караиванов“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 24, ал. 3, точка „б“ и ал. 4 от устава свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
29.04.2021 г. на адреса на сдружението: София,
ул. Хан Крум № 7, от 18 ч. при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността
и финансовия отчет на дружеството през предходната година (2020 г.); 2. приемане на доклада на
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контролно-ревизионната комисия за предходната
година (2020 г.); 3. приемане на бюджет на дружеството за текущата година (2021 г.); 4. приемане
на доклада на контролно-ревизионната комисия за
2019 г.; 5. избиране на нов член на управителния
съвет на сдружението; 6. избиране на нов състав
на контролно-ревизионната комисия; 7. разни.
Поканват се членовете на сдружението да присъстват, като представят документи за правото
им да участват в общото събрание.
824
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
в Република България – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 16.05.2021 г.
от 8,30 ч. в аулата на Лесотехническия университет, София, ж.к. Дървеница, бул. К лимент
Охридски № 10, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на УС за 2020 г. – ГФО, доклад за
дейността, отчет на бюджета; 2. доклад на КС
за 2020 г.; 3. утвърждаване на щатно разписание
за 2021 г.; 4. приемане на бюджета за 2021 г. и
размер на членски внос; 5. допълване състава
на УС и КС – избор на един член на УС и един
член на КС; 6. промяна в устава на сдружението; 7. промяна в правилника на сдружението; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден от 9,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
825
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БАКВ – БС“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 14.04.2021 г. в 10 ч. във
Варна, ресторант „Къщата“, ул. Осми ноември
№ 9, Варна, при следния дневен ред: 1. отчитане
дейността на сдружението за 2020 г.; 2. приемане
баланса и годишния счетоводен отчет за 2020 г.
и освобождаване от отговорност членовете на
УС; 3. избор на нов член на УС на БАКВ – БС;
4. освобождаване с молби на членове към БАКВ
за 2021 г.; 5. приемане на нови молби за членове
към БАКВ за 2021 г.; 6. подпомагане на членове
на БАКВ – БС; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. В случай на действие
на противоепидемични мерки, включващи затваряне на заведенията, събранието ще се проведе
на 14.04.2021 г. в 12 ч. дистанционно чрез видео
конферентна връзка чрез платформата Зум/
Zoom, представляваща контролиран достъп чрез
съответното име на потребител и парола, като до
5 дни след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на всеки член на БАКВ – БС,
ще бъде предоставен идентификатор на срещата
(Meeting ID) и парола.
849
1. – Управителният съвет на СНЦ „А.Л.Д.О.
Алтернативи за достъпно образование и икономически растеж“ – Пазарджик, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 25.03.2021 г. от 12 ч. на адреса на управление:
Пазарджик, ул. Пирдоп № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 40, при
следния дневен ред: 1. докладване молбата на Тодор
Маринов Маринов за напускане на сдружението
като член и член на УС на сдружението и решение
за напускането му; 2. докладване молбата на Поля
Георгиева Стоименова за приемане като член на
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сдружението, след като се е запознала и приема
устава, и решение за приемането є; 3. приемане на
отчет за дейността на УС на сдружението; председателят на УС Александър Дончев Александров ще
представи финансов отчет за дейността на СНЦ
„А.Л.Д.О. Алтернативи за достъпно образование
и икономически растеж“ за изминалите 2019 г. и
2020 г.; 4. приемане на промени в устава на СНЦ
„А.Л.Д.О. Алтернативи за достъпно образование и
икономически растеж“: чл. 23, т. 2: ако в срок от
1 месец от искането за свикване на общо събрание УС не отправи покана за свикване на общо
събрание, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или овластено от Агенцията по
вписванията лице; б. чл. 23, т. 3: свикването на
общо събрание на сдружението се извършва чрез
покана, поставена на входната врата на седалището
и адреса на управление на сдружението; поставянето на поканата се удостоверява с протокол,
подписан от двама членове на УС; в. чл. 23, т. 4:
поканата за свикване на общо събрание трябва
да бъде поставена минимум 15 дни преди датата
на общото събрание на сдружението; 5. текущи и
разни. Писмените материали, свързани с дневния
ред, ще бъдат на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението в Пазарджик,
ул. Пирдоп № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 40, 30 дни преди
свикването на общо събрание – от 25.02.2021 г.
При липса на кворум на основание чл. 26 от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред.
820
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб по лека атлетика „Феникс 2004“ –
Плевен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ,  
чл. 13.4 от устава и решение на УС от 1.02.2021 г.
свиква годишно отчетно-изборно общо събрание
на членовете на сдружението на 4.04.2021 г. в 9 ч.
на адрес: Плевен, ул. Найден Геров, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на сдружението; 2. приемане на нови членове на сдружението; 3. отчет на дейността на управителния
съвет за 2019 и 2020 г.; 4. приемане на нов устав;
5. освобождаване членовете на управителния съвет; 6. избор на нов управителен съвет; 7. избор
на председател на сдружението; 8. приемане на
ГФО за 2019 г. и 2020 г.; 9. разни.
904
1. – Управителят на СНЦ „Спортен клуб
Сила“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 28.04.2021 г. в 9 ч. в Русе,
ул. Алеи Възраждане № 32, партер, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. промени в
устава; 3. изключване на членове поради неплащане на членски внос; 4. избор на управител
на сдружението; 5. приемане на ГФО, отчет и
доклад; предложения за решения: 1. приемане на
отчета за дейността; 2. увеличение на членския
внос, промени в чл. 13, 23 и други от устава; 3.
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вземане на решение за изключване на членове
поради неплащане на членски внос; 4. избор на
управител; 5. приемане на ГФО, отчет и доклад
за дейността. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
845
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ротари клуб – Русе – Дунав“ – Русе, по своя
инициатива и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 12 от устава на сдружението свиква общо
събр ание на 5.04.2021 г. от 18 ч. на адрес: Русе,
пл. Свобода, х-л „Дунав“, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на управителния съвет; 2. избиране на нови членове на управителния
съвет; 3. промяна на адреса на управление на
сдружението; 4. промяна в устава на сдружението
във връзка с привеждането му в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ; 5. разни.
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19. – Учредителният комитет на СН „Бар
кашки дол“ – с. Галатин, община Криводол,
област Враца, на основание чл. 10 ЗСН във връзка
със Заповед № РД-09-675 от 25.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е
открита процедура по учредяване на сдружение за
напояване „Баркашки дол“, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративна инфраструктура, предаваща
се на сдружението по реда на § 3 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСН; изграждане
на нови напоителни и отводнителни системи и
съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за
напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици, отправя
покана към всички собственици и ползватели
на земеделски земи в землището на с. Галатин,
община Криводол, област Враца, да присъстват на
учредително събрание на 23.04.2021 г. в 10 ч. във
Враца, ул. Лукашов № 10, ет. 3, офис зала 301, при
следния дневен ред: 1. регистрация на участниците в събранието и установяване спазени ли са
изискв анията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 от ЗСН;
2. представяне на отчет на учредителния комитет
и вземане на решение по приемането на отчета
и съответно освобождаването от отговорност на
учредителния комитет; 3. вземане на решение за
учредяване на сдружение за напояване „Баркашки
дол“ и за приемане на устав на сдружението; 4.
избор на органи на управление на сдружението.
Материалите по дневния ред на учредителното
събрание са на разположение на учредителите
във Враца, ул. Лукашов № 10, ет. 3, офис зала 301,
всеки делничен ден от 9 ч. до 17 ч. от 25.02.2021 г.
до 22.04.2021 г. При липса на кворум събранието
ще се проведе на 21.05.2021 г. в 10 ч. във Враца,
ул. Лукашов № 10, ет. 3, офис зала 301.
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