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инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Специалната програма на
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зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма
на Европейския съюз за развитие на
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в Република България (САПАРД)
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 55
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на изменението на
чл. ХХI от Конвенцията по международната
търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора, приет от ХLI Народно събрание на 10 март 2010 г.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на изменението на чл. ХХI от
Конвенцията по международната търговия със
застрашени видове от дивата фауна и флора
Член единствен. Ратифицира изменението
на чл. ХХI от Конвенцията по международната
търговия със застрашени видове от дивата фауна
и флора (ДВ, бр. 6 от 1992 г.), ратифицирана
с решение на Великото народно събрание
от 1990 г. (ДВ, бр. 103 от 1990 г.), прието на
четвъртата конференция на страните участнички, проведена на 30 април 1983 г. в Габорон,
Ботсуана.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 10 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2215

УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на изменението
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария относно оказването
на финансова помощ, приет от ХLI Народно
събрание на 10 март 2010 г.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на изменението на Споразу
мението между правителството на Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на финансова
помощ
Член единствен. Ратифицира изменението
на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на
финансова помощ, сключено чрез размяна на
писма на 12 октомври 2009 г. и на 5 януари
2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 10 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2216

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за храните,
приет от ХLI Народно събрание на 10 март
2010 г.
Издаден в София на 19 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за храните (обн.,
ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр.
31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и
бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.)
§ 1. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Министърът на земеделието
и храните издава наредба, с която се уреждат
специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от
животински произход.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят специфичните изисквания при директна доставка
на малки количества:
1. прясно месо от птици и зайци, заклани
във фермата;
2. отстрелян дивеч или месо от дивеч;
3. пчелен мед и пчелни продукти;
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4. суровини и храни, произведени от суровини
от животински произход, добити във фермата,
с изключение на продуктите по т. 5;
5. месо и месни продукти, произведени от
домашни двукопитни животни и щрауси, отгледани във фермата, които са заклани в обекти,
регистрирани по чл. 12.“
§ 2. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Който произвежда и доставя
директно малки количества суровини и храни
от животински произход в нарушение на изиск
ванията на наредбата по чл. 21б, се наказва
с глоба от 200 до 2000 лв., а при повторно
нарушение – с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице или от едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от 500
до 5000 лв., а при повторно нарушение – от
700 до 7000 лв.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 10 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2214

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и
във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60
от 2009 г.)
РЕШИ:
Избира Томислав Пейков Дончев за министър
по управление на средствата от Европейския
съюз.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 18 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2538

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното събра
ние от 27 юли 2009 г. за приемане на струк
тура на Министерския съвет на Република
България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)
Народното събрание на основание чл. 108,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. В Решението на Народното събрание от
27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ,
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бр. 60 от 2009 г.) в т. 1 след думите „министъра
без портфейл“ се добавя „и министъра по управление на средствата от Европейския съюз“.
2. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да определи функциите на
министъра по управление на средствата от
Европейския съюз.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 18 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

2566

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 121

ОТ 12 МАРТ 2010 Г.
за приемане на план за управление на при
роден парк „Рилски манастир“
На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за
защитените територии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема план за управление на природен
парк „Рилски манастир“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2385

РЕШЕНИЕ № 127

ОТ 12 МАРТ 2010 Г.
за изменение на Решение № 1001 на Минис
терския съвет от 1997 г. за предоставяне на
концесия за ползване на подземно природно
богатство – мергел, от находище „Корит
на“, Ловешка област (обн., ДВ, бр. 119 от
1997 г.; изм., бр. 106 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 1.1 думите „в размер 588 дка“ се
заменят с „в размер 676,5 дка“.
2. Упълномощава министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 30-дневен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ да сключи допълнително споразумение
с концесионера.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2338
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО
РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република Австрия, Кралство Белгия,
Кралство Дания, Република Финландия,
Федерална република Германия, Гръцката
република, Ирландия, Италианската репуб
л и к а , Ве л и ко т о херцог с т во Л юксембу рг,
Кралство Нидерландия, Португалската репуб
лика, Кралство Испания, Кралство Швеция,
Европейската общност за атомна енергия
(ЕВРАТОМ) и Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ) за прилагане на член
III (1) и (4) от Договора за неразпростране
ние на ядреното оръжие (78/164/ ЕВРАТОМ,
съответно IAEA INFCIRC 193)
(Ратифицирано със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 16 юли 2008 г. – ДВ,
бр. 67 от 2008 г. В сила за Република България
от 1 май 2009 г.)
Като имат предвид, че Кралство Белгия,
Кралство Дания, Федерална република Германия, Ирландия, Италианската република,
Великото херцогство Люксембург и Кралство
Нидерландия (наричани по-долу „държавите“)
са страни по Договора за неразпространение
на ядрените оръжия (наричан по-долу „договора“), открит за подписване в Лондон, Москва
и Вашингтон на 1 юли 1968 г. и влязъл в сила
на 5 март 1970 г.;
като напомнят, че съгласно член IV, параграф 1 от договора нищо в договора не може
да бъде тълкувано като засягащо неотменимото
право на всички страни по договора да развиват изследователска, производствена дейност и
използване на ядрената енергия за мирни цели
без дискриминация и в съответствие с членове
I и II от договора;
като напомнят, че съгласно член IV, параграф 2 от договора всички страни по него се
задължават да улесняват и имат правото да
вземат възможно най-пълно участие в обмена
на апаратура, материали и научно-техническа
информация относно прилагането на ядрената
енергия с мирни цели;
като напомнят по-нататък, че съгласно условията на същия параграф страните по договора,
които се намират в такава позиция, също си
сътрудничат, като спомагат за сътрудничеството самостоятелно или заедно с останалите
държави или международни организации при
по-нататъшното развитие при прилагането на
ядрената енергия за мирни цели, особено на
териториите на държавите, които не притежават
ядрени оръжия, които са страни по договора;
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като имат предвид, че в член III, параграф
1 от договора е предвидено, че всяка държава,
страна по договора, се задължава да приеме
предпазни мерки съгласно изложеното в споразумението, което предстои да се договори и
сключи с Международната агенция за атомна
енергия (наричана по-долу „Агенцията“) в съответствие с Устава на Агенцията (наричан по-долу
„устава“), както и със системата от предпазни
мерки, приета от Агенцията, изключително за
целите на контрола върху изпълнението на
задълженията им, поети съгласно този договор с оглед предотвратяване отклоняването на
ядрената енергия от използването є за мирни
цели към използването є за производство на
ядрени оръжия или на други ядрени взривни
устройства;
като имат предвид, че член III, параграф 4
предвижда, че държавите, които не притежават
ядрени оръжия, страни по договора, се задължават да сключат споразумения с Агенцията в
отговор на изискванията съгласно посочения
член самостоятелно или съвместно с останалите
държави в съответствие с устава;
като имат предвид, че държавите са членки
на Европейската общност за атомна енергия
(ЕВРАТОМ) (наричана по-долу „Общността“) и
участват в институции, които имат общи регулаторни, изпълнителни и съдебни правомощия
с тези на Европейските общности, каквито
правомощия тези институции упражняват по
право в областите, в които са компетентни и
които са пряко приложими в правните системи
на държавите членки;
като имат предвид, че с тази институционална рамка Общността, по-специално има за
задачата да гарантира посредством подходящи
предпазни мерки, че ядрените материали няма
да се отклоняват за цели, различни от онези
цели, за които са предназначени, както и че
считано от датата на влизане в сила на този
договор в рамките на териториите на държавите
посредством системата от предпазни мерки,
установена от ЕВРАТОМ, от Общността ще
се изисква изходният и предназначеният за
специални цели ядрен материал при всички
ядрени дейности с мирни цели на териториите
на държавите да не се отклонява за производството на ядрени оръжия или на други ядрени
взривни устройства;
като имат предвид, че тези предпазни мерки
включват нотифициране на Общността относно основните технически характеристики на
ядрените мощности, воденето и предаването
на работните дневници с оглед даване възможност за оформяне на отчетност по ядрените
материали в рамките на Общността като цяло,
за провеждане на инспекционни проверки от
страна на длъжностни лица от Общността,
както и прилагането на система от санкции;
като имат предвид, че Общността има за
задача установяването на отношения с други
страни и международни организации, които
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отношения биха могли да доведат до напредък
в използването на ядрената енергия за мирни
цели, като при това е изрично упълномощена
да поеме специални задължения във връзка с
предприемането на предпазни мерки в рамките
на споразумение с трета държава или международна организация;
като имат предвид, че международната
система от предпазни мерки, възприета от
Агенцията съгласно договора, включва поспециално разпоредби относно воденето на
дневници, предаването на Агенцията на отчети
по всички ядрени материали, върху които се
разпространяват предпазните мерки, инспекционните проверки, провеждани от инспектори
на Агенцията, изискванията по отношение на
създаването и поддържането на система за
отчетност на ядрените материали и контрол
върху същите от страна на дадена държава,
както и мерките във връзка с контрола на
неотклонението на ядрените материали;
като имат предвид, че Агенцията в светлината
на уставните є задължения и отношенията є с
Генералната асамблея и Съвета за сигурност на
Организацията на обединените нации е поела
отговорността за гарантиране пред международната общественост, че съгласно този договор се
прилагат ефективни предпазни мерки;
като отбелязват, че държавите, които членуват в Общността, при подписването на договора
са известили във връзка с това, че предпазните
мерки, предвидени съгласно член III, параграф
1 от договора, трябва да бъдат постановени чрез
споразумение за проверка, сключено между
Общността, държавите и Агенцията, и да се
дефинират по такъв начин, че да не бъдат засегнати правата и задълженията на държавите
и на Общността;
като имат предвид, че Управителният съвет
на Агенцията (наричан по-долу „Съвета“) е
одобрил широк набор от образци на разпоредби
за структурата и съдържанието на споразуменията между Агенцията и държавите, които се
изискват във връзка с договора и които трябва
да се използват като основа за договаряне на
споразуменията за предпазните мерки между
Агенцията и държавите, които не притежават
ядрени оръжия, които са страни по договора;
като имат предвид, че Агенцията е упълномощена съгласно член III, алинея А.5 от Устава
по молба на страните да прилага предпазни
мерки по отношение на всяко двустранно или
многостранно споразумение или по молба на
дадена държава да прилага предпазни мерки по
отношение на всички дейности на тази държава
в областта на ядрената енергия;
като имат предвид, че желание на Агенцията, Общността и на държавите е да се избегне
ненужното дублиране на дейностите в областта
на предпазните мерки;
Агенцията, Общността и държавите се споразумяха за следното:
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ЧАСТ І
ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Член 1
Съгласно член ІІІ, параграф 1 от Договора
и в съответствие с условията на споразумението държавите се задължават да предприемат
предпазни мерки във връзка с всички изходни
или специални ядрени материали във всички
ядрени дейности с мирни цели в съответните
техни територии, в рамките на съответната
тяхна юрисдикция или навсякъде, където се
разпростира техният контрол, изключително с
оглед предотвратяване отклоняването на ядрените материали от използването им за мирни
цели към използването им за производство на
ядрени оръжия или на други ядрени взривни
устройства.
ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ
Член 2
Агенцията може и задължение да гарантира,
че предпазните мерки се прилагат в съответствие с условията съгласно споразумението във
връзка с всички изходни или специални ядрени
материали във всички ядрени дейности с мирни
цели в съответните територии на държавите,
в рамките на съответната тяхна юрисдикция
или навсякъде, където се разпростира техният
контрол, изключително с оглед предотвратяване
отклоняването на ядрените материали от използването им за мирни цели към използването
им за производство на ядрени оръжия или на
други ядрени взривни устройства.
Член 3
а) Общността се задължава при прилагането на своите предпазни мерки във връзка
с всички изходни или специални ядрени материали във всички ядрени дейности с мирни
цели в съответните територии на държавите
да си сътрудничи с Агенцията в съответствие
с условията съгласно споразумението с оглед
да се обезпечи предотвратяване отклоняването
на ядрените материали за използването им за
производство на ядрени оръжия или на други
ядрени взривни устройства.
б) Агенцията прилага предпазните си мерки
в съответствие с условията на споразумението
по такъв начин, който да дава възможност за
проверка на констатациите на системата от
предпазни мерки на Общността по отношение
на обезпечаване неотклоняването на ядрените
материали от мирни цели с оглед използването
им за производство на ядрени оръжия или на
други ядрени взривни устройства. Проверките,
провеждани от страна на Агенцията, включват,
inter alia, независими измервания и наблюдения,
които се провеждат от Агенцията в съответствие
с процедурите, посочени в това споразумение.
При провеждане на проверките си Агенцията
отчита ефективността на системата от предпазни мерки на Общността в съответствие с
условията на споразумението.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА,
ОБЩНОСТТА И ДЪРЖАВИТЕ
Член 4
Агенцията, Общността и държавите си
сътрудничат, доколкото това касае всяка от
страните, с цел улесняване прилагането на предпазните мерки, предвидени в споразумението,
и избягва ненужното дублиране на действия в
областта на предпазните мерки.
ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ
Член 5
Предпазните мерки, предвидени в споразумението, се прилагат така, че:
а) да се избягва забавянето на икономичес
кото и техническото развитие в Общността,
както и на развитието на международното
сътрудничество в областта на прилагането на
ядрените технологии с мирни цели, включително
международния обмен на ядрени материали;
б) да се избягва нежелателна намеса в областта на прилагането на ядрените технологии с
мирни цели в Общността и особено в работата
на ядрените мощности, както и
в) да се постигне съгласуваност с добрата
управленска практика, каквато се изисква за
икономичната и безопасна работа на ядрените
мощности.
Член 6
а) Агенцията взема всички възможни предпазни мерки за защита на производствената и
търговската тайна, както и на останалата поверителна информация, която є става известна
при изпълнението на споразумението.
б) (i) Агенцията не публикува или съобщава
на никоя държава, организация или лице каквито и да било сведения, получени от същата
във връзка с изпълнението на споразумението,
с изключение на случаите, в които такива специфични сведения, свързани с изпълнението
на споразумението, могат да бъдат предадени
на Съвета и на такива служители от състава
на персонала на Агенцията, които изискват
такава информация поради служебните си задължения във връзка с предпазните мерки, но
само до степента, до която това е необходимо
за Агенцията за изпълнение на поетите от нея
отговорности по изпълнение на настоящото
споразумение.
(ii) Обобщената информация по отношение
на ядрените материали, които са предмет на
предпазните мерки съгласно споразумението,
може да се публикува при решение на Съвета
в случай, че пряко засегнатите държави или
Общността изразят съгласие за това, доколкото
всяка от страните има интерес от това.
Член 7
а) При изпълнението на предпазните мерки
съгласно това споразумение трябва да се отчита
напълно технологичното развитие в областта на
предпазните мерки, като трябва да се положат
всички усилия с цел обезпечаването на оптимална рентабилност и ефективното прилагане
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на принципа за защита на потока от ядрени
материали, предмет на предпазните мерки
съгласно споразумението, чрез използване на
инструменти и други технически методи в някои стратегически точки в такъв обем, какъвто
позволява нивото на развитие на настоящите
или бъдещите технологии.
б) С цел обезпечаване на оптимална рентабилност трябва да се използват следните
средства:
(i) контролиране като средство за определяне
на балансовите области за целите на отчетността;
(ii) статистически методи и произволен подбор при оценяване потока от ядрени материали;
(iii) съсредоточаване на процедурите за
проверка и контрол на онези фази в ядреногоривния цикъл, при които се осъществява производственият процес, процесът на обработка,
използване хранилищата за ядрени материали,
от които лесно може да се получат ядрени
оръжия или други ядрени взривни устройства,
както и свеждане до минимум на процедурите,
свързани с проверките на ядрените материали,
при условие че всичко това не пречи на изпълнението на настоящото споразумение.
ПРЕДАВАНЕ

НА ИНФОРМАЦИЯ
АГЕНЦИЯТА

НА

Член 8
а) С цел обезпечаване ефективното прилагане
на предпазните мерки съгласно споразумението Общността се задължава в съответствие с
разпоредбите, изложени в това споразумение,
да предостави на Агенцията информацията относно ядрените материали, предмет на такива
предпазни мерки, както и с основната част
от съоръженията, необходими за защита на
такива материали.
б) (i) Агенцията изисква само минималното
количество информация и данни, необходими
за осъществяване на нейните отговорности
съгласно споразумението.
(ii) Сведенията относно съоръженията трябва
да представляват минимума, необходим за осъществяване на защитата на ядрените материали,
предмет на такива предпазни мерки съгласно
споразумението.
в) При искане от страна на Общността Агенцията трябва да има готовността да проучи на
територията на съоръженията на Общността
онези проектни данни, за които Общността
счита, че са от особена важност. Такива данни
не е необходимо да бъдат физически предавани
на Агенцията, при условие че същите са налични за по-нататъшно проучване от страна на
Агенцията на съответните места в Общността.
ИНСПЕКТОРИ НА АГЕНЦИЯТА
Член 9
а) (i) Агенцията осигурява съгласието на
Общността и държавите за назначенията на
инспектори на Агенцията в държавите.
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(ii) В случай че Общността било след предложение за назначение или след като дадено
назначение е било извършено, възрази срещу
такова назначение, Агенцията трябва да предложи на Общността и на държавите алтернативна
кандидатура или кандидатури.
(iii) В случай че в резултат от повторен отказ
от страна на Общността да приеме назначените от Агенцията инспектори, инспекционните
проверки в съответствие със споразумението
биха били възпрепятствани, такъв отказ трябва
да се разгледа от Съвета след препращане на
случая за разглеждане от генералния директор
на Агенцията (наричан по-долу „генералния
директор“) с оглед предприемането на необходимите действия.
б) Общността и съответните държави предприемат необходимите стъпки с цел инспекторите на Агенцията да могат да изпълняват
ефективно своите функции съгласно това
споразумение.
в) Посещенията и дейността на инспекторите
на Агенцията се уреждат, така че:
(i) да се сведат до минимум възможните
неудобства и неблагоприятни влияния за Общността и държавите, както и по отношение на
инспектираните ядрени дейности, както и
(ii) да се обезпечи защитата на производствената тайна и на всяка друга поверителна
информация, която става известна на инспекторите на Агенцията.

споразумение и в съответствие с разпоредбите
на споразумението. Предпазните мерки съгласно
споразумението, прилагани по отношение на
ядрените материали, се прекратяват, когато
страната получател поеме отговорността за същите съгласно разпоредбите на споразумението.
Агенцията води отчет, в който се посочва всеки
трансфер и когато е приложимо, прилагането на
предпазните мерки по отношение на ядрените
материали се подновява.

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТ

Член 14
В случай че дадена държава възнамерява да
упражни правото си да използва дадени ядрени
материали, за които се изисква прилагането на
предпазни мерки съгласно това споразумение в
дадена ядрена дейност, за която не се изисква
прилагането на предпазни мерки съгласно споразумението, се прилагат следните процедури:
а) Общността и държавите трябва да информират Агенцията относно дейността, а
държавата да разясни следното:
(i) че използването на ядрения материал във
военна дейност, излизаща извън рамките на
предписанията, няма да влезе в противоречие
със задължението, което държавата може да е
поела и по отношение на което са приложими
предпазните мерки на Агенцията, а именно
задължението, че ядреният материал ще се
използва само за мирни цели; както и
(ii) че в течение на периода на неприлагане
на предпазни мерки съгласно споразумението
ядреният материал няма да бъде използван за
производството на ядрени оръжия или за други
ядрени взривни устройства.
б) Агенцията и Общността се договарят, че
само когато ядреният материал е включен в
такава дейност, да не се прилагат предпазните
мерки, предвидени в това споразумение. Договореността идентифицира, доколкото това е
възможно, периода или обстоятелствата, при
които предпазните мерки няма да се прилагат.
При всички случаи прилагането на предпаз-

Член 10
Всяка държава прилага по отношение на
Агенцията, включително по отношение на
имуществото є, приходите и активите є, по
отношение на нейните инспектори и други
длъжностни лица, изпълняващи функции съгласно споразумението, съответните разпоредби
от споразумението относно привилегиите и
имунитетите на Международната агенция за
атомна енергия.
УПОТРЕБА ИЛИ РАЗРЕЖДАНЕ НА ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ
Член 11
Предпазните мерки съгласно споразумението по отношение на ядрените материали
приключват действието си след решение, взето
от Общността и Агенцията, въз основа на това,
че материалът е употребен или е разреден по
начин, че вече не е годен за експлоатация в
каквато и да било ядрена дейност, имаща отношение към предпазните мерки, или че същият
е станал практически невъзстановим.
ТРАНСФЕР НА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ ОТ ДЪРЖАВИТЕ
Член 12
Общността нотифицира Агенцията относно
трансфера от държавите на ядрени материали,
предмет на предпазни мерки, съгласно това

РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЯДРЕН
МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НЕЯДРЕНИ ДЕЙНОСТИ
Член 13
Когато даден ядрен материал, предмет на
предпазни мерки съгласно споразумението,
предстои да бъде използван за неядрени дейности, например при производството на сплави
или керамика, преди ядреният материал да бъде
използван за такива цели, Общността трябва
да даде съгласието си на Агенцията относно
обстоятелствата, при които действието на предпазните мерки, прилагани по отношение на
ядрения материал, може да бъде преустановено.
НЕПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ,
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С НЕМИРНИ ЦЕЛИ
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ните мерки, предвидени в това споразумение,
се подновява веднага щом бъде подновено
използването на ядрения материал за мирни
цели. Агенцията трябва да бъде информирана
относно общото количество и състава на такъв
материал в съответната държава или държави,
както и относно всеки трансфер на такъв материал от тази държава или държави; както и
в) Всяка договореност се прави след съгласуване с Агенцията. Такова съгласуване се
постига във възможно най-кратки срокове и се
отнася само до такива въпроси, каквито са, inter
alia, временните и процедурните разпоредби и
договореностите относно отчетността, но не се
отнася по никакъв начин до каквото и да било
одобрение, нито до поверителни сведения във
връзка с военна дейност, нито до използването
на ядрения материал в такава дейност.
ФИНАНСИРАНЕ
Член 15
Агенцията, Общността и държавите поемат
разходите, направени от всяка от тях във връзка
с изпълнението на съответните им задължения
в съответствие с това споразумение. Въпреки
това в случай, че Общността, държавите или
лицата под тяхната юрисдикция направят
извънредни разходи в резултат на специално
искане от страна на Агенцията, Агенцията
възстановява такива разходи, при условие че е
изразила предварително съгласието си за това.
Във всички случаи Агенцията поема разходите
във връзка с всяко допълнително измерване или
представяне на образци, каквито е възможно да
бъдат поискани от инспекторите на Агенцията.
ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТИТЕ СТРАНИ
ПРИ ЯДРЕНИ ЩЕТИ
Член 16
Общността и държавите гарантират, че всякаква защита срещу отговорност на трети страни
по отношение на ядрени щети, включително
всякакви застраховки или друго финансово обезпечение, което може да бъде налице съгласно
техните законови или подзаконови разпоредби,
се прилага по отношение на Агенцията и нейните
служители в изпълнение на това споразумение
по начин, еквивалентен на начина, по който
такава защита се прилага по отношение на
гражданите на съответните държави.
МЕЖДУНАРОДНА ОТГОВОРНОСТ
Член 17
Всеки иск от страна на Общността или на
държавите срещу Агенцията или от страна на
Агенцията срещу Общността или държава по
отношение на каквато и да било вреда, възникнала във връзка с изпълнението на предпазните
мерки по споразумението, различна от вреда,
възникнала от ядрен инцидент, се урежда в
съответствие с международното право.
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МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕРКА ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ
Член 18
В случай че Съветът след получаване на
доклад от генералния директор реши, че дадено действие, извършено от Общността или от
държава, доколкото някоя от страните е индивидуално засегната, е съществено и спешно
с оглед гарантиране на проверката, че даден
ядрен материал, предмет на прилагане на предпазни мерки съгласно това споразумение, не е
отклонен за производство на ядрени оръжия или
други ядрени взривни устройства, Съветът може
да призове Общността или тази държава незабавно да предприемат необходимото действие
независимо дали са задействани процедурите
за разрешаване на спор съгласно член 22.
Член 19
В случай че Съветът след проучване на
съответната информация, докладвана от генералния директор, констатира, че Агенцията
не е в състояние да провери, че не е налице
отклонение на ядрен материал, подлежащ на
предпазни мерки съгласно това споразумение, с
цел производство на ядрени оръжия или други
ядрени взривни устройства, той може да изготви отчетите, предвидени съгласно член ХІІ,
параграф В от Устава, а също и да предприеме,
когато е приложимо, други мерки, предвидени
съгласно този параграф. При предприемане на
такова действие Съветът трябва да вземе предвид
степента на защита, предвидена в предпазните
мерки, които са приложени, и да предложи на
Общността или на държавата, доколкото някоя
от страните е индивидуално засегната, разумни
възможности за представяне пред Съвета на
всякакви необходими уверения.
ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РАЗРЕШ АВАНЕ Н А
СПОРОВЕТЕ
Член 20
По искане на Агенцията, на Общността или
на дадена държава се предвиждат консултации
по всеки въпрос, произтичащ вследствие на тълкуването или прилагането на споразумението.
Член 21
Общността и държавите имат право да
изискват всеки въпрос, произтичащ във връзка
с тълкуването или прилагането на споразумението, да бъде разглеждан от Съвета. Съветът
кани Общността и съответната страна за участие в обсъждането на всички такива въпроси
от Съвета.
Член 22
Всеки спор, възникнал във връзка с тълкуването или прилагането на това споразумение,
с изключение на споровете, отнасящи се до
констатация, направена от Съвета съгласно член
19, или на действие, предприето от Съвета и
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произтичащо от такава констатация, който не
е разрешен чрез преговори или друга процедура, съгласувана между Агенцията, Общността
и държавите, по искане на която и да е от
страните подлежи на отнасяне до арбитражен
съд, съставен от петима арбитри. Общността и държавите определят двама арбитри, а
Агенцията също определя двама арбитри, като
така посочените четирима арбитри избират
петия арбитър, който изпълнява функциите на
председател.
Ако в срок 30 дни от подаването на молбата за арбитраж Общността и държавите или
Агенцията не са определили по двама арбитри,
Общността или Агенцията могат да поискат тези
арбитри да бъдат определени от председателя
на Международния арбитражен съд. Същата
процедура се прилага в случай, че в срок 30
дни от определянето или назначаването на
четвъртия арбитър, петият арбитър все още
не е избран.
При мнозинство на членовете на арбитражния съд се счита, че е постигнат кворум, като
всички решения изискват съгласието на поне
трима арбитри. Арбитражната процедура се
определя от арбитражния съд. Решенията на
съда са задължителни за Агенцията, Общността
и за съответните държави.

б) За всички изменения се изисква съгласието на Агенцията, Общността и държавите.
в) Генералният директор незабавно информира всички държави – членки на Агенцията,
относно всяко изменение в настоящото споразумение.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

ЧАСТ ІІ

Член 23
а) Това споразумение влиза в сила по отношение на държави, които не притежават ядрени
оръжия и са страни по договора, които стават
членки на Общността след:
(i) нотифициране на Агенцията от страна на
съответната държава, че нейните процедури във
връзка с влизането в сила на споразумението
са изпълнени; и
(ii) нотифициране на Агенцията от страна
на Общността, че последната е в състояние
да прилага своите предпазни мерки по отношение на въпросната държава за целите на
споразумението.
б) Когато съответната държава е сключила
други споразумения с Агенцията относно прилагането на предпазните мерки на Агенцията,
след влизане в сила на споразумението по
отношение на тази държава прилагането на
предпазните мерки на Агенцията съгласно
такива споразумения се отменя за срока, през
който е в сила това споразумение, при условие
обаче, че задълженията на такава държава по
тези споразумения продължават да важат, като
никоя от разпоредбите на тези споразумения
не може да се прилага по начин, който би
послужил за военни цели.

ВЪВЕДЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Член 24
а) По молба на една от страните Агенцията,
Общността и държавите се консултират относно
внасяне на изменения в споразумението.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Член 25
а) Споразумението влиза в сила от деня,
в който Агенцията получава от Общността и
държавите писмено нотифициране, че са спазени техните собствени изисквания във връзка
с влизането в сила. Генералният директор незабавно информира всички държави – членки
на Агенцията, относно влизането в сила на
споразумението.
б) Споразумението остава в сила, докато
държавите членки са страни по Договора.
ПРОТОКОЛ
Член 26
Протоколът, прикрепен към това споразумение, представлява неразделна част от него.
Терминът „споразумение“, както е използван
в този инструмент, означава споразумението
заедно с протокола.

Член 27
Целта на тази част на споразумението е
да определи в съответствие с изискванията
процедурите, които трябва да се прилагат при
изпълнението на разпоредбите във връзка с
предпазните мерки, посочени в част І.
ЦЕЛ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ
Член 28
Целта на процедурите във връзка с предпазните мерки, формулирани в споразумението,
е навременното установяване на отклонения
на значителни количества ядрени материали
от мирни ядрени дейности за производство на
ядрени оръжия или на други ядрени взривни
устройства или за неизвестни цели и възпирането на такива отклонения с риск за преждевременно откриване.
Член 29
С оглед постигане на целта, формулирана в
член 28, една от най-съществените предпазни
мерки е материалната отчетност наред с контролирането и надзора над ядрените материали
като важни допълнителни мерки.
Член 30
Техническото заключение след провеждане
на проверка от страна на Агенцията е под формата на декларация, в която за всяка област на
материални баланси се указват количествата
неотчетени материали за определен период от
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време, с уточняване на допустимите граници
на точност на изчисленията по представените
количества.
СИСТЕМА ОТ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ НА
ОБЩНОСТТА
Член 31
Съгласно член 3 Агенцията при изпълнението
на дейностите си по проверка използва изцяло
системата от предпазни мерки на Общността.
Член 32
Системата на Общността за отчетност и
контрол на ядрените материали съгласно споразумението се основава върху структурата от
областите на материални баланси. Прилагайки
своите предпазни мерки, Общността използва
и предвижда в необходимата степен и според
целесъобразността формулираните в допълващите споразумения мерки, както следва:
а) измервателна система за определяне на
количествата получени, произведени, изпратени,
изгубени или премахнати от инвентарния опис
по други причини ядрени материали, както и
количествата, вписани в инвентарния опис;
б) оценка на точността и прецизността на
измерванията наред с оценка на несигурността
на измерванията;
в) процедури при установяване, преглеждане
и оценяване на разликите в измерванията, направени съответно от изпращача или получателя;
г) процедури за изработване на наличен запас;
д) процедури за оценка на натрупаните
количества неизмерен инвентарен запас и неотчетени загуби;
е) система от извлечения и отчети за всяка
област на материалните баланси, разкриваща
инвентарните описи на ядрените материали и
измененията в този инвентарен опис, включително получените и трансферирани количества
от всяка област на материалните баланси;
ж) разпоредби, които да гарантират, че
счетоводните процедури и договореностите се
прилагат правилно; както и
з) процедури за предоставянето на отчети
на Агенцията в съответствие с членове 59 – 65
и 67 – 69.
Член 33
Предпазните мерки съгласно това споразумение не се прилагат по отношение на материалите, които се получават в резултат от дейности,
свързани с добива или преработването на руди.
Член 34
а) Когато някакъв материал, съдържащ уран
или торий, който не е стигнал до фазата в цикъла на ядреното гориво, описана в буква в),
се изнася пряко или непряко в държава, която
не притежава ядрени оръжия и не представлява страна по това споразумение, Общността
информира Агенцията относно количеството,
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състава и предназначението на такъв материал,
освен ако материалът се изнася за конкретни
неядрени цели.
б) Когато някакъв материал, съдържащ
уран или торий, който не е стигнал до фазата
в цикъла на ядреното гориво, описана в буква
в), се внася пряко или непряко в държавите,
Общността информира Агенцията относно
количеството, състава и предназначението на
такъв материал, освен ако материалът се изнася
за конкретни неядрени цели.
в) Когато някакъв ядрен материал със състав
и чистота, подходящи за производството на
ядрено гориво или за изотопно обогатяване, е
напуснал територията на предприятието производител или производствения стадий, при който
е бил произведен, или ако такъв ядрен материал
или всякакъв друг ядрен материал, произведен в
по-късна фаза от цикъла на работа на ядреното
гориво, се внася в държавите, такива ядрени
материали трябва да бъдат подложени на друг
вид процедури по предпазни мерки, посочени
в споразумението.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ
Член 35
а) Действието на предпазните мерки, предвидени съгласно това споразумение по отношение
на дадени ядрени материали, се преустановява
при условията, формулирани в член 11. Когато
условията по този член не са спазени, но Общността счита, че възстановяването от остатъци
на ядрените материали, предмет на предпазни
мерки съгласно това споразумение, временно
не е целесъобразно или желателно, Агенцията
и Общността се консултират относно това
какви предпазни мерки е подходящо да бъдат
приложени.
б) Действието на предпазните мерки, предвидени съгласно споразумението по отношение на
дадени ядрени материали, се преустановява при
условията, формулирани в член 13, при условие
че Агенцията и Общността изразят съгласие,
че такива ядрени материали практически са
невъзстановими.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Член 36
По молба на Общността Агенцията изключва
от предпазните мерки съгласно споразумението
следните ядрени материали:
а) специални ядрени материали, при условие
че се използват в количества от порядъка на
грамове или по-малко за чувствителни компоненти в различни инструменти;
б) ядрени материали в случаите, в които се
използват за неядрени дейности в съответствие
с член 13, при условие че такива ядрени материали са възстановими; както и
в) плутоний с изотопна концентрация на
плутоний-238, превишаваща 80 %.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

Член 37
По искане на Общността Агенцията освобождава от предпазните мерки съгласно
споразумението ядрени материали, които при
други обстоятелства биха подлежали на такива предпазни мерки, при условие че общото
количество ядрени материали, освободено от
прилагането на предпазни мерки в държавите
в съответствие с този член, при никакви обстоятелства не може да превишава следните
стойности:
а) един килограм общо количество специален
ядрен материал, който може да се състои от
един или повече от следните елементи:
(i) плутоний;
(ii) уран със степен на обогатяване 0,2 (20 %)
и над тези стойности, като се отчита стойността,
която се получава при умножаването на теглото
му по степента на обогатяване, както и
(iii) уран със степен на обогатяване под 0,2
(20 %) и над тези стойности уран в естествено
състояние, като се отчита стойността, която
се получава при умножаването на теглото му
по 5 пъти степента на обогатяване на квадрат;
б) общо 10 тона уран в естествено състояние
и обеднен уран със степен на обогатяване, повисока от 0,005 (0,5 %);
в) 20 тона обеднен уран със степен на обогатяване, равна или по-ниска от 0,005 (0,5 %);
както и
г) 20 тона торий;
или такива по-големи количества с общо
приложение, каквито могат да бъдат посочени
от Съвета.
Член 38
В случай че освободените от предпазните
мерки ядрени материали предстои да бъдат
подложени на обработка или да бъдат складирани заедно с ядрени материали, които са
предмет на предпазни мерки съгласно това
споразумение, трябва да се предвиди подновяване прилагането на предпазните мерки и към
освободените ядрени материали.
ДОПЪЛВАЩИ ДОГОВОРЕНОСТИ
Член 39
Общността приема допълващи договорености с Агенцията, в които се посочва по-подробно
до необходимата степен, която да позволи на
Агенцията да изпълнява своите задължения
съгласно това споразумение по ефективен и
ефикасен начин, как трябва да се прилагат
процедурите, определени в споразумението.
Допълващите договорености могат да бъдат
разширени или променени посредством споразумение между Агенцията и Общността, без да
се внасят изменения в споразумението.
Член 40
Допълващите договорености влизат в сила
по същото време, когато влиза в сила споразумението, или във възможно най-кратък срок
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след това. Агенцията, Общността и държавите
полагат всички усилия, за да постигнат влизането в сила на такива споразумения в срок
90 дни след влизането в сила на споразумението; за продължаване на този срок се изисква
споразумение между Агенцията, Общността и
държавите. Общността представя на Агенцията
по най-бързия начин исканата информация
във връзка с прилагането на допълващите
договорености. При влизането в сила на
споразумението Агенцията може да прилага
процедурите, установени в споразумението по
отношение на ядрените материали, изброени
в описа, предвиден в член 41, дори в случай,
че допълващите договорености все още не са
влезли в сила.
ИНВЕНТАРЕН ОПИС
Член 41
Въз основа на първоначалния отчет, посочен
в член 62, Агенцията съставя единен инвентарен
опис на всички ядрени материали в държавите,
предмет на предпазни мерки съгласно споразумението, независимо от техния произход и
води този инвентарен опис въз основа на постъпващите отчети и на резултатите от провежданите проверки. Копия от инвентарния опис
се предоставят на Общността на интервали от
време, които предстои да бъдат съгласувани.
ОПИСАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Общи разпоредби
Член 42
Съгласно член 8 по време на обсъждането
на допълващите договорености Общността
трябва да предоставя на Агенцията описателна
информация по отношение на съществуващите
мощности. Сроковете за предоставяне на описателна информация по отношение на новите
мощности трябва да се уточнят в допълващите
договорености, като такава документация се
предоставя във възможно най-кратки срокове
преди въвеждането на ядрените материали в
новите съоръжения.
Член 43
Описателната информация, която трябва да
се представя на Агенцията, включва, когато е
приложимо, по отношение на всяко съоръжение следното:
а) идентификация на съоръжението, в която се включва неговият общ характер, цел,
номинален капацитет и географско разположение, както и наименование и адрес, които се
използват за обичайни делови цели;
б) описание на общата уредба на съоръжението, като по възможност в описанието се
включват формата, разположението и потокът
ядрени материали, както и общият изглед на
най-важните части от оборудването, които се
използват за производството, използването или
обработката на ядрените материали;
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в) описание на характеристиките на съоръжението, отнасящи се до материалната отчетност,
контролирането и наблюдението над ядрените
материали; както и
г) описание на съществуващите и предлаганите при съоръжението процедури по отношение на материалната отчетност и контрол,
като специално внимание трябва да се отдели
на областите на материалния баланс, указани
от оператора, измерванията на потока и процедурите за физическата инвентаризация на
ядрените материали.
Член 44
По отношение на всяко съоръжение на
Агенцията се предоставя и друга документация във връзка с прилагането на предпазните
мерки съгласно споразумението, ако това се
изисква в допълващите договорености. Общността предоставя на Агенцията допълнителна
информация във връзка със санитарните процедури и процедурите по безопасността, които
Агенцията наблюдава и с които инспекторите
на Агенцията на съоръжението се съобразяват.
Член 45
Общността предоставя на Агенцията за
разглеждане проектна документация по отношение на измененията, имащи отношение към
предпазните мерки съгласно това споразумение,
и я информира предварително за всяка настъпила промяна в информацията съгласно член
44, необходим за евентуалното пренастройване
на процедурите по прилагането на предпазните
мерки съгласно споразумението.
Член 46
Цели на преглеждането на описателната ин
формация
Описателната информация, която се предоставя на Агенцията, се използва за следните цели:
а) за установяване характеристиките на съоръженията и съответните ядрени материали,
подлежащи на предпазни мерки достатъчно
подробно с оглед улесняване провеждането
на проверки;
б) за определяне областите на материални
баланси, които трябва да се използват за нуждите
на отчетността съгласно споразумението, и за
подбор на онези стратегически точки, които
представляват ключови точки за измервания
и които трябва да се използват за определяне
потока и инвентарния опис на ядрените материали; при определянето на такива области
на материални баланси трябва, inter alia, да се
използват следните критерии:
(i) обхватът на материалните баланси трябва
да е обвързан с точността, с която може да се
определи материалният баланс;
(ii) при определяне областта на материалните
баланси трябва да се използва всяка възможност
за използване на контрола и наблюдението с
цел улесняване гарантирането на пълнотата на
измерванията на потока и вследствие от това
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опростяване прилагането на предпазни мерки,
както и съсредоточаване усилията по измерване
в ключовите измервателни точки;
(iii) по искане на Общността или на отделна
държава може да се създаде специална област
на материални баланси, в която да се включи
и деликатна в търговски смисъл информация;
в) за установяване на базисни срокове и
процедури за съставяне инвентарен опис на
наличните ядрени материали за целите на отчетността съгласно това споразумение;
г) за създаване на процедури за оценка на
отчетите и критерии за оценка на последните
и на счетоводството;
д) за установяване на изисквания и процедури
за проверка на количествата и разположението
на ядрените материали; както и
е) за подбиране на подходящи комбинации
от методи и похвати за съхраняване и контролиране и стратегическите точки, по отношение
на които трябва да се прилагат същите.
След съгласуване на резултатите от преглеждането на описателната информация между
Агенцията и Общността същите се включват
в допълващите договорености.
Член 47
Повторно преглеждане на описателната ин
формация
Описателната информация се преразглежда
повторно в светлината на промените на оперативните условия, на развитието на технологиите
за защита или на опита при прилагането на
процедурите за проверка с оглед промяна в
действията, предприети съгласно член 46.
Член 48
Проверка на описателната информация
Агенцията в сътрудничество с Общността и
заинтересованата държава може да изпрати на
съоръженията инспектори с цел проверка на
изпратената на Агенцията описателна информация съгласно членове 42 – 45 и за целите,
формулирани в член 46.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, НАМИРАЩИ СЕ ИЗВЪН СЪОРЪЖЕНИЯТА
Член 49
Общността предоставя на Агенцията следната информация в случаите, в които ядрените
материали предстои да се използват по обичаен
начин извън съоръженията, по целесъобразност:
а) общо описание на приложението на ядрените материали, географското им разположение
и имената на потребителя за обичайни делови
цели; както и
б) общо описание на съществуващите и
предлаганите процедури за отчетност и контрол
на ядрените материали съгласно предписанията
в допълващите договорености.
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Общността редовно информира Агенцията
относно всяка промяна в изпращаната информация съгласно този член.
Член 50
Информацията, която се предоставя на
Агенцията съгласно член 49, може да бъде
използвана в необходимата степен за целите,
формулирани в член 46, букви б) – е).
СЧЕТОВОДНИ ЗАПИСИ
Общи разпоредби
Член 51
Общността осигурява воденето на счетоводство за всяка една от областите на материалните
баланси. Счетоводството, което трябва да се
води, е описано в допълващите договорености.
Член 52
Общността приема разпоредби с оглед улесняване прегледа на счетоводството от страна
на инспекторите на Агенцията, особено ако то
не се води на английски, френски, руски или
испански език.
Член 53
Счетоводните записи се съхраняват за период
от поне 5 години.
Член 54
Счетоводните записи съдържат, ако е уместно:
а) счетоводни извлечения относно всички
ядрени материали, подлежащи на предпазни
мерки съгласно споразумението; както и
б) оперативни извлечения относно съоръженията, съдържащи такива ядрени материали.
Член 55
Системата от измервания, на която се базира счетоводството, използвано за изготвяне
на отчетите, трябва да отговаря на най-новите
международни стандарти или да бъде еквивалентна по качество на тези стандарти.
Счетоводни извлечения
Член 56
В счетоводните извлечения фигурират следните елементи, свързани с всяка област на
материалните баланси:
а) всички промени в инвентарните описи с
оглед да е налице възможността за определяне
съдържанието на инвентарния опис по всяко
време;
б) всички резултати от измервания, изпол
звани за определяне на наличния запас; както и
в) всички изравнявания и корекции, извършени във връзка с промени в инвентарни
описи, инвентарни книги и налични запаси.
Член 57
Що се отнася до всички инвентарни промени
и наличните запаси по отношение на всяка партида ядрени материали, в извлеченията трябва
да са отразени: идентификацията на материала,
данни за партидата и данни за източника. В
извлеченията трябва да се водят отделни графи
за урана, тория и плутония, като всяка партида
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материал се отразява поотделно. Трябва да се
отразяват всяка инвентарна промяна, датата
на инвентарната промяна и когато е уместно,
областта на материалния баланс по произход и
областта на материалния баланс по получаване
на материала или получателят.
Член 58
Оперативни извлечения
В оперативните извлечения се отразява, ако
е уместно, следното по отношение на всяка
област на материални баланси:
а) онези работни данни, които се използват
за установяване на промени в количествата и
състава на ядрените материали;
б) данните, получени от калибрирането на
контейнерите и инструментите при изваждане
на образци и провеждане на анализи, процедурите по контрол на качеството на измерванията и направените във връзка с тях оценки на
случайната грешка и статистическата грешка;
в) описание на реда на проведените действия при подготовката и създаването на опис
на наличните материални запаси с цел да се
гарантира, че същият е точен и пълен; както и
г) описание на реда на проведените действия
с цел констатиране на причините и размера
на всякакви случайни или необхванати от измерванията евентуални загуби.
ОТЧЕТИ
Общи разпоредби
Член 59
Общността предоставя на Агенцията отчети
съгласно подробните данни, описани в членове 60 – 65 и 67 – 69, за ядрените материали,
предмет на предпазни мерки съгласно споразумението.
Член 60
Отчетите се съставят на английски, френски, руски или испански език с изключение
на случаите, за които е предвидено друго в
допълващите договорености.
Член 61
Отчетите трябва да се основават на извлеченията, водени в съответствие с членове 51 – 58,
и ако е уместно, се състоят от счетоводни
отчети и специални отчети.
Счетоводни отчети
Член 62
Общността предоставя на Агенцията първоначалния отчет относно всички ядрени материали, предмет на предпазни мерки съгласно
споразумението. Първоначалният отчет се
изпраща на Агенцията в срок 30 дни считано
от последния ден от календарния месец, в
който споразумението влиза в сила и отразява положението считано от последния ден на
този месец.
Член 63
Общността предоставя на Агенцията следните счетоводни отчети за всяка област на
материалните баланси:
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а) отчети за инвентарните промени, в които
се отразяват всички промени в инвентарния
опис на запасите от ядрени материали; тези
отчети се изпращат във възможно най-кратки
срокове и при всички случаи в рамките на
определеното време съгласно допълващите
договорености; както и
б) отчети за материалните баланси, в които
са отразени материалните баланси, базирани
на наличните материални запаси от ядрени
материали, действително налични в областта
на материалния баланс; тези отчети се изпращат във възможно най-кратки срокове и при
всички случаи в рамките на определеното време
съгласно допълващите договорености.
Отчетите се основават на наличните данни
считано към датата на представянето им и
според изискванията в тях е възможно да се
нанесат корекции на по-късна дата.
Член 64
В отчетите по инвентарните промени се отразяват данните по идентификацията и партидите
за всяка партида ядрени материали, датата на
инвентарната промяна и по целесъобразност
областта на материалния баланс по произход
и областта на материалния баланс по получаване или получателят. Тези отчети трябва да
се придружават от кратки бележки, в които:
а) да се дава обяснение на настъпилите инвентарни промени на базата на работните данни, съдържащи се в оперативните извлечения,
предвидени съгласно член 58, буква а); както и
б) да се дава описание съгласно посоченото в
допълващите договорености на предварителната
работна програма, в частност съставянето на
опис на наличните материални запаси.
Член 65
Общността отчита всяка инвентарна промяна, изравняване и корекция било на определен
период от време във вид на обобщен списък,
било за всеки отделен случай. Инвентарните
промени се отчитат за всяка партида. Съгласно
посоченото в допълващите договорености малките промени в инвентарния опис на ядрените
материали, например прехвърляне на образци
за изследвания, може да се обединяват в една
партида и да се отчитат като една инвентарна
промяна.
Член 66
Агенцията предоставя на Общността за
използване от заинтересованите страни шестмесечни извлечения от инвентарния опис на
материалните запаси от ядрени материали,
подлежащи на предпазни мерки съгласно
споразумението, подадени за всяка област на
материален баланс, базирани на отчетите за
инвентарните промени за периода, който се
покрива от всяко извлечение.
Член 67
Отчетите за материалните баланси включват
следните вписвания, освен ако между Агенцията
и Общността не е уговорено друго:
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а) начален опис на наличните материални
запаси;
б) инвентарни промени (първо увеличенията,
след тях намаленията);
в) краен опис на наличните материални
запаси;
г) разлики при изпращача и получателя;
д) краен инвентарен опис на наличните
материални запаси, съдържащ изравнявания;
е) инвентарен опис на наличните материални
запаси; както и
ж) материали, невписани.
Към всеки отчет за материален баланс
се прилага извлечение за инвентарен опис
на наличните материални запаси с изброени
поотделно всички партиди и данни за всяка
партида заедно с посочена идентификация на
всеки материал.
Член 68
Специални отчети
Общността незабавно съставя специални
отчети в следните случаи:
а) при възникване на всякакъв вид необичаен инцидент или обстоятелство, във връзка
с което Общността счита, че е налице или е
възможно да се е стигнало до загуба на ядрени
материали, която да превишава установените
граници, определени за тази цел в допълващите
договорености; или
б) при неочаквана промяна в обема и поява на разлика с посоченото в допълващите
договорености в степен, която е възможна при
неразрешено преместване на ядрени материали.
Член 69
Уточняване и разясняване на отчетите
По молба от страна на Агенцията Общността
є представя уточнения и разяснения към всеки
отчет, доколкото това има отношение към целите, свързани с предпазните мерки съгласно
споразумението.
ИНСПЕКЦИОННИ ПРОВЕРКИ
Член 70
Общи разпоредби
Агенцията може да извършва инспекционни
проверки съгласно разпоредбите на споразумението.
Цел на инспекционните проверки
Член 71
Агенцията може да извършва ad hoc проверки с цел:
а) да проверява информацията, съдържаща
се в първоначалния отчет по ядрените материали, предмет на предпазни мерки съгласно
споразумението, и да установява и проверява
измененията в ситуацията, настъпили между
датата на първоначалния отчет и датата на
влизане в сила на допълващите договорености
по отношение на дадено съоръжение; както и
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б) да установява и ако е възможно, да проверява количеството и състава на ядрените материали, предмет на предпазни мерки съгласно
споразумението, в съответствие с членове 93 и
96, преди да се извърши изнасянето от държавите
или в момента на внасянето на материалите в
държавите, с изключение на прехвърлянията в
рамките на Общността.
Член 72
Агенцията може да извършва рутинни инспекционни проверки с цел:
а) да установява дали отчетите съвпадат със
счетоводството;
б) да проверява разположението, идентичността, количеството и състава на всички ядрени материали, предмет на предпазни мерки
съгласно това споразумение; както и
в) да проверява информацията относно
възможните причини за неотчитане на материали, разлики при изпращача или получателя и
неточности в инвентарния опис по счетоводна
книга.
Член 73
При условие че се спазват процедурите,
формулирани в член 77, Агенцията може да
извършва специални инспекционни проверки:
а) с цел проверка на информацията, която
се съдържа в специалните отчети; или
б) ако Агенцията сметне, че информацията, предоставена от Общността, включително
разясненията на Общността и информацията,
събрана от рутинните инспекционни проверки,
не е достатъчна Агенцията да изпълнява успешно отговорностите си съгласно настоящото
споразумение.
Инспекционната проверка се счита за
специална, когато е или допълнителна към
рутинната инспекционна проверка, предвидена
съгласно споразумението, или включва достъп
до информация или места в допълнение към
достъпа, уточнен в член 76 за ad hoc проверки
и рутинни инспекционни проверки, или и двете.
Обхват на инспекционните проверки
Член 74
По смисъла на членове 71 – 73 Агенцията
може:
а) да проверява извлеченията, водени съгласно членове 51 – 58;
б) да извършва независими измервания на
целия ядрен материал, подлежащ на предпазни
мерки съгласно споразумението;
в) да проверява функционирането и калибрирането на инструментите и другата контролно-измервателна апаратура;
г) да прилага и използва мерки за наблюдение и контролиране; както и
д) да използва други обективни методи, които
са доказали своята техническа приложимост.

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Член 75
В обхвата на член 74 Агенцията трябва да
има възможността:
а) да наблюдава дали образците по ключовите измервателни точки за отчетността на
материалните баланси се вземат в съответствие
с процедурите, съгласно които се получават
представителните образци, да наблюдава обработката и анализа на образците и дали се
получават дубликати на такива образци;
б) да наблюдава дали измерванията на ядрените материали при ключовите измервателни
точки за отчетността на материалните баланси са представителни, както и да наблюдава
калибрирането на използваните инструменти
и другата контролно-измервателна апаратура;
в) да постигне съответните договорености
с Общността и в необходимата степен със
съответните държави, съгласно които при
необходимост:
(i) да се направят допълнителни измервания
и да се вземат допълнителни проби за изпол
зване от Агенцията;
(ii) да се анализират стандартните аналитични
проби на Агенцията;
(iii) да се използват съответните подходящи
абсолютни стандарти при калибрирането на
използваните инструменти и другата контролно-измервателна апаратура;
(iv) да се извърши останалото калибриране;
г) да се предвиди използването на своя
собствена апаратура с оглед извършването
на независимо измерване и наблюдение, като
в случай, че това е уговорено и уточнено в
допълващите договорености, да се предвиди
инсталирането на такава апаратура;
д) да запечатва със свои собствени пломби и
печати хранилищата в случай, че това е уговорено и уточнено в допълващите договорености;
е) да постигне договорености с Общността и
със съответните държави относно изпращането
на взетите за използване от Агенцията проби.
Достъп до инспекционна проверка
Член 76
а) По смисъла на член 71, буква а) и докато
в допълващите договорености се уточнят стратегическите точки, инспекторите от Агенцията
имат право на достъп до всички места, където
съгласно първоначалния отчет или която и
да било проведена инспекционна проверка са
разположени ядрени материали, предмет на
предпазни мерки съгласно споразумението.
б) По смисъла на член 71, буква б) инспекторите на Агенцията имат право на достъп
до всички места, за които Агенцията е била
нотифицирана в съответствие с член 92, буква
г) (iii) или член 95, буква г) (iii).
в) По смисъла на член 72 инспекторите имат
право на достъп само до стратегическите точки,
посочени в допълващите договорености, и до
отчетите, съхранявани съгласно членове 51 – 58.

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

г) В случай че Общността стигне до заключението, че някакви необичайни обстоятелства
изискват разширено ограничаване на достъпа
за Агенцията, Общността и Агенцията незабавно се договарят с цел Агенцията да изпълни
своите задължения предвид тези ограничения.
Генералният директор докладва на Съвета за
всяка такава договореност.
Член 77
Предвид обстоятелствата, които могат да
доведат до специални инспекционни проверки
за целите, посочени в член 73, Общността и
Агенцията трябва да пристъпят към незабавни
консултации. В резултат от такива консултации
Агенцията може:
а) да извършва допълнителни инспекционни проверки извън обичайните инспекционни
проверки съгласно това споразумение; както и
б) да получава достъп по споразумение с
Общността до информация и места в допълнение
към уточнените в член 76; всички разногласия
трябва да се решават в съответствие с членове
21 и 22; при положение че Общността или
дадена държава заведат дело по съществен и
спешен въпрос, доколкото съответната страна
е индивидуално засегната, се прилага член 18.
Периодичност и интензивност на рутинните инспекционни проверки
Член 78
Броят, интензивността и продължителността
на рутинните инспекционни проверки при оптимално синхронизиране трябва да се поддържат
близо до минималното и да са в съответствие
с ефективното изпълнение на процедурите по
прилагане на предпазните мерки съгласно споразумението, като е необходимо да се постигне
оптимално и най-икономично използване на
наличните инспекционни ресурси съгласно
споразумението.
Член 79
Агенцията може да извършва по една рутинна
инспекционна проверка годишно на съоръженията и областите на материалните баланси
извън съоръженията според съдържанието или
според количеството ядрен материал, необходим
за производствената дейност за една година,
което се окаже по-голямо, като количеството не
може да превишава пет ефективни килограма.
Член 80
Броят, интензивността, продължителността,
синхронизирането и режимът на рутинните инспекционни проверки по съоръженията според
съдържанието или според количеството материал, необходим за производствената дейност
за една година ядрени материали, чието количество превишава 5 ефективни килограма, се
определя според критерия, че в максималния
или ограничения случай режимът на проверката
не може да бъде по-интензивен, отколкото е
необходимо и достатъчно за поддържане по-
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следователността на информацията относно
потока и инвентарния опис на ядрените материали, като усилието по максималната рутинна
проверка на такива съоръжения трябва да се
определя, както следва:
а) за реактори и запечатани складови съоръжения общата максимална величина за
рутинна проверка за период една година се
определя, като се допуска една шеста част от
една човекогодина за такова съоръжение;
б) за съоръжения, различни от реактори или
запечатани складови съоръжения, в които се
борави с плутоний или обогатен до над 5 %
уран, общата максимална величина за рутинна
инспекционна проверка за период една година
се определя, като се допуска за едно такова
съоръжение 30 x √E човекодни инспекционна
проверка годишно, където Е представлява
инвентарния запас или количеството ядрен
материал, необходим за производствената дейност за една година, което се окаже по-голямо,
като количеството е изразено в действителни
килограми; максимумът, установен за което и
да било такова съоръжение, обаче не може да
бъде равен на по-малко от 1,5 човекогодини
инспекционна проверка; както и
в) за съоръжения, които не са обхванати в
букви а) или б), общата максимална величина
за рутинна инспекционна проверка за период
от една година се определя, като се допуска
за едно такова съоръжение една трета част
от една човекогодина плюс 0,4 x Е човекодни
инспекционна проверка годишно, където Е
представлява инвентарния запас или количеството ядрен материал, необходим за производствената дейност за една година, което се
окаже по-голямо, като количеството е изразено
в ефективни килограми.
Страните по споразумението могат да
достигнат до съгласие да внесат изменения в
цифрите за максималната величина на проверката, формулирана в настоящия член, в случай
че Съветът установи, че такива изменения са
обосновани.
Член 81
Съгласно членове 78 – 80 критериите, които трябва да се използват за определяне на
действителния брой, интензивността, продължителността, синхронизирането и режима на
рутинните инспекционни проверки по отношение на всяко съоръжение, включват:
а) формата на ядрените материали по-специално дали ядрените материали са в насипно
състояние, или се съдържат в редица отделни
артикули; химическият им състав, а ако става
въпрос за уран, дали е с нисък или висок процент
на обогатяване; както и тяхната достъпност;
б) ефективност на предпазни мерки, предприети от Общността, включително степента,
до която операторите на съоръженията са функционално независими от предпазните мерки на
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Общността; степента, до която Общността е
изпълнила мерките, уточнени в член 32; навременното изпращане на отчетите до Агенцията;
тяхното съответствие на данните, получени при
независимите проверки, провеждани от Агенцията; както и количеството и точността на
неотчетения материал, проверен от Агенцията;
в) характеристики на работния цикъл на
ядреното гориво в държавите, в частност, броя
и типовете съоръжения, в които са налице
ядрени материали, подлежащи на предпазни
мерки съгласно това споразумение, характеристиките на такива съоръжения, отнасящи се
до предпазни мерки съгласно споразумението,
особено степента на контролиране; степента,
до която конструкцията на такива съоръжения улеснява проверката на потока и описа
на ядрените материали; както и степента, в
която може да се съпостави информацията от
различните области на материалните баланси;
г) международна взаимозависимост, особено степента, в която ядрени материали се
получават от другите държави или се изпращат
за тях с цел използване или преработка; всякакви дейности по проверки, осъществявани
от Агенцията във връзка със същите, както и
степента, до която ядрените дейности във всяка
държава са взаимосвързани с тези в другите
държави; както и
д) технически разработки в областта на
предпазните мерки, включително използването
на статистически методи и произволното под
биране на образци при оценяването на потока
ядрени материали.
Член 82
Агенцията и Общността провеждат консултации в случай, че последната счита, че в хода
на инспекционната проверка се обръща ненужно
много внимание на определени съоръжения.
Известие за инспекционни проверки
Член 83
Агенцията изпраща предварително известие
до Общността и до съответните държави преди
пристигането на инспекторите на Агенцията на
съоръженията или в областите на материалните
баланси извън съоръженията, както следва:
а) за ad hoc проверки съгласно член 71, буква
б) – поне 24 часа; за такива съгласно член 71,
буква а), както и за дейностите, предвидени в
член 48, поне една седмица;
б) за специални инспекционни проверки
съгласно член 73 във възможно най-кратки
срокове след провеждането на консултациите
между Агенцията и Общността съгласно член
77, като се разбира, че известието за пристигането на инспекторите би представлявало част
от самите консултации; както и
в) за рутинни инспекционни проверки съгласно член 72 – поне 24 часа за съоръженията,
посочени в член 80, буква б) и запечатаните
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складови съоръжения, в които се съхранява
плутоний или обогатен до над 5 % уран, и една
седмица във всички останали случаи.
В такова известие за инспекционни проверки трябва да бъдат включени имената на
инспекторите на Агенцията, да са посочени
съоръженията и областите на материални баланси извън съоръженията, в които предстои
посещение, както и периодът от време, през
който същите предстои да бъдат инспектирани. В случай, че инспекторите на Агенцията
предстои да пристигнат от територия извън
територията на държавите, Агенцията изпраща
предварително известие относно мястото и
времето на тяхното пристигане на територията
на държавите.
Член 84
Въпреки разпоредбите на член 83 Агенцията
може като допълнителна мярка да извърши,
без да изпраща предварително известие, част
от рутинната инспекционна проверка съгласно
член 80 и в съответствие с принципа на случайния подбор. При извършването на всякакви
инспекционни проверки без предварително
обявяване Агенцията отчита изцяло работната
програма, предвидена съгласно член 64, буква
б). Освен това във всички случаи, в които е
възможно, на базата на работната програма
Агенцията информира периодично Общността и
съответната държава за своята обща програма
на обявени и необявени инспекционни проверки, като уточнява основните периоди, за които
са предвидени инспекционните проверки. При
извършване на всякакви необявени проверки
Агенцията полага всички усилия за свеждане до
минимум на възможните практически трудности
за Общността и за съответната държава, както
и за операторите на съоръжението, като взема
предвид съответните разпоредби на членове
44 и 89. По аналогичен начин Общността и
съответната държава полагат всички усилия с
оглед улесняване задачата на инспекторите на
Агенцията.
Назначаване на инспектори на Агенцията
Член 85
При назначаване на инспектори от Агенцията
се прилагат следните процедури:
а) генералният директор информира Общността и държавите в писмен вид относно името,
квалификацията, националността, длъжността
и други такива данни, които могат да бъдат от
значение, както и относно всяко длъжностно
лице от Агенцията, което той предложи за
назначаване като инспектор на Агенцията за
държавите;
б) Общността информира генералния директор в 30-дневен срок считано от датата на
получаване на такова предложение относно
това, дали предложението е прието;
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в) генералният директор може да назначи
всяко длъжностно лице, което е одобрено
от Общността и държавите като един от инспекторите на Агенцията за държавите, като
информира Общността и държавите относно
такива назначения; както и
г) генералният директор в отговор на искане от страна на Общността или по собствена
инициатива незабавно информира Общността
и държавите относно всяко оттегляне на назначение на длъжностно лице от длъжността
инспектор на Агенцията за държавите.
Въпреки това по отношение на инспекторите
на Агенцията, необходими за дейностите, предвидени съгласно член 48, както и за извършване
на ad hoc инспекционни проверки съгласно
член 71, буква а), процедурите по назначаването се изпълняват по възможност в рамките
на 30 дни след влизането в сила на това споразумение. В случай че такова назначение се
окаже невъзможно в този срок, инспекторите
на Агенцията получават временни назначения
за такива цели.
Член 86
Държавите предоставят или подновяват по
най-бързия възможен начин съответните визи,
когато са необходими, за всеки инспектор на
Агенцията, назначен в съответствие с член 85.
Действия и посещения на инспекторите на Агенцията
Член 87
Инспекторите на Агенцията при упражняване
на своите функции съгласно член 48 и членове
71 – 75 осъществяват своите дейности по начин,
спомагащ за избягване на възпрепятстване или
забавяне на строителните работи, работите по
пускане в експлоатация или процеса на работа
на съоръженията или за избягване на отслабване
на тяхната безопасност. В частност инспекторите
на Агенцията не работят сами с никое съоръжение, нито управляват работата на персонала
на дадено съоръжение. Ако инспекторите на
Агенцията сметнат, че в съответствие с членове
74 и 75 някои операции на дадено съоръжение
трябва да се изпълняват от оператор, те трябва
да представят молба по този въпрос.
Член 88
Когато инспектори на Агенцията изискват
дадени услуги, които се налице в дадена държава, включително използването на съоръжения,
свързани с извършването на инспекционните
проверки, съответната държава и Общността
правят необходимото с оглед улесняване извършването на такива услуги и използването
на такива съоръжения от инспекторите на
Агенцията.
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Член 89
Общността и съответните държави имат
право инспекторите на Агенцията по време
на своите проверки да бъдат придружавани от
техни собствени инспектори и съответно от
техни представители, при условие че по този
начин работата на инспекторите на Агенцията
при упражняването на техните функции не се
забавя, нито се възпрепятства.
ОФИЦИАЛЕН ОТЧЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА
ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОВЕРКИ
Член 90
Агенцията информира Общността относно
използването от заинтересованите страни на:
а) резултатите от инспекционните проверки
на интервали, които трябва да бъдат уточнени
в допълващите договорености; и
б) заключенията, които е изготвила вследствие на нейните дейности по проверка.
ТРАНСФЕР ВЪВ ИЛИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ
Член 91
Общи разпоредби
Ядрените материали, предмет на предпазни
мерки съгласно споразумението, или за които
се изискват такива предпазни мерки, които се
пренасят във или извън държавите за целите на
споразумението, трябва да се разглеждат като
отговорност на Общността и на съответните
държави:
а) що се отнася до трансфер на ядрени
материали в държавите считано от момента,
когато такова задължение престава да е отговорност на държавата, от която се прехвърлят
материалите, и не по-късно от момента, когато
материалите стигнат до местоназначението си;
както и
б) що се отнася до трансфер на ядрени материали извън държавите до момента, когато
държавата получател има такава отговорност,
и не по-късно от момента, когато материалите
стигнат до местоназначението си.
Точката, в която се осъществява прехвърлянето на отговорността, се определя в съответствие
с подходящи договорености, които трябва да
се направят, от една страна, от Общността и
от съответната държава, а, от друга, от държавата, в която или от която се трансферират
ядрените материали. Нито Общността, нито
дадена държава не се счита, че имат такава
отговорност за ядрените материали само поради факта, че по пътя си ядрените материали
се намират на територията на дадена държава
или че ядрените материали се транспортират
с кораб, плаващ под флага на дадена държава,
или че се транспортират със самолет на дадена
държава.
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Тр а н с ф е р и и з в ъ н д ъ р ж а в и т е
Член 92
а) Общността нотифицира Агенцията относно
всеки планиран трансфер на ядрени материали,
предмет на предпазни мерки съгласно споразумението, ако пратката превишава тегло от
един ефективен килограм или в случаите със
съоръжения, които по принцип трансферират
значителни количества в същата държава на
пратки, всяка от които не превишава един
ефективен килограм, ако така е посочено в
допълващите договорености.
б) Такова нотифициране се изпраща до Агенцията след приключването на договореностите,
от които произтича прехвърлянето в рамките
на срок, уточнен в допълващите договорености.
в) Агенцията и Общността могат да се споразумеят по различните процедури за предварително нотифициране.
г) В нотифицирането трябва да бъде посочено следното:
(i) идентификацията и по възможност
очакваното количество и съставът на ядрените
материали, които предстои да бъдат прехвърлени, както и областта на материалния баланс,
от която материалите се очаква да дойдат;
(ii) държавата, за която са предназначени
ядрените материали;
(iii) датите и местата, на които ядрените
материали трябва да бъдат подготвени за изпращане;
(iv) приблизителните дати на изпращане и
пристигане на ядрените материали; както и
(v) в коя точка от трансфера държавата
получател ще поеме отговорността за ядрените
материали за целите на споразумението, както
и вероятната дата, на която тази точка ще бъде
достигната.
Член 93
Нотифицирането, предвидено в член 92,
трябва да бъде такова, че да даде възможност
на Агенцията да извърши ad hoc инспекционна
проверка с цел идентифициране и по възможност проверка на количеството и състава на
ядрените материали, преди същите да са били
трансферирани извън територията на държавите, с изключение на трансферите в рамките
на Общността, като по желание на Агенцията
или по искане на Общността да постави печати по ядрените материали в момента, когато
същите са готови за изпращане. Въпреки това
трансферът на ядрените материали не трябва да
се отлага по какъвто и да било начин от нито
едно действие, предприето или наблюдавано
от Агенцията съгласно такова нотифициране.
Член 94
Ако ядрените материали не са предмет на
предпазни мерки от страна на Агенцията в
държавата получател, Общността се договаря
с Агенцията да получи в рамките на три ме-
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сеца считано от датата, на която държавата
получател е приела да поеме отговорността за
ядрените материали, потвърждение от държавата получател за трансфера.
Тр а н с ф е р в д ъ р ж а в и т е
Член 95
а) Общността нотифицира Агенцията относно
всеки очакван трансфер в държавите на ядрени материали, за които се изисква да бъдат
предмет на предпазните мерки съгласно споразумението, ако пратката превишава тегло от
един ефективен килограм, или са предназначени
за съоръжения, към които е обичайна практика да се прехвърлят значителни количества
от същата държава, разпределени на пратки,
всяка от които не превишава един ефективен
килограм, ако така е уточнено в допълващите
договорености.
б) Агенцията се нотифицира колкото е възможно по-рано относно очаквано пристигане
на ядрените материали, като при всички случаи
се спазват ограничителните срокове, посочени
в допълващите договорености.
в) Агенцията и Общността могат да се споразумеят по различните процедури за предварителното нотифициране.
г) Нотифицирането уточнява следното:
(i) идентификацията и по възможност
очакваното количество и състава на ядрените
материали;
(ii) в коя точка от трансфера Общността и
съответната държава ще поемат отговорността
за ядрените материали по смисъла на това
споразумение, както и вероятната дата, на
която тази точка ще бъде достигната; както и
(iii) очакваната дата на пристигане, местоназначението, както и датата, на която се планира
ядрените материали да бъдат разопаковани.
Член 96
Нотифицирането, посочено в член 95, трябва да бъде такова, че да даде възможност на
Агенцията да извърши ad hoc инспекционна
проверка с цел идентифициране и по възможност проверка на количеството и състава на
ядрените материали на териториите на държавите, с изключение на трансферите в рамките
на Общността, по времето, когато пратката се
разопакова. Въпреки това разопаковането на
ядрените материали не трябва да се бави по
какъвто и да било начин от нито едно действие, предприето или наблюдавано от Агенцията
съгласно такова нотифициране.
Член 97
Специални отчети
Общността съставя специален отчет съгласно
посоченото в член 68, ако някой необичаен
инцидент или обстоятелство кара Общността
да счита, че е налице или е възможно да се е
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стигнало до загуба на ядрени материали, включително настъпването на значително забавяне
по време на трансфер във или извън държавите.
ДЕФИНИЦИИ
Член 98
По смисъла на това споразумение:
1. А. Общността означава и двете понятия,
както следва:
а) юридическото лице, създадено по силата
на Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ), която
е страна по споразумението; както и
б) териториите, на които се прилага Договорът за ЕВРАТОМ.
Б. Държавите означава държавите, които не
притежават ядрени оръжия, които са членки на
Общността и които са страна по настоящото
споразумение.
2. А. Изравняване означава вписване в
счетоводен отчет или отчет, който показва
разликата изпращач/получател или неосчетоводен материал.
Б. Годишно вложено количество означава
количеството материал, необходим за производствената дейност за една година на едно
съоръжение, работещо с номинална мощност,
по смисъла на членове 79 и 80.
В. Партида означава част от ядрен материал, който представлява единица за целите на
отчетността на ключова измервателна точка,
чието количество и състав са определени от
единствен набор спецификации или измервания.
Ядреният материал може да бъде в насипно
състояние или да се съхранява в няколко отделни артикула.
Г. Данни за партидата означава общото
тегло на всеки елемент от ядрения материал,
а що се отнася до плутония и урана, когато е
уместно, изотопния състав. Мерните единици
за отчетността са, както следва:
а) грамове за плутоний със защитен слой;
б) грамове за сумиран уран-235 и грамове
за уран-235 със защитен слой плюс уран-233
за уран, обогатен с тези изотопи;
в) килограми за торий със защитен слой,
естествен уран или обеднен уран.
За целите на отчетността от теглата на
отделните елементи в партидата трябва да се
направи сбор, преди да се закръгли до найблизкото цяло число.
Д. Инвентарен опис по счетоводна книга
на област на материален баланс означава
алгебричната сума от последния инвентарен
опис на материалните запаси от тази област
на материален баланс плюс всички инвентарни
изменения, станали от времето, когато е бил
регистриран този последен инвентарен опис на
материалните запаси.
Е. Корекция означава вписване в счетоводен
отчет или в отчет за поправяне на установена
грешка или за отразяване на по-добро измерване
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на предварително вписано в счетоводния отчет
или в отчета количество. Всяка корекция трябва да указва вписването, към което се отнася.
Ж. Ефективен килограм означава специална
мерна единица, използвана при предпазните
мерки, прилагани по отношение на ядрените
материали. Количеството в ефективни килограми се получава, като се взема:
а) за плутоний – теглото му в килограми;
б) за уран със степен на обогатяване 0,01
(1 %) и повече – теглото му в килограми,
умножено по неговата степен на обогатяване
на квадрат;
в) за уран със степен на обогатяване под
0,1 (1 %) и над 0,005 (0,5 %) – теглото му в
килограми, умножено по 0,0001; и
г) за обеднен уран със степен на обогатяване 0,005 (0,5 %) или по-ниска, както и за
торий – теглото му в килограми, умножено
по 0,00005.
З. Обогатяване означава съотношението на
комбинираното тегло на изотопите уран-223 и
уран-235 към теглото на целия уран, за който
се правят изчисления.
И. Съоръжение означава:
а) реактор, критично съоръжение, преработ
вателна подстанция, производствена мощност,
съоръжение за повторна преработка, установка
за отделяне на изотопи или отделна складова
инсталация; както и
б) всяко място, където е обичайно изпол
зването на ядрените материали в количества,
превишаващи един ефективен килограм.
Й. Инвентарна промяна означава увеличаване или намаляване по отношение на партидите
на ядрените материали в дадена област на материален баланс; такава промяна е последица
от едно от следните:
а) увеличаване:
(i) внос;
(ii) вътрешнодържавна доставка: доставки от
териториите на държавите; от други области на
материален баланс; от дейност, неподлежаща
на предпазни мерки (дейност за цели извън
мирните); на началната точка на прилагането
на предпазните мерки;
(iii) ядрено производство: производство на
специални ядрени материали в реактор; както и
(iv) прекратяване на освобождаване: подновяване прилагането на предпазни мерки
по отношение на ядрените материали, които
преди това са били освободени от такива мерки предвид тяхната употреба или количество;
б) намаляване:
(i) износ;
(ii) изпращане в чужбина: доставки на териториите на държавите към други области
на материален баланс или за дейност, неподлежаща на предпазни мерки (дейност за цели
извън мирните);
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(iii) ядрена загуба: загуба на ядрен/и
материал/и поради трансформирането им в
друг/и елемент/и или изотоп/и като резултат
от ядрени реакции;
(iv) измерени отпадъци: ядрени материали,
които са премерени или оценени въз основа
на измервания и изхвърлени по такъв начин,
че не са годни за по-нататъшна употреба;
(v) задържани отпадъци: ядрени материали,
създадени в процеса на преработка или при
производствена авария, за които се счита, че
понастоящем не са възстановими, но които
са на склад;
(vi) освобождаване: освобождаване на ядрени
материали от предпазни мерки предвид тяхната
употреба или количество; и накрая
(vii) други загуби: например загуби вследствие
на авария (невъзстановими и необратими загуби
на ядрени материали, възникнали в резултат от
производствена авария) или кражба.
К. Ключова измервателна точка означава
място, където ядрените материали са в такава
форма, която позволява те да бъдат измерени
с цел определяне на потока или инвентарната
наличност. Така ключовите измервателни точки
включват, но не са ограничени до входовете и
изходите (включително измерените отпадъци) и
хранилищата в областите на материален баланс.
Л. Човекоден при инспекционна проверка
по смисъла на член 80 означава 300 човекодни
инспекционни проверки, като човекоден е ден,
през който един инспектор има непрекъснат
достъп до съоръжение за не повече от общо
8 часа.
М. Област на материален баланс означава
област на територията на съоръжение или извън
тази територия, например:
а) може да се определи количеството ядрени материали при всеки трансфер във или от
всяка област на материален баланс; както и
б) наличният запас ядрени материали във
всяка област на материален баланс може да
се определи, когато това е необходимо, в съответствие с уточнените процедури,
с цел да се установи материалният баланс
за целите на предпазните мерки на Агенцията.
Н. Неотчетен материал означава разликата
между материалната наличност според счетоводната книга и действителните материални
запаси.
О. Ядрен материал означава всякакъв източник или всякакъв специален ядрен материал
съгласно дефиницията по член ХХ от Устава.
Терминът „изходен материал“ не трябва да
се тълкува като отнасящ се до рудата или до
рудните утайки. Всяко определение, което се
дава от Съвета съгласно член ХХ от Устава,
след като споразумението влезе в сила, и което допълва списъка на материалите, които се
считат за изходни материали, или списъка на
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специалните ядрени материали, влиза в сила
съгласно това споразумение само след одобрение от Общността и държавите.
П. Действителни материални запаси означава
сумата от всички измерени или производни
оценки на количествата на партидите ядрени
материали, налични в даден момент и в рамките
на дадена област на материален баланс, получена в съответствие с определени процедури.
Р. Разлика при изпращача и получателя
означава разликата между количеството ядрени материали в дадена партида съгласно
отразеното в областта на материален баланс,
откъдето материалите се изпращат, и съгласно
измерванията в областта на материален баланс,
където материалите се получават.
С. Изходни данни означава данните, записани
по време на измерването или калибрирането или
използвани за получаване на емпирични връзки,
от които се определят ядрените материали и
се получават данните за партидите. Изходните
данни могат да включват например теглото
на съединенията, факторите на конверсия, с
които се определя теглото на даден елемент,
относителното тегло, концентрацията на елемента, изотопните съотношения, отношението
между обема и показанията на манометъра и
отношението между произведения плутоний и
генерираната мощност.
Т. Стратегическа точка означава място,
избрано при изучаването на конструктивната
информация, където при нормални условия и
при комбиниране с информацията от всички
стратегически точки, събрани заедно, се получава и проверява информацията, необходима
и достатъчна за изпълнението на предпазните
мерки; дадена стратегическа точка може да
включва всяко място, в което се извършват
ключови измервания, свързани с отчетността на
материалния баланс, и където се осъществяват
мерките за контрол и наблюдение.
ПРОТОКОЛ
Член 1
С този протокол се разширява обхватът на
някои разпоредби от споразумението, и поспециално се посочват условията и средствата,
съгласно които се извършва сътрудничеството
при прилагането на предпазните мерки, предвидени съгласно споразумението, по начин, че да
се избегне ненужното дублиране на дейностите
на Общността в областта на предпазните мерки.
Член 2
Общността събира информацията относно
съоръженията и ядрените материали извън съоръженията, която трябва да се предостави на
Агенцията съгласно споразумението въз основа
на съгласуван примерен въпросник, приложен
към допълващите договорености.
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Член 3
Агенцията и Общността извършват съвместно разглеждането на описателната информация
съгласно член 46, букви а) до е) от споразумението и включват съгласуваните резултати по
същата, отразени в допълващите договорености. Проверката на описателната информация,
предвидена в член 48 от споразумението, се
извършва от Агенцията в сътрудничество с
Общността.
Член 4
При предоставяне на Агенцията на информацията, предвидена съгласно член 2 от този протокол, Общността изпраща също и информация
относно методите за инспекционни проверки,
които Общността предлага да се използват,
както и цялостните предложения, включително оценките на дейността по проверяване по
време на рутинните инспекционни проверки,
за формуляри, които да бъдат приложения
към допълващите договорености, отнасящи се
до съоръженията и областите на материален
баланс извън съоръженията.
Член 5
Изготвянето на приложените към допълващите договорености формуляри се извършва
съвместно от Агенцията и Общността.
Член 6
Общността събира отчетите от операторите,
води централизирана отчетност въз основа на
тези отчети и пристъпва към технически и
счетоводен контрол, както и към анализиране
на получената информация.
Член 7
При изпълнението на задачите, посочени
в член 6 от този протокол, Общността всеки
месец изготвя и изпраща на Агенцията отчети
относно инвентарните промени в сроковете,
определени в допълващите договорености.
Член 8
Освен това Общността предава на Агенцията
отчетите по материалните баланси и инвентарните описи за материалните наличности, както
са уточнени в допълващите договорености.
Член 9
Формата и форматът на отчетите, предвидени в членове 7 и 8 от протокола, съгласно
договореното между Агенцията и Общността
се отразяват в допълващите договорености.
Член 10
Дейностите по рутинните инспекционни
проверки, провеждани от Общността и от
Агенцията, включително инспекционните проверки, посочени в член 84 от споразумението,
по смисъла на споразумението се координират
в съответствие с разпоредбите на членове 11
до 23 от този протокол.
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Член 11
Въпреки условията на членове 79 и 80 от
споразумението при определяне на действителния брой, интензивността, продължителността,
синхронизирането и режима на инспекционните
проверки на Агенцията на всяко съоръжение
трябва да се вземат предвид дейностите по
проверката, която се извършва от Общността
в рамките на многонационалната є система
от предпазни мерки съгласно разпоредбите на
протокола.
Член 12
Дейностите по проверката съгласно споразумението се определят за всяко съоръжение,
като се използват критериите по член 81 от
споразумението. Такива критерии се изпълняват,
като се използват правилата и методите, формулирани в допълващите договорености, които
са използвани при изчисляване на дейностите
по проверките по отношение на конкретните
примери, приложени към допълващите договорености. Тези правила и методи се преразглеждат от време на време съгласно член 7
от споразумението предвид технологичното
развитие в областта на предпазните мерки и
придобития опит.
Член 13
Такава интензивност на проверките, изразена
като съгласувани оценки на действителната
интензивност на проверките, която трябва да
се прилага, се обяснява в допълващите договорености заедно със съответните описания
на подходите при проверката и обхвата на
инспекционните проверки, които предстои да
бъдат извършени от Общността и от Агенцията. Тази интензивност на инспекционните
проверки при нормални работни условия и
при условията, изброени по-долу, представлява действителния максимум на интензивност
на инспекционните проверки по съоръжения
съгласно споразумението:
а) запазване продължителната валидност на
информацията относно предпазните мерки на
Общността, предвидени съгласно член 32 от
споразумението, както е уточнено в допълващите договорености;
б) запазване продължителната валидност на
информацията, която се предоставя на Агенцията
в съответствие с член 2 от протокола;
в) продължаване представянето от страна
на Общността на отчетите съгласно членове
60, 61, членове 63 до 65 и членове 67 до 69 от
споразумението, както е уточнено в допълващите договорености;
г) продължаване прилагането на договореностите за координиране на инспекционните
проверки съгласно член 10 до 23 от този
протокол, както е уточнено в допълващите
договорености; както и
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д) прилагането от страна на Общността
на дейностите по инспекционни проверки по
отношение на дадено съоръжение, както е
уточнено в допълващите договорености, съгласно този член.
Член 14
а) Въпреки условията на член 13 от този протокол инспекционните проверки на Агенцията
се провеждат едновременно с инспекционните
проверки на Общността. Инспекторите на
Агенцията присъстват по време на извършване
на някои инспекции на Общността.
б) Въпреки разпоредбите на буква а) винаги
когато Агенцията може да постигне целите на
рутинните инспекционни проверки, изложени
в споразумението, инспекторите на Агенцията
изпълняват разпоредбите на членове 74 и 75
от споразумението по време на наблюдението
на инспекционните дейности на инспекторите
на Общността, при условие обаче че:
(i) по отношение на проверките от страна
на инспекторите на Агенцията, които трябва
да бъдат проведени извън наблюдението на
инспекционните проверки на инспекторите на
Общността, които могат да бъдат предвидени,
същите трябва да бъдат уточнени в допълващите
договорености; както и
(ii) по време на дадена инспекционна проверка инспекторите на Агенцията могат да
извършват инспекционни дейности, различни
от наблюдение на инспекционни дейности на
инспекторите от Общността, в случаите, в които те сметнат за съществено и спешно, ако
Агенцията не може по друг начин да постигне
целите на своите рутинни инспекционни проверки и такива случаи не са били предвидими.
Член 15
Общият график и планирането на инспек
ционните проверки на Общността съгласно
споразумението се определят от Общността в
сътрудничество с Агенцията.
Член 16
Договореностите относно присъствието
на инспекторите на Агенцията в процеса на
извършване на някои инспекционни проверки
от страна на Общността се съгласуват предварително между Агенцията и Общността за
всеки тип съоръжение и при необходимост за
всяко съоръжение.
Член 17
С цел да се даде на Агенцията възможност
да решава въз основа на изискванията към случайния подбор по отношение на присъствието
є на точно определена инспекционна проверка
на Общността Общността предоставя на Агенцията предварително справка относно броя,
типовете и съдържанието на обектите, които
предстои да се инспектират в съответствие с
информацията, предоставена на Общността от
оператора на съоръжението.

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Член 18
Техническите процедури общо за всеки тип
съоръжение и в необходимата степен за отделните съоръжения се съгласуват предварително
между Агенцията и Общността, в частност по
отношение на:
а) определянето на методите за случаен
подбор на статистически образци; както и
б) проверката и идентифицирането на стандартите.
Член 19
Договореностите във връзка с координирането за всеки тип съоръжение, изложени в
допълващите договорености, служат за основа
на договореностите по координирането, които
трябва да се уточнят в приложения формуляр
към всяко съоръжение.
Член 20
Специфичните координационни действия
по въпросите, посочени в приложените формуляри към съоръженията съгласно член 19
от протокола, се предприемат съвместно от
длъжностни лица, представители на Общността
и Агенцията, назначени с тази цел.
Член 21
Общността предава на Агенцията работната
си документация по онези проверки, на които
са присъствали инспекторите на Агенцията,
заедно с отчетите от инспекционните проверки
за всички други инспекционни проверки, извършени от Общността съгласно споразумението.
Член 22
Пробите ядрени материали за Агенцията се
извличат от същите случайно избрани партиди,
от които са взети и пробите за Общността,
като извличането става заедно с пробите за
Общността, с изключение на случаите, в които
поддържането на или редуцирането на нивото
на интензивност на проверката на Агенцията
изисква независимо вземане на проби от Агенцията, предварително съгласувано и уточнено
в допълващите договорености.
Член 23
Честотата на проверките на наличните
материални запаси, които се извършват от
операторите от съоръженията и трябва да се
проверят за целите на предпазните мерки, са в
съответствие с целите, установени като насоки
в допълващите договорености. Ако допълнителните дейности съгласно споразумението по
отношение на наличните материални запаси се
считат за съществени, същите се обсъждат в
Комитета за връзки съгласно член 25 от този
протокол и се съгласуват преди осъществяването им.
Член 24
Във всички случаи, когато Агенцията може
да постигне целите си, поставени пред ad
hoc инспекционните проверки, посочени в
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споразумението, посредством наблюдение на
инспекционните дейности от инспектори на
Общността, Агенцията постига целите си с
такова наблюдение.
Член 25
а) С оглед улесняване прилагането на споразумението и на този протокол се създава
Комитет за връзки, който се състои от представители на Агенцията и на Общността.
б) Комитетът провежда заседанията си наймалко един път в годината:
(i) по-специално, за да направи преглед на
изпълнението на договореностите относно координацията, предвидени съгласно този протокол,
включително съгласуваните оценки за работата
на инспекционните проверки;
(ii) за да направи проверка на разработването на предпазни методи и техники; както и
(iii) за да разгледа всякакви въпроси, поставени на периодичните заседания, посочени
в буква в).
в) Комитетът се събира периодично на пониско равнище за обсъждане, по-специално и
доколкото е необходимо, на отделни съоръжения, функционирането на договореностите
относно координацията, предвидени в този
протокол, включително в светлината на техническото и оперативното развитие, актуализиране на съгласуваните оценки за усилията
по инспекционните проверки по отношение
на промените в количествата материали, необходими за производствения процес за една
година, промените в инвентарните наличности,
както и в работните програми на съоръженията
и наред с това прилагането на инспекционните
процедури в различните типове рутинни инспекционни дейности и като цяло статистическите изисквания за вземане на проби. Всички
въпроси, останали неуредени, се обсъждат на
заседанията, посочени в буква б).
г) Без да се засягат спешните действия, които
може да бъдат изискуеми съгласно споразумението, ако възникнат проблеми при прилагането
на член 13 от този протокол, и по-специално,
когато Агенцията е счела, че условията, посочени в този член, не са спазени, Комитетът
се събира на заседание възможно най-скоро и
на подходящо равнище с оглед оценка на ситуацията и обсъждане на необходимите мерки,
които да бъдат взети във връзка с това. Ако
проблемът остане неразрешен, Комитетът има
правото да направи подходящи предложения
към страните и в частност с оглед внасяне
на изменения в оценките за инспекционните
дейности при рутинни проверки.
д) При необходимост Комитетът изработва
предложения по въпросите, за които се изисква
съгласието на страните.
2144
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
(1999/188 ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC
193 add. 8)
към Споразумението между Република Ав
стрия, Кралство Белгия, Кралство Дания,
Република Финландия, Федерална република
Германия, Гръцката република, Ирландия,
Италианската република, Великото херцог
ство Люксембург, Кралство Нидерландия,
Португалската република, Кралство Испания,
Кралство Швеция, Европейската общност за
атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Международ
ната агенция за атомна енергия (МААЕ) за
прилагане на член III (1) и (4) от Договора
за неразпространение на ядреното оръжие
(Ратифициран със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 16 юли 2008 г. – ДВ, бр. 67
от 2008 г. В сила от 1 май 2009 г.)
Преамбюл
Като имат предвид, че Република Австрия,
Кралство Белгия, Кралство Дания, Република
Финландия, Федерална република Германия,
Република Гърция, Ирландия, Италианската
република, Великото херцогство Люксембург,
Кралство Нидерландия, Португалската репуб
лика, Кралство Испания, Кралство Швеция,
(по-нататък наричани за краткост „държавите
членки“), Европейската общност за атомна
енергия (по-нататък наричана за краткост
„Общността“) са страни по Споразумението
между държавите членки, Общността и Международната агенция за атомна енергия (понататък наричана за краткост „Агенцията“),
в изпълнение на член III, параграфи 1 и 4 от
Договора за неразпространение на ядрените
оръжия [1] (оттук нататък за краткост наричано
„Споразумението по гаранциите“), влязло в
сила на 21 февруари 1997 г.;
като отчитат желанието на международната
общност за по-нататъшното насърчаване на
неразпространението на ядрените оръжия чрез
засилване ефективността и подобряване ефикасността на системата на гаранции на Агенцията;
като припомнят, че при прилагане на гаранциите Агенцията трябва да отчете необходимостта
от избягване затрудняването на икономическото
и технологическото развитие на Общността или
на международното сътрудничество в областта
на ядрената дейност за мирни цели; спазване
нормите по здравеопазване, безопасност, физическа защита и други мерки за сигурност, които
са в сила, и правата на отделните личности, и
вземане на всички предпазни мерки за защита
на търговските, технологичните и индустриалните тайни, а също така и на друга поверителна
информация, която є става известна;
като имат предвид, че честотата и интензивността на действията, описани в настоящия
протокол, следва да се сведат до минимум
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в съответствие с целта за заздравяване на
ефективността и подобряване ефикасността на
гаранциите, предприети от Агенцията;
Общността, държавите членки и Агенцията
се споразумяха за следното:
Връзка между протокола и Споразумението
по гаранциите
Член 1
Разпоредбите от Споразумението по гаранциите се прилагат по отношение на този
протокол в степен, съответстваща и съвместима с разпоредбите на настоящия протокол. В
случай на противоречие между разпоредбите на
споразумението по гаранциите и разпоредбите
на този протокол се прилагат разпоредбите на
протокола.
Предоставяне на информация
Член 2
а) Всяка държава членка предоставя на Агенцията декларация, съдържаща информацията,
определена в i), ii), iv), ix) и x). Общността
предоставя на Агенцията декларация, съдържаща
информацията, определена в v), vi) и vii). Всяка
държава членка и Общността предоставят на
Агенцията декларация, съдържаща информацията, определена в точки iii) и viii).
i) Общо описание и информация, конкретизираща разположението на научноизследователски
и опитноконструкторски дейности, свързани с
ядрения горивен цикъл, но без ядрен материал,
и провеждани на територията на заинтересованата страна, при което същите се финансират,
получили са съответните разрешения или се
контролират или се провеждат от името на
заинтересованата страна.
ii) Информация, определена от Агенцията
въз основа на очакваното увеличение на ефективността или ефикасността и съгласувана със
заинтересованата страна, за експлоатационни
дейности, имащи отношение по гаранциите в
съоръжения и местоположения извън съоръженията, където обикновено се използва ядрен
материал.
iii) Общо описание на всяка сграда на всяка
площадка, включително нейното използване,
и ако това не е ясно от описанието, нейното
съдържание. Описанието трябва да включва и
карта на тази площадка.
iv) Описание на мащабите на дейностите
за всяко местоположение, имащи отношение
към дейностите, определени в приложение I
от този протокол.
v) Информация, описваща разположението,
експлоатационното състояние и оценка за годишния производствен капацитет на урановите
мини и обогатителните фабрики, заводите за
производство на ториев концентрат във всяка
държава членка, наред с текущата годишна производителност на такива мини и обогатителни
фабрики като цяло. Общността по искане на
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Агенцията предоставя данни относно текущата
годишна производителност на дадена отделна
мина или обогатителна фабрика. За предоставената информация не се изисква подробна
отчетност на ядрения материал.
vi) Информация по отношение на изходния
материал, който не е достигнал състава и чистотата, които да го правят годен за производство
на ядрено гориво или за обогатяването му по
изотопи, както следва:
а) количествата, химическия състав, използването или предполагаемото използване на
такъв материал за ядрени или неядрени цели за
всяко местоположение в държавите членки, в
които този материал съществува в количества,
превишаващи 10 тона уран и/или 20 тона торий,
а за други местоположения с количества повече
от един тон сумарно за държавите членки като
цяло, ако това общо количество превишава 10
тона уран или 20 тона торий; предоставянето
на тази информация не изисква подробна отчетност на ядрения материал;
б) количествата, химическия състав и местоназначението на всеки износ от държавите
членки в държава членка извън Общността на
такъв материал за изрично неядрени цели в
количества, превишаващи:
(1) 10 тона уран или при сериен износ на уран
в една и съща държава членка всяка партида,
по-малка от 10 тона, но общото количество,
превишаващо 10 тона годишно;
(2) 20 тона торий или при сериен износ на
торий в една и съща държава членка всяка
партида, по-малка от 20 тона, но общото
количество, превишаващо 20 тона годишно;
в) количествата, химическия състав, текущото местоположение и използването или
предполагаемото използване на всеки внос в
държавите, идващ извън Общността, на такъв
материал за конкретни неядрени цели в количества, превишаващи:
(1) 10 тона уран или при сериен износ на уран
в една и съща държава членка, всяка партида,
по-малка от 10 тона, но общото количество,
превишаващо 10 тона годишно;
(2) 20 тона торий или при сериен износ на
торий в една и съща държава членка всяка
партида, по-малка от 20 тона, но общото
количество, превишаващо 20 тона годишно;
като се разбира, че не съществува изискване
за предоставяне на информация относно такъв
материал, предназначен за неядрена употреба,
при условие че същият е в неядрена форма
за крайна употреба.
vii) (а) Информация относно количествата,
употребата и местоположението на ядрен материал, освободен от гаранциите съгласно член
37 от Споразумението по гаранциите;
б) информация относно количествата (която
може да бъде под формата на оценки) и употребата във всяка местност на разположение на
ядрените материали, освободени от гаранции
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съгласно член 36, буква б) от Споразумението
по гаранциите, но все още неоформени в неядрена форма за крайна употреба в количества,
превишаващи посочените в член 37 от Споразумението по гаранциите; за предоставената
информация не се изисква подробна отчетност
на ядрените материали.
viii) Информация относно разположението
или по-нататъшното преработване на средноактивни или високоактивни отпадъци, съдържащи
плутоний, високообогатен уран или уран-233,
за които гаранциите са били прекратени в
съответствие с член 11 на Споразумението по
гаранциите. За целите на този член „по-нататъшно преработване“ не включва препакетирането на отпадъците или по-нататъшното
им обработване, невключващо отделянето на
елементи за съхранение или погребване.
ix) Следната информация относно конкретното оборудване и неядрените материали,
изброени в приложение II:
а) за всеки износ от Общността на такова
оборудване и материали: идентификацията,
количеството, мястото, в което се предвижда
използването в получаващата държава, и датата или в съответни случаи очакваната дата
на износа;
б) по специално искане от Агенцията –
потвърждение от внасящата държава на информацията, предоставена на Агенцията от
държава – членка извън Общността, относно
износа на такова оборудване и материали в
страната вносителка.
x) Общи планове за предстоящия 10-годишен
период по отношение на развитието на ядрения горивен цикъл (включително планирани
научноизследователски и опитноконструкторски
дейности, свързани с ядрения горивен цикъл),
когато са утвърдени от съответните компетентни
органи в държавата членка.
б) Всяка държава членка полага всички
разумни усилия за предоставяне на Агенцията
на следната информация:
i) Общо описание и информация, определяща разположението на научноизследователски
и опитноконструкторски дейности, свързани с
ядрения горивен цикъл, но без ядрен материал,
които конкретно са свързани с обогатяване, преработване на ядрено гориво или преработване
на средноактивни или високоактивни отпадъци,
съдържащи плутоний, високообогатен уран или
уран-233, провеждани където и да е в съответната държава, но които не се финансират, не
са получили конкретно разрешение или не се
контролират или провеждат от името на тази
държава. Според този параграф „преработване“
на средноактивни или високоактивни отпадъци
не включва препакетиране на отпадъците или
тяхното обработване, но без отделянето на
елементи за съхранение или погребване.
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ii) Общо описание на дейностите и сведенията за физическото лице или юридическото
лице, извършващи такива дейности на местоположения, определени от Агенцията извън
площадката, които Агенцията смята, че биха
могли да бъдат функционално свързани с дейности на тази площадка. Предоставянето на
такава информация е предмет на конкретно
искане от страна на Агенцията. Тя трябва да
бъде предоставена за консултация с Агенцията
и своевременно.
в) По искане на Агенцията държава членка
или Общността, поотделно или в зависимост
от случая заедно представят разширена информация или разяснения към всяка информация,
предоставена съгласно този член, доколкото тази
информация е свързана с целта на гаранциите.
Член 3
а) Всяка държава членка или Общността, или
и двете съвместно според случая предоставят
на Агенцията информацията, посочена в член
2, буква a), i), iii), iv), v), vi), буква a), vii) и x)
и член 2, буква б), i) в рамките на 180 дни от
влизането в сила на този протокол.
б) Всяка държава членка или Общността, или
и двете съвместно според случая предоставят
на Агенцията до 15 май всяка година актуализираната информация, посочена в буква а) за
периода, обхващащ предходната календарна
година. Ако няма промени по отношение на
предишната предадена информация, всяка
държава членка или Общността, или и двете
заедно според случая трябва да отбележат това
обстоятелство.
в) Общността предава на Агенцията до 15
май всяка година информацията, посочена в
член 2, буква а), vi), букви б) и в) за периода,
обхващащ предходната календарна година.
г) Всяко тримесечие всяка държава членка
предава на Агенцията информацията, посочена
в член 2, буква а), iх), буква а) за периода,
обхващащ предходната календарна година. Тази
информация трябва да се предаде в срок 60
дни след края на всяко тримесечие.
д) Общността и всяка държава членка предават на Агенцията информацията, посочена в
член 2, буква а), viii), 180 дни преди да продължи
по-нататъшната преработка, както и до 15 май
всяка година информация относно промените
в местоположението за периода, обхващащ
предходната календарна година.
е) Всяка държава членка и Агенцията трябва да се договорят за времето и честотата на
предоставяне на информацията, посочена в
член 2, буква а), ii).
ж) Всяка държава членка предава на Агенцията информацията, посочена в член 2, буква
а), iх), буква б), в срок 60 дни след поискването
є на Агенцията.
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Допълнителен достъп
Член 4
Във връзка с осъществяване на допълнителния достъп съгласно член 5 от тови протокол
се прилагат следните разпоредби:
а) Агенцията няма да търси механистична
или систематична проверка на информацията,
посочена в член 2; обаче Агенцията трябва да
има достъп до:
i) всяко местоположение, посочено в член 5,
буква а), i) или ii), на избирателна основа, за
да се убеди в липсата на недеклариран ядрен
материал и дейности;
ii) всяко местоположение, посочено в член
5, параграф б) или в), с оглед разрешаването
на въпрос, свързан с точността и пълнотата
на информацията, предадена съгласно член
2 или с оглед отстраняване на противоречия,
свързани с тази информация;
iii) всяко местоположение, посочено в член
5, буква а), iii), в степен, необходима на Агенцията, за да потвърди, за целите на гаранциите, декларацията на Общността или според
случая на дадена държава членка за статута
на изведено от експлоатация съоръжение или
местоположение извън съоръженията, където
е бил използван постоянно ядрен материал.
б) i) Освен както е посочено в параграф
ii) по-долу, Агенцията изпраща до заинтересованата държава членка, или според случая
до заинтересованата държава членка или до
Общността предизвестие за достъп съгласно
член 5, буква а) или предизвестие за достъп
съгласно член 5, буква в) в случай, че става
въпрос за място, където са налице ядрени материали в заинтересованата държава членка
или в Общността, поне 24 часа предварително.
ii) За достъпа до което и да е място на
площадката, който се иска във връзка с посещенията за проверка на информация по конструкцията или с инспекции за специални цели,
или с рутинни инспекции на тази площадка,
срокът на предизвестието трябва да бъде, ако
Агенцията направи искане за това, минимум
два часа, но при изключителни обстоятелства
може да бъде по-малък от два часа.
в) Предизвестието трябва да бъде писмено
и в него конкретно трябва да бъдат посочени
причините за достъп и дейностите, които ще
се извършват по време на такъв достъп.
г) В случай на поява на въпрос или несъответствие Агенцията предоставя на заинтересованата страна и според случая на Общността
възможността да даде разяснения и да улесни
решаването на въпроса или несъответствието. Такава възможност се предоставя преди
изпращането на искането за достъп, освен
ако Агенцията счете, че забавяне на достъпа
би попречило на целта, поради която се иска
достъп. При всички случаи Агенцията няма да
си вади никакви заключения по въпроса или
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несъответствието, докато на заинтересованата
държава членка или според случая на Общността
не бъде дадена такава възможност.
д) Освен ако не е договорено друго със заинтересованата държава членка, достъп се осъществява само през редовното работно време.
е) Засегнатата държава членка или при осъществяване на достъп съгласно член 5, буква
а) или съгласно член 5, буква в) там, където се
отнася за ядрени материали, заинтересованата
държава членка и Общността имат правото да
изпратят свои представители, които да придружават инспекторите на Агенцията и според
случая да изпратят инспектори на Общността,
при условие че при такова придружаване инспекторите на Агенцията няма да бъдат забавени,
нито възпрепятствани по някакъв друг начин
в упражняването на техните функции.
Член 5
Всяка държава членка предоставя на Агенцията достъп до:
а) i) Всяко място на площадката;
ii) всяко местоположение, определено съгласно член 2, буква а), v) до viii);
iii) всяко изведено от експлоатация съоръжение или изведено от експлоатация местоположение извън съоръженията, където е бил
използван постоянно ядрен материал.
б) Всяко местоположение, определено от
съответната държава членка съгласно член 2,
буква а), i), iv), член 2, буква а), ix), буква в)
или член 2, буква б) освен посочените в буква
а), i), при условие че ако съответната държава
членка не е в състояние да предостави такъв
достъп, тя трябва незабавно да положи всички
разумни усилия за удовлетворяване на изискванията на Агенцията по друг начин.
в) Всяко местоположение, определено от
Агенцията, различно от местоположенията,
посочени в букви а) и б) за вземане на вземане
проби от околната среда в конкретно местоположение при условие че, ако съответната държава
членка не е в състояние да предостави такъв
достъп, тя трябва да положи всички разумни
усилия за удовлетворяване на изискванията на
Агенцията без забавяне в прилежащи местоположения или по друг начин.
Член 6
При изпълнението на член 5 Агенцията може
да провежда следните дейности:
а) За достъп в съответствие с член 5, буква
а), i) или iii): визуално наблюдение; вземане
на проби от околната среда; използване на
прибори за откриване и измерване на радиация;
поставяне на пломби и други идентифициращи
или показващи намеса устройства, определени
в допълнителните договорености; и прилагането
на други целеви мерки, техническата приложимост на които е била потвърдена и използването
на които е било съгласувано от Управителния

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

съвет (по-нататък „Съвета“), както и последващи консултации между Агенцията, Общността
и заинтересованата държава членка.
б) За достъп в съответствие с член 5, буква
а), ii): визуално наблюдение; преброяване на
единиците ядрен материал; неразрушаващи
измервания и вземане на проби; използване на
прибори за откриване и измерване на радиация;
проверка на записи, отнасящи се до отчетната
документация на количествата, произхода и
разположението на материала; вземане на проби от околната среда; и прилагането на други
целеви мерки, техническата приложимост на
които е била потвърдена и използването на
които е било съгласувано от Съвета и след
консултации между Агенцията, Общността и
заинтересованата държава членка.
в) За достъп в съответствие с член 5, буква
б): визуално наблюдение; вземане на проби
от околната среда; използване на прибори за
откриване и измерване на радиация; проверка
на записи, отнасящи се до отчетната документация за производство и превозване, свързани
с гаранциите; и прилагането на други целеви
мерки, техническата приложимост на които е
била потвърдена и използването на които е
било съгласувано от Съвета и след консултации
между Агенцията и заинтересованата държава
членка.
г) За достъп в съответствие с член 5, параграф в): вземане на проби от околната среда
и в случай, че резултатите не решават въпроса
или несъответствието, в местоположение, определено от Агенцията, съгласно член 5, буква в),
използване в това местоположение на визуално
наблюдение, прибори за откриване и измерване
на радиация и ако заинтересованата държава
членка е дала съгласието си за това, а в случай,
че става въпрос за ядрен материал и Общността
и Агенцията – други обективни мерки.
Член 7
а) При искане от страна на държава членка
Агенцията и тази държава членка трябва да се
споразумеят за регулиран достъп в рамките на
този протокол, за да се предотврати разгласяване на информация, чувствителна от гледна
точка на ядреното разпространение, изпълнение
изискванията по безопасност или физическа
защита или за да защити информация, чувствителна от гледна точка на собственост или
търговски интерес. Такива спогодби няма да
попречат на агенцията да провежда дейности,
необходими за осигуряване на убедителна
гаранция за отсъствието на недеклариран
ядрен материал, и дейности на въпросното
местоположение, включително решаването на
всеки въпрос, отнасящ се за правилността и
пълнотата на информацията, посочена в член 2,
или отстраняване на несъответствия, свързани
с тази информация.
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б) При представянето на информацията,
посочена в член 2, държавата членка може да
информира Агенцията за местата на площадката
или местоположението, за които може да бъде
приложен регулиран достъп.
в) До влизането в сила на всякакви необходими допълнителни договорености дадена държава членка може да прилага регулиран достъп
съгласно разпоредбите на буква а) по-горе.
Член 8
Нищо в настоящия протокол не може да
попречи на дадена държава членка да предложи
на Агенцията местоположения в допълнение
към тези, посочени в членове 5 и 9, или да
поиска от Агенцията да проведе верификационни
дейности в конкретно местоположение. Агенцията незабавно трябва да предприеме всички
разумни усилия за извършване на дейностите
в съответствие с такова искане.
Член 9
Всяка държава членка предоставя на Агенцията достъп до местоположения, определени
от Агенцията за вземане на проби от околната
среда в обширна територия, при условие че,
ако дадена държава членка не е в състояние да
предостави такъв достъп, тя трябва да положи
всички разумни усилия, за да удовлетвори изиск
ванията на Агенцията в други местоположения.
Агенцията не трябва да търси такъв достъп,
докато прилагането на вземане на проби от
околната среда в обширна територия и процедурните уредби за това не бъдат одобрени от
Съвета след консултации между агенцията и
заинтересованата държава членка.
Член 10
а) Агенцията информира заинтересованата
държава членка и според случая Общността
относно следното:
i) Дейностите, провеждани в рамките на този
протокол, включително онези дейности, които
се отнасят до всякакви въпроси или несъответствия, върху които Агенцията е привлякла вниманието на заинтересованата държава членка
и според случая на Общността в срок 60 дни
от провеждането на тези дейности.
ii) Резултатите от онези дейности, които се
отнасят до всякакви въпроси и несъответствия,
на които Агенцията е обърнала внимание на
заинтересованата държава членка и според
случая на Общността във възможно най-кратки
срокове, но при всички случаи в срок 30 дни,
след като Агенцията е констатирала резултатите.
б) Агенцията информира заинтересованата
държава членка и Общността относно заключенията, които е направила в резултат на
дейностите по този протокол. Заключенията
трябва да бъдат предоставяни ежегодно.
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Назначаване на инспектори от Агенцията
Член 11
а) i) Генералният директор уведомява Общността и държавите членки, в случай че Съветът одобри длъжностно лице за инспектор на
Агенцията. Освен ако Общността не уведоми
генералния директор за отхвърлянето на такова
длъжностно лице за инспектор за държавите
членки в тримесечен срок считано от датата на
получаване на уведомлението за одобрението
на Съвета, инспекторът, за чието назначение
Общността и държавите членки са надлежно
уведомени, се счита за назначен в държавите
членки.
ii) По искане на Общността или по своя
собствена инициатива генералният директор
незабавно информира Общността и държавите
членки за оттеглянето на назначението на всеки
служител като инспектор за държавите членки.
б) Уведомлението, посочено в буква а), се
счита за получено от държавите членки седем
дни след датата, на която Агенцията е изпратила с препоръчано писмо уведомлението до
Общността и държавите членки.
Визи
Член 12
Всяка държава членка в рамките на един
месец от получаване на искане предоставя
на посочения в искането назначен инспектор
входни/изходни и/или транзитни визи там,
където е необходимо, с цел обезпечаване на
инспектора достъп и престой на територията
на заинтересованата държава членка с оглед
изпълняване на служебните му задължения.
Всички необходими визи трябва да са със срок
на валидност поне една година и при възникване на необходимост се подновяват с оглед
покриване времетраенето на назначението на
инспектора в държавите членки.
Допълнителни договорености
Член 13
а) Когато дадена държава членка или Общността според случая или Агенцията заявят, че
е необходимо в допълнителни договорености
да се определи начинът, по който да се осъществяват мерките, заложени в този протокол,
тази държава членка или тази държава членка
и Общността и Агенцията съгласуват такива
допълнителни договорености в рамките на
90-дневен срок считано от датата на влизане
на този протокол в сила или в случаите, в
които сигнализирането за необходимостта от
такива допълнителни договорености е станало след влизането на този протокол в сила в
рамките на 90-дневен срок от датата на такова
сигнализиране.
б) До влизане в сила на всякакви необходими допълнителни договорености Агенцията е
упълномощена да прилага мерките, залегнали
в протокола.
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Системи за комуникация
Член 14
а) Всяка държава членка разрешава и защитава свободната комуникация за официални цели
на Агенцията между инспекторите на Агенцията в тази държава членка и Управлението на
Агенцията и/или регионалните є бюра, включително автономно или неавтономно предаване
на информация, генерирана от устройствата на
Агенцията за съхраняване и/или за наблюдение
или измерване. След консултации със заинтересованата държава членка Агенцията има правото
да се възползва от международните системи
за пряка комуникация, в т. ч. спътниковите
системи и други видове телекомуникационни
свръзки, които не се използват в тази държава
членка. По искане на дадена държава членка
или на Агенцията в допълнителните договорености се посочват подробности относно
изпълнението на този параграф по отношение
на автономното или неавтономното предаване
на информация, генерирана от устройствата на
Агенцията за съхраняване и/или за наблюдение
или измерване.
б) Свръзките и предаването на информация,
както се разпорежда в параграф а) по-горе, по
подходящ начин трябва да отчитат необходимостта за защита на информация, чувствителна
от гледна точка на собственост или търговски
интерес, или проектна информация, която заинтересованата държава членка счита за особено
чувствителна.
Защита на поверителната информация
Член 15
а) Агенцията поддържа строг режим за осигуряване на ефективна защита срещу разкриването
на търговски, технологични и индустриални
тайни, както и друга поверителна информация,
доведена до нейното знание, включително такава
информация, станала известна на Агенцията
при прилагането на този протокол.
б) Режимът, посочен в параграф а), включва
между другото разпоредби, отнасящи се до:
i) общите принципи и свързаните с тях мерки
за работа с поверителна информация;
ii) условия за наемане на персонал, свързани със защитата на поверителна информация;
iii) процедури при поява на нарушения или
при съмнения за нарушения в поверителността.
в) Режимът, посочен в буква а) по-горе,
периодически се утвърждава и преразглежда
от Съвета.
Приложения
Член 16
а) Приложенията към този протокол са
неразделна част от него. С изключение на целите на внасяне на промени в приложение I и
приложение II терминът „протокол“ по смисъла,
в който е употребен в този документ, означава
протокола заедно с приложенията към него.
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б) В списъка с дейности, посочен в приложение I, както и в списъка на оборудване
и материали, посочен в приложение II, могат
да бъдат изменяни по предложение на Съвета,
по препоръка на създадената от него отворена
работна група експерти. Всяко такова изменение
влиза в сила четири месеца след приемането
му от Съвета.
в) В приложение III към протокола се
определят начините, по които Общността и
държавите членки прилагат мерките съгласно
този протокол.
Влизане в сила
Член 17
а) Протоколът влиза в сила на датата, на
която Агенцията получи от Общността и от
държавите членки писмени нотификации, че
са изпълнени съответните им изисквания за
влизане в сила.
б) По всяко време до влизането в сила на
протокола държавите членки и Общността могат
да заявят, че ще прилагат протокола временно.
в) Генералният директор своевременно информира всички държави членки на Агенцията
относно всяка декларация за временно прилагане на протокола, както и относно неговото
влизане в сила.
Определения
Член 18
За целите на този протокол:
а) „Научноизследователски и опитноконструкторски дейности, свързани с ядрения горивен цикъл“ означава онези дейности, които
са конкретно свързани с аспект на развитието
на всеки процес или система на следните:
– конверсия на ядрен материал;
– обогатяване на ядрен материал;
– производство на ядрено гориво;
– реактори;
– критични сборки;
– преработка на ядрено гориво;
– преработка (без препакетиране или обработка, без разделяне на елементите за
съхраняване или погребване) на средно- или
високоактивни отпадъци, съдържащи плутоний,
високообогатен уран или уран-233,
но не включва дейности, отнасящи се към
теоретични и фундаментални научни изследвания или към научноизследователски и опит
ноконструкторски дейности по промишлено
приложение на радиоизотопи, медицинско,
хидроложко и селскостопанско приложение,
изучаване въздействията върху здравето и околната среда и усъвършенстване на техническото
обслужване.
б) „Площадка“ означава тази територия, границите на която са определени от Общността
и дадена държава членка в съответната проектна информация за съоръжение, включително
спряно от експлоатация съоръжение, а също
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и съответната информация за местоположения извън съоръженията, където обикновено
се използва ядрен материал, включително
спрени от експлоатация местоположения извън съоръженията, където обикновено е бил
използван ядрен материал (това се свежда
до местоположения с горещи камери или са
били извършвани дейности, отнасящи се до
конверсия, обогатяване, производство или
преработване на гориво). „Площадка“ включва
също всички инсталации, разположени заедно
със съоръжението, или местоположение за предоставяне или използване на основни услуги,
включително: горещи камери за преработка
на облъчени материали, несъдържащи ядрен
материал; инсталации за обработка, съхраняване
и погребване на отпадъци; и сгради, свързани
с информацията, определена от държавата
членка според разпоредбите на член 2, буква
а), iv) по-горе.
в) „Изведено от експлоатация съоръжение
или изведено от експлоатация местоположение
извън съоръженията“ означава инсталация
или местоположение, на което оставащите
конструкции и оборудване, важни за неговото
използване, са демонтирани или направени
негодни за експлоатация, така че то не се използва за съхранение и не може да се използва
в бъдеще за манипулиране, преработване или
използване на ядрен материал.
г) „Спряно от експлоатация съоръжение
или спряно от експлоатация местоположение
извън съоръженията“ означава инсталация или
местоположение, експлоатацията на което е
била прекратена и от което е бил отстранен
ядреният материал, но което не е било изведено
от експлоатация.
д) „Високообогатен уран“ означава уран,
съдържащ 20 % или повече от изотопа уран-235.
е) „Вземане на проби от околната среда в
конкретно местоположение“ означава вземане
на проби от околната среда (например въздух,
вода, растителност, почва, петна) в определено
от Агенцията местоположение и в непосредствена близост до него с цел да се подпомогне
Агенцията в правенето на изводи за отсъствие
на недеклариран ядрен материал или ядрени
дейности в конкретното местоположение.
ж) „Вземане на проби от околната среда в
обширна територия“ означава вземане на проби от околната среда (например въздух, вода,
растителност, почва, петна) в няколко определени от Агенцията местоположения с цел да се
подпомогне Агенцията в правенето на изводи
за отсъствие на недеклариран ядрен материал
или ядрени дейности в обширна територия.
з) „Ядрен материал“ означава който и да е
източник или специален делящ се материал,
както е дефинирано в член ХХ на Устава.
Терминът „изходен материал“ не трябва да
се тълкува за прилагане към руда или рудни
остатъци. Което и да е определение, дадено
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от Съвета в съответствие с разпоредбите на
член ХХ на Устава на Агенцията, след влизане в сила на този протокол, което разширява
списъка на материалите, считани за изходен
материал или специален делящ се материал,
трябва да действа в съответствие с разпоредбите
на този протокол само след като бъде прието
от Общността и държавите членки.
и) „Съоръжение“ означава:
i) реактор, критична сборка, завод за конверсия, завод за производство, завод за преработка,
завод за разделяне на изотопи или отделно
хранилище; или
ii) всяко местоположение, където обикновено се използва ядрен материал в количества,
превишаващи един ефективен килограм.
к) „Местоположения извън съоръженията“
означава всяка инсталация или всяко местоположение, което не е съоръжение, където
обикновено се използва ядрен материал в количества, равни на един ефективен килограм
или по-малки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на дейности в член 2, буква а), iv) от
протокола
i) Производство на роторни тръби за центрофуги или сглобяване на газови центрофуги.
Роторни тръби за центрофуги означава
тънкостенни цилиндри, каквито са описани в
точка 5.1.1, буква б) от приложение II.
Газови центрофуги означава центрофуги,
каквито са описани във встъпителната бележка
към точка 5.1 от приложение II.
ii) Производство на дифузни бариери.
Дифузни бариери означава тънки порьозни
филтри, каквито са описани в точка 5.3.1, буква
а) от приложение II.
iii) Производство или сглобяване на системи,
използващи лазери.
Системи, използващи лазери, означава системи, включващи онези части, които са описани
в точка 5.7 от приложение II.
iv) Производство или сглобяване на електромагнитни изотопни сепаратори.
Електромагнитни изотопни сепаратори означава тези съставни части, описани в точка 5.9.1
от приложение II, които съдържат източници на
йони, каквито са описани в точка 5.9.1, буква
а) от приложение II.
v) Производство или сглобяване на колони
или екстракционно оборудване.
Колони или екстракционно оборудване означава тези съставни части, описани в точки
5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 и 5.6.8 от
приложение II.
vi) Производство на аеродинамични разделителни дюзи или вихрови тръби.
Аеродинамични разделителни дюзи или
вихрови тръби означава разделителни дюзи или
вихрови тръби, каквито са описани съответно
в точки 5.5.1 и 5.5.2 от приложение II.
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vii) Производство или сглобяване на системи
за генериране на уранова плазма.
Системи за генериране на уранова плазма
означава такива системи за генериране на
уранова плазма, каквито са описани в точка
5.8.3 от приложение II.
viii) Производство на циркониеви тръби.
Циркониеви тръби означава такива тръби,
каквито са описани в точка 1.6 от приложение II.
ix) Производство или повишаване концентрацията на тежка вода или деутерий.
Тежка вода или деутерий означава деутерий,
тежка вода (деутериев окис) и всички други
деутериеви съединения, в които съотношението между атомите на деутерия и атомите на
водорода превишава 1:5000.
x) Производство на ядрено чист графит.
Ядрено чист графит означава графит с чистота, по-висока от 5 милионни части борен
еквивалент, с относителна плътност, равна или
по-голяма от 1,50 g/cm3.
xi) Производство на контейнер за облъчено
гориво.
Контейнер за облъчено гориво означава съд
за транспортиране и/или съхраняване на облъчено гориво, осигуряващ химическа защита,
топлинна и радиационна защита, и отвеждане
на остатъчното топлоотделяне по време на
манипулиране, транспортиране и съхранение.
xii) Производство на управляващи пръти за
ядрени реактори.
Управляващи пръти за ядрени реактори
означава пръти, каквито са описани в точка
1.4 от приложение II.
xiii) Производство на резервоари и съдове,
безопасни по отношение на критичност.
Резервоари и съдове, безопасни по отношение
на критичност, означава такива съдове, каквито
са описани в точки 3.2. и 3.4 от приложение II.
xiv) Производство на машини за рязане на
облъчени елементи.
Машини за рязане на облъчени елементи
означава оборудване, каквото е описано в точка
3.1 от приложение II.
xv) Конструиране на горещи камери.
Горещи камери означава помещение или
свързани помежду си помещения с общ обем
най-малко 6 m3 със защита, равна или превишаваща еквивалента на 0,5 m бетон с плътност
3,2 g/cm 3 или по-голяма, окомплектовани с
оборудване за дистанционно осъществяване
на операциите.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Списък на конкретно оборудване и неядрен
материал за докладване при внос и износа в
съответствие с член 2, буква а), ix)
1. Реактори и реакторно оборудване
1.1. Комплектни ядрени реактори, годни за
експлоатация
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Ядрени реактори, способни да работят в
режим на контролируема, самоподдържаща се
верижна реакция на делене, с изключение на
реактори с нулева мощност, които се определят
като реактори с проектно максимално ниво на
производство на плутоний, непревишаващо 100
g за година.
Пояснителна бележка
„Ядрен реактор“ в основни линии включва
възлите, намиращи се в корпуса на реактора
или непосредствено прикрепени към него,
оборудването, което управлява мощността в
активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат или встъпват в непосредствен
контакт или регулират първичния топлоносител
на активната зона на реактора.
Не се предвижда изключване от списъка
на реакторите, които биха могли да бъдат
модифицирани за производство на значително
по-голямо количество от 100 g плутоний за
година. Реакторите, конструирани за продължителна експлоатация на значителни нива
на мощност, независимо от способността им
за производство на плутоний, не се считат за
„реактори с нулева мощност“.
1.2. Корпуси на реактори
Метални корпуси като цялостни изделия или
основни части заводско производство, които
специално са конструирани или подготвени за
разполагане в тях на активната зона на ядрен
реактор, както е дефинирано в т. 1.1 по-горе,
и способни да издържат работното налягане
на първичния топлоносител.
Пояснителна бележка
Горната плоча на корпуса на реактора се
определя от т. 1.2 като основна част заводско
производство на корпуса.
Вътрешнокорпусните устройства (например
поддържащи колони и плочи за активната зона и
други вътрешнокорпусни устройства, направляващите тръби за регулиращите пръти, топлинни
екрани, преградки, решетки на активната зона,
пластини на дифузора и др.) обикновено се доставят от доставчика на реактора. В някои случаи
определени вътрешни опорни компоненти са
включени в производството на корпуса. Тези
компоненти са достатъчно важни от гледна точка
на безопасността и надеждността на работата
на реактора (и следователно от гледна точка
на гаранциите и гражданската отговорност
на доставчика на реактора), така че тяхната
доставка извън рамките на основния договор
за доставка на самия реактор не би трябвало
да бъде общоприета практика. Следователно,
въпреки че отделната доставка на тези уникални,
специално конструирани и подготвени, важни,
едрогабаритни и скъпоструващи компоненти не
е задължително да се разглежда като излизаща
извън сферата на разглеждане, такъв начин на
доставка се счита за малко вероятен.
1.3. Презареждащи машини за реакторно
гориво
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Манипулационно оборудване, специално
конструирано или подготвено за зареждане или
изваждане на гориво от ядрен реактор, както
е дефинирано в т. 1.1 по-горе, което може да
се използва, когато реакторът се намира под
товар, и притежава технически възможности за
точно позициониране или нареждане, позволяващо комплексни операции по зареждане при
спрян реактор, такива като тези, при които не
е нормално възможно пряко наблюдение или
достъп до горивото.
1.4. Регулиращи пръти на реактора
Пръти, специално конструирани и направени
за управление скоростта на реакцията в ядрен
реактор, както е дефинирано в параграф 1.1
по-горе.
Пояснителна бележка
Този елемент включва в допълнение към
частта, поглъщаща неутрони, нейните опорни и
окачващи конструкции, ако се доставят отделно.
1.5. Реакторни тръби
Тръби, които са специално конструирани
или изготвени за разполагане в тях на горивни
елементи и първичния топлоносител в реактора,
както е дефинирано в т. 1.1 по-горе, при работно налягане, превишаващо 5,1 МРа (740 psi).
1.6. Циркониеви тръби
Метален цирконий и сплави във формата
на тръби или тръбни снопове и в количества,
превишаващи 500 kg във всеки период от 12
месеца, които са специално конструирани или
изготвени за използване в реактор, както е
дефинирано в т. 1.1 по-горе, и в които съотношението на масата на хафния към циркония е
по-малка от 1:500.
1.7. Помпи за първичния топлоносител
Помпи, специално конструирани или подготвени за осъществяване на циркулация на
първичния топлоносител за ядрени реактори,
както са дефинирани в т. 1.1 по-горе.
Пояснителна бележка
Специално конструираните или подготвените
помпи могат да включват сложни уплътнени
или многостъпално уплътнени системи за
предотвратяване на протечки на първичния
топлоносител, херметични помпи и инерционни помпи. Тази дефиниция обхваща помпи
със сертификат, съответстващ на NC-1 или
еквивалентни стандарти.
2. Неядрени материали за реактори
2.1. Деутерий и тежка вода
Деутерий, тежка вода (окис на деутерия)
и което и да е друго съединение на деутерий,
в което отношението на броя на атомите на
деутерия към броя на атомите на водорода превишава 1:5000 за използване в ядрен реактор,
както е дефинирано в т. 1.1 по-горе, в количества, превишаващи 200 kg деутериеви атоми за
която и да е страна получател в продължение
на който и да е 12-месечен период.
2.2. Ядрено чист графит
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Графит с чистота, по-висока от 5 милионни
части борен еквивалент, и с плътност, по-голяма
от 1,50 g/cm3, за използване в ядрен реактор,
както е дефинирано в т. 1.1 по-горе, в количества, превишаващи 3 x 104 kg (30 t) за която и
да е страна получател в продължение на който
и да е 12-месечен период.
Бележка
За целите на докладването правителството
ще определи дали износът на графит с определените по-горе технически характеристики е
за реакторна употреба.
3. Заводи за преработка на облъчени
горивни елементи и оборудване, специално конструирано или подготвено
за целта
Уводна бележка
При преработката на облъчено ядрено
гориво плутоният и уранът се отделят от високоактивните продукти на делене и другите
трансуранови елементи. За такова разделяне
могат да се използват различни технологични
процеси. Обаче след време процесът „Пурекс“
стана най-общоизползваният и приет процес.
Процесът „Пурекс“ включва разтварянето на
облъчено ядрено гориво в азотна киселина с
последващо отделяне на урана, плутония и продуктите на делене чрез екстракция с помощта
на разтворител – смес от трибутилфосфат в
органичен разредител.
Съоръженията за осъществяване на процеса
„Пурекс“ са аналогични и включват: нарязване
на облъчените горивни елементи, разтваряне
на горивото, екстракция с разтворител и съхранение на технологичната течност. Може да
има също оборудване на термична денитрация
на урановия нитрат, конверсия на плутониевия
нитрат в окис или метал и преработка на течните
отпадъци, съдържащи продукти на делене до
получаване на форма, годна за продължително
съхраняване или погребване. Обаче конкретните типове и конфигурация на оборудването,
изпълняващо тези функции, могат да се различават в различните съоръжения за процеса
„Пурекс“ по няколко причини, включително по
типа и количеството облъчено ядрено гориво,
подлежащо на преработка, и предполагаемия
процес на утаяване на възстановените материали
и по философията за безопасност и поддръжка,
залегнали в проекта на съоръжението.
Терминът „завод за преработка на облъчени
горивни елементи“ включва оборудването и
компонентите, които обикновено се намират
в пряк контакт и непосредствено управляват
облъченото гориво и технологичните потоци на
основен ядрен материал и продукти на делене.
Тези процеси, включително цялостните
системи за конверсия на плутония и производството на метален плутоний, могат да бъдат
идентифицирани по мерките, предприети за
избягване на критичност (например чрез геоме-
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трия), радиационно облъчване (например чрез
защита) и опасността от токсичност (например
чрез локализиране).
Оборудване, което попада по смисъл във
фразата „и оборудване, специално конструирано
или подготвено“ за преработка на облъчени
горивни елементи.
3.1. Машини за рязане на облъчени горивни
елементи
Уводна бележка
Такова оборудване се използва за нарушаване
обвивката на горивото, за да подложи облъчения ядрен материал на разтваряне. Най-общоприето се използват специално конструирани
ножици за рязане на метал, въпреки че може
да се използва и по-съвършено оборудване,
например лазери.
Дистанционноуправляемо оборудване, специално конструирано или подготвено за изпол
зване в завод за преработка, както е определен
по-горе, за рязане, сечене или нарязване на
облъчено ядрено гориво във вид на касети,
снопове или елементи.
3.2. Съдове за разтваряне
Уводна бележка
Съдовете за разтваряне обикновено приемат нарязаното отработило гориво. В тези
безопасни от гледна точка на критичност съдове облъченият ядрен материал се разтваря в
азотна киселина и остатъците от обвивките се
отстраняват от технологичния поток.
Безопасни от гледна точка на критичност
резервоари (например с малък диаметър,
пръстеновидни или правоъгълни резервоари),
специално конструирани или подготвени за
използване в завода за преработка, както е
определен по-горе, предназначени за разтваряне на облъчено ядрено гориво и могат да
издържат горещата, корозионно агресивна течност на разтворителя, и могат да се зареждат
дистанционно и да се обслужват технически
3.3. Екстрактори на разтворител и оборудване за екстракция на разтворител
Уводна бележка
В екстракторите на разтворител постъпва
както разтвор на облъчено гориво от съдовете
за разтваряне, така и органичният разтвор,
който разделя урана, плутония и продуктите
на делене. Оборудването за екстракция на
разтворителя обикновено се конструира така,
че да задоволява строгите експлоатационни
изисквания, такива като продължителен срок
на служба без техническо обслужване или лесна заменяемост, простота в експлоатацията и
управлението и гъвкавост при изменението на
параметрите на процеса.
Специално конструирани или подготвени
екстрактори на разтворител, такива като запълнени или пулсационни колони, смесителноутаечни апарати или центрофужни контактни
апарати за използване в завод за преработка
на облъчено гориво. Екстракторите на раз-
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творител трябва да бъдат устойчиви на корозионното въздействие на азотната киселина.
Екстракторите на разтворител обикновено се
произвеждат в съответствие с изключително
високи изисквания (включително използване
на специални методи за заваряване и проверка и технологии за контрол и осигуряване на
качеството) от нисковъглеродни неръждаеми
стомани, титан, цирконий или други висококачествени материали.
3.4. Химически съдове за съхранение или отлежаване
Уводна бележка
На етапа на екстракцията на разтворител се
образуват три основни технологични потока течност. Съдовете за съхраняване или отлежаване
се използват при по-нататъшната преработка
на трите потока, както следва:
а) Чистият разтвор на уранов нитрат е
концентриран чрез изпаряване и се насочва за
денитрационен процес, при който се превръща
в уранов окис. Този окис повторно се използва
в ядрения горивен цикъл.
б) Разтворът на високоактивни продукти на
делене обикновено се концентрира чрез изпаряване и отлежава във вид на течен концентрат.
Този концентрат може впоследствие да бъде
изпарен или преобразуван във форма, годна за
съхранение или погребване.
в) Чистият разтвор на плутониев нитрат
се концентрира и отлежава до подаването му
на по-нататъшните етапи на технологичния
процес. В частност съдовете за съхраняване
или отлежаване на разтворите на плутония
се конструират така, че да се избегнат свързаните с критичността проблеми, възникващи
в резултат на изменение на концентрацията и
формата на този поток.
Специално конструирани или подготвени
съдове за съхраняване или отлежаване за използване в заводи за преработка на облъчено
гориво. Съдовете за съхраняване или отлежаване
трябва да бъдат устойчиви към корозионното
въздействие на азотната киселина. Съдовете
за съхраняване или отлежаване обикновено се
произвеждат от нисковъглеродни неръждаеми
стомани, титан или цирконий или други висококачествени материали. Съдовете за съхраняване
или отлежаване могат да бъдат конструирани
така, че тяхната експлоатация и техническо
обслужване да се осъществяват дистанционно,
и могат да имат следните характеристики за
контрол на ядрена критичност:
(1) борен еквивалент на стените или вътрешните конструкции, равен най-малко на 2 %; или
(2) максимален диаметър на цилиндричните
съдове – 175 mm (7 in); или
(3) максимална ширина на правоъгълен или
пръстеновиден съд – 75 mm (3 in).
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3.5. Система за преобразуване на плутониев
нитрат в окис
Уводна бележка
В повечето от съоръженията за преработка
този краен процес включва преобразуването
на разтвора на плутониев нитрат в плутониев
двуокис. В основните операции на този процес
влизат:
Съхранение и корекция на изходния технологичен материал, утаяване и разделяне на
твърдата и течната фаза, калциниране, манипулации с продукта, вентилация, управление на
отпадъците и управление на процеса.
Цялостни системи, специално проектирани
или подготвени за преобразуване на плутониев
нитрат в плутониев окис, в частност приспособени така, че да се избегнат критичност и
радиационни ефекти и да се сведат до минимум
опасностите, свързани с токсичността.
3.6. Система за преобразуване на плутониевия
окис в метал
Уводна бележка
Този процес, който може да бъде свързан със
съоръжението за преработка, включва флуорирането на плутониевия двуокис, обикновено със
силно корозионноактивен водороден флуорид,
с цел получаване на плутониев флуорид, който
впоследствие се възстановява с помощта на метален калций с висока чистота до получаването
на метален плутоний и калциев флуорид във вид
на шлака. В основните операции на този процес
влизат: флуориране (например с използване на
оборудване, съдържащо благородни метали или
облицовано с тях), възстановяване на метала
(например с използване на керамични тигли),
възстановяване на шлаката, манипулиране с
продукта, вентилация, управление на отпадъците
и управление на процеса.
Цялостни системи, специално проектирани
или подготвени за производство на метален
плутоний, в частност приспособени така, че да
се избегнат критичност и радиационни ефекти
и да се сведат до минимум опасностите, свързани с токсичността.
4. Заводи за производството на горивни елементи
Терминът „заводи за производство на горивни
елементи“ обхваща оборудването:
а) което обикновено се намира в пряк
контакт и непосредствено управлява или преработва производствения поток на ядрения
материал; или
б) което затваря херметично ядрения материал вътре в обвивката.
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5. Заводи за разделяне на изотопите
на урана и оборудване, различно от
аналитични прибори, специално проектирано или подготвено за целта
Единиците оборудване, за които се счита,
че попадат по смисъл в термина „оборудване,
различно от аналитични прибори, специално
проектирано или подготвено“ за разделяне на
изотопите на урана, включват:
5.1. Газови центрофуги и възли и компоненти, специално конструирани или подготвени за
използване в газови центрофуги
Уводна бележка
Газовата центрофуга обикновено се състои
от тънкостенен цилиндър(и) с диаметър от
75 mm (3 in) до 400 mm (16 in) с вертикална
централна ос, който се намира във вакуум и се
върти с висока периферна скорост от порядъка
на 300 m/s или по-голяма. За достигане на
голяма скорост конструкционните материали
на въртящите се компоненти трябва да имат
високо отношение на якост към плътност и
роторният възел, следователно и неговите
отделни компоненти, трябва да се изготвят с
много малки допуски, за да се сведе до минимум разбалансирането. За разлика от други
центрофуги газовата центрофуга за обогатяване
на уран има в роторната си камера въртяща се
преградка(и) във формата на диск и неподвижна
тръбна система за захранване и екстракция на
газообразен UF6, състояща се най-малко от три
отделни канала, два от които са съединени с
лопатки, които са в посока от оста на ротора
към периферната част на роторната камера.
Също така под вакуум се намират и редица
важни невъртящи се елементи, които, въпреки
че са специално конструирани, не са сложни за
производство, нито се произвеждат от уникални
материали. Центрофужното съоръжение обаче
изисква голям брой такива компоненти, така
че това количество може да служи за важен
индикатор на крайната употреба.
5.1.1. Въртящи се компоненти
а) Цели роторни възли
Тънкостенни цилиндри или редица съединени
помежду си тънкостенни цилиндри, произведени
от един или повече от материалите с високо
отношение на якост към плътност, описани в
пояснителната бележка към този раздел. Когато
са съединени, цилиндрите са свързани помежду
си с помощта на гъвкави силфони или пръстени, описани в т. 5.1.1(в) по-долу. Роторът има
вътрешна(и) преградка(и) и крайни капаци,
описани в т. 5.1.1(г) и (д) по-долу, когато е в
завършен вид. Обаче завършеният възел може
да бъде доставен само частично сглобен.
б) Роторни тръби
Специално конструирани или подготвени
тънкостенни цилиндри с дебелина от 12 mm
(0,5 in) или по-малка, с диаметър от 75 mm (3
in) до 400 mm (16 in), произведени от един или
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повече от материалите с високо отношение на
якост към плътност, описани в пояснителната
бележка към този раздел.
в) Пръстени или силфони
Компоненти, специално конструирани или
подготвени за създаване на местна опора за
роторната тръба или за съединяване на редица
роторни тръби. Силфоните представляват къси
цилиндри с дебелина на стената 3 mm (0,12
in) или по-малка, с диаметър от 75 mm (3 in)
до 400 mm (16 in), гофрирани, произведени от
един от материалите с високо отношение на
якост към плътност, описани в пояснителната
бележка към този раздел.
г) Преградки
Компоненти с формата на диск с диаметър
75 mm (3 in) до 400 mm (16 in), специално
конструирани или подготвени за разполагане
в роторната тръба на центрофугата с цел изолиране на изпускателната камера от главната
разделителна камера и в някои случаи за подобряване на циркулацията на газообразния UF6
в главната разделителна камера на роторната
тръба и произведени от един от материалите
с високо отношение на якост към плътност,
описани в пояснителната бележка към този
раздел.
д) Горни/долни капаци
Компоненти с формата на диск с диаметър
от 75 mm (3 in) до 400 mm (16 in), специално
конструирани или подготвени така, че точно
да съответстват на краищата на роторната
тръба, и така че да задържат UF6 в роторната
тръба, в някои случаи да поддържат, задържат
или съдържат като неразделна част елемент
от горния лагер (горния капак) или да носи
въртящите се елементи на двигателя и долния
лагер (долния капак) и произведени от един
от материалите с високо отношение на якост
към плътност, описани в пояснителната бележка по-долу.
Пояснителна бележка
За въртящи се компоненти на центрофугата
се използват следните материали:
а) мартенситно стареещи стомани с гранична
якост на опън 2,05 × 109 N/m2 (300 000 psi)
или по-голяма;
б) алуминиеви сплави с гранична якост на
опън 0,46 × 109N/m2 (67 000 psi) или по-голяма;
в) нишковидни материали, годни за използване в съставни структури, и с модул
12,3 × 106 m или по-голям и специфична гранична якост на опън, равна на 0,3 × 106 m или
по-голяма („специфичен модул“ е модулът на
Янг в N/m2, разделен на специфичното тегло в
N/m3; „специфична гранична якост на опън“ е
гранична якост на опън в N/m2, разделена на
специфичното тегло в N/m3).
5.1.2. Статични компоненти
а) Лагери с магнитно окачване
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Специално конструирани или подготвени
лагерни възли, състоящи се от пръстеновиден
магнит, окачен в корпус, съдържащ демпферираща среда. Корпусът се изготвя от устойчив
към UF6 материал (вж. пояснителната бележка
към т. 5.2). Магнитът се съединява с полюсния
накрайник или втория магнит, монтиран на
горния капак, описан в т. 5.1.1 (д). Магнитът
може да има формата на пръстен с отношение
на външния към вътрешния диаметър, по-малко или равно на 1,6:1. Магнитът може да има
форма, осигуряваща начална проницаемост
0,15 Н/m (120 000 единици по системата CGS)
или по-голяма, или остатъчна намагнитеност
98,5 % или по-голяма, или индуциране на
поле с напрегнатост, по-голяма от 80 kJ/m3
(10 × 107 Гаус – Оерщед). В допълнение към
обикновените свойства на материала необходимо предварително условие е ограничаването с
много малки допуски (по-малки от 0,1 mm или
0,004 in) на отклонението на магнитните оси от
геометричните оси или специално изискване за
хомогенност на материала на магнита.
б) Лагери/демпфери
Специално конструирани или подготвени
лагери, съдържащи възел ос/уплътнителна
чаша, монтиран върху демпфер. Оста обикновено е вал от закалена стомана с полусфера в
единия край с приспособление за прикрепване към долния капак, описан в т. 5.1.1(д), на
другия. Валът обаче може да има присъединен
хидродинамичен лагер. Чашата има форма на
таблетка с полусферична вдлъбнатина от едната страна. Тези компоненти често се доставят
отделно от демпфера.
в) Молекулярни (вакуумни) помпи
Специално конструирани или подготвени цилиндри със струговани или изтеглени спирални
улеи и с вътрешно пробити отвори. Типовите им
размери са, както следва: вътрешен диаметър
от 75 mm (3 in) до 400 mm (16 in), дебелина
на стената – 10 mm (0,4 in) или по-голяма, с
дължина, равна или по-голяма от диаметъра.
Улеите обикновено имат правоъгълно напречно сечение и дълбочина 2 mm (0,08 in) или
по-голяма.
г) Статори на електромоторите
Специално конструирани или подготвени
статори с пръстеновидна форма за високоскоростни хистерезисни (или реактивни) синхронни
електродвигатели за многофазен променлив ток
за работа във вакуум в диапазон на честотите
600 – 2000 Нz и в диапазон на мощностите
50 – 1000 VА. Статорите представляват многофазни намотки върху многослойна желязна
сърцевина с ниски загуби, състояща се от тънки
пластинки, обикновено с дебелина 2,0 mm (0,08
in) или по-малка.
д) Корпуси/приемници на центрофугите
Компоненти, специално конструирани или
подготвени да съдържат тръбен роторен възел
на газова центрофуга. Корпусът е съставен от
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корав цилиндър с дебелина на стената до 30 mm
(1,2 in) с точно машинно обработени краища
за разполагане на лагерите и с един или повече фланци за монтаж. Обработените краища
са взаимно паралелни и перпендикулярни на
надлъжната ос на цилиндъра в рамките на 0,05
градуса или по-малко. Корпусът може да бъде
с хексагонална клетъчна конструкция, за да
вмести няколко роторни тръби. Корпусите се
изработват от материали, корозионноустойчиви
на UF6 или се защитават с такива.
е) Лопатки
Специално конструирани или подготвени
тръби с вътрешен диаметър до 12 mm (0,5 in) за
екстракцията на газообразен UF6 от вътрешното
пространство на роторната тръба на принципа
на тръбата на Пито (т.е. с отвора към периферния газов поток вътре в роторната тръба,
например чрез огъване на края на радиално
разположена тръба) и с възможност да бъдат
присъединени към централната система за
екстракция на газа. Тръбите се изработват от
материали, корозионноустойчиви на UF6, или
се защитават с такива.
5.2. Специално конструирани или подготвени
спомагателни системи, оборудване и компоненти за използване в заводи за газоцентрофужно
обогатяване
Уводна бележка
Спомагателните системи, оборудване и
компоненти на завода за газоцентрофужно
обогатяване са системи в завода, необходими
за подаване на UF6 към центрофугите, за връзка
между отделните центрофуги с цел образуване на каскади (или стъпала), за достигане на
прогресивно увеличаващо се обогатяване и
извличане на „продукт“ и „остатъци“ на UF6
от центрофугите, заедно с оборудването, необходимо за задвижване на центрофугите или за
управление на завода.
Обикновено UF6 се изпарява от твърдите
вещества с използване на нагряване в авто
клави и се разпределя в газообразна форма
към центрофугите чрез система от колекторни
тръбопроводи на каскадата. „Продуктът“ и „остатъците“ на UF6, постъпващи от центрофугите
във вид на газообразни потоци, също преминават
през системата от колекторни тръбопроводи на
каскадата към студените уловители, работещи
при температура около 203 К (–70 градуса С),
където се кондензират и се поместват в съответни контейнери за транспортиране или
съхранение. Тъй като обогатителният завод се
състои от много хиляди центрофуги, събрани
в каскади, създават се многокилометрови колекторни тръбопроводи на каскадите с хиляди
заваръчни шевове със значително повтаряне
на взаимното им разположение. Оборудването,
компонентите и системите от тръбопроводи се
изготвят в съответствие с много високи стандарти за вакуум и чистота.
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5.2.1. Системи за подаване/системи за извеждане на „продукта“ и „остатъците“
Специално проектирани или подготвени
технологични системи, включително:
– захранващи автоклави (или станции),
използвани за подаване на UF6 към каскадите
от центрофугите при налягане до 100 kРа (15
psi) и с дебит 1 kg/h или повече,
– десублиматори (или студени уловители),
използвани за извеждане на UF6 от каскадите
при налягане до 3 kРа (0,5 psi); десублиматорите
могат да се охлаждат до 203 К (–70 градуса
С) и да се нагряват до 343 К (70 градуса С);
– станции „продукт“ и „остатъци“, изпол
звани за улавяне на UF6 в контейнери.
Този завод, оборудването и тръбопроводите
изцяло се изработват от материали, корозионноустойчиви на UF6, или се покриват с такива
(вж. пояснителната бележка към този раздел)
и се изготвят в съответствие с много високи
стандарти за вакуум и чистота.
5.2.2. Системи на машинните колекторни
тръбопроводи
Специално проектирани или подготвени системи от тръбопроводи и колектори за удържане
на UF6 в центрофужните каскади. Тази система
от тръбопроводи обикновено представлява система с „троен“ колектор и всяка центрофуга
е съединена с всеки от колекторите. По този
начин има значително повтаряне на нейната
форма. Тя изцяло се изработва от материали,
корозионноустойчиви на UF6, или се покрива
с такива (вж. пояснителната бележка към този
раздел) и се изготвя в съответствие с много
високи стандарти за вакуум и чистота.
5.2.3. Масспектрометри/йонни източници
за UF6
Специално проектирани или подготвени
магнитни или квадруполни масспектрометри,
способни да извършват непосредствено вземане
на проби на подаваната маса, „продукта“ или
„остатъците“ от газовите потоци UF6 и имащи
всички изброени по-долу характеристики:
1. разделителна способност по атомна маса
повече от 320 единици;
2. йонни източници, изготвени или покрити
с нихром или монел, или никелирани;
3. йонизационни източници за бомбардиране
с електрони;
4. колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
5.2.4. Честотни преобразуватели
Честотни преобразуватели (известни също
като конвертори или инвертори) са специално
проектирани или подготвени за захранване на
статорите на електромоторите, както са дефинирани в т. 5.1.2(г), или части, компоненти и
подвъзли на такива честотни преобразуватели,
притежаващи всички изброени по-долу характеристики:
1. многофазен изход от 600 до 2000 Нz;
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2. висока стабилност (със стабилизация на
честотата, по-добра от 0,1 %);
3. ниски хармонични изкривявания (помалки от 2 %); и
4. КПД, по-голям от 80 %.
Пояснителна бележка
Изброеното по-горе оборудване или влиза
в пряк контакт с технологичния газ UF6, или
непосредствено управлява центрофугите и преминаването на газа от една центрофуга към
друга и от една каскада към друга.
Материали, корозионноустойчиви на UF6,
включват неръждаема стомана, алуминий, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи
никел 60 % или повече.
5.3. Специално конструирани или подготвени
възли и компоненти за използване при газодифузионно обогатяване
Уводна бележка
При газодифузионния метод за разделяне изо
топите на урана основният технологичен възел
е специална порьозна газодифузионна бариера,
топлообменник за охлаждане на газа (който се
нагрява в процеса на компресиране), отсичащи
клапани и регулиращи клапани и тръбопроводи.
Доколкото в газодифузионната технология се
използва уранов хексафлуорид (UF6), всички
повърхности на оборудването, тръбопроводите
и измервателните прибори (които встъпват в
контакт с газа) трябва да бъдат направени от
материали, които запазват стабилността си в
контакт с UF6. Газодифузионното съоръжение
изисква редицa такива възли, така че тяхното
количество може да бъде важен показател за
крайната употреба.
5.3.1. Газодифузионни бариери
а) Специално конструирани или подготвени
тънки порьозни филтри с размер на порите
100 – 1000 А (Ангстрьома), с дебелина 5 mm (0,2
in) или по-малка, а за тръбните форми – диаметър 25 mm (1 in) или по-малък, изготвени от
метални, полимерни или керамични материали,
корозионноустойчиви на UF6, и
б) Специално подготвени съединения или
прахове за производство на такива филтри.
Тези съединения и прахове включват: никел
или сплави, съдържащи никел 60 % или повече, алуминиев окис или устойчиви на UF6
напълно флуорирани въглеводородни полимери
с чистота 99,9 % или по-висока, с размери на
частиците, по-малки от 10 микрона, и висока
еднородност на частиците по едрина, които
са специално подготвени за производство на
газодифузионни бариери.
5.3.2 Дифузорни камери
Специално конструирани или подготвени
херметични цилиндрични съдове с диаметър, поголям от 300 mm (12 in), и дължина, по-голяма
от 900 mm (35 in), или правоъгълни съдове със
сравними размери, имащи една пропускаща
навътре и две изпускащи навън тръби, диаметърът на всяка от които е по-голям от 50 mm
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(2 in) за поместване в тях на газодифузионни
бариери, изработени от материали, корозионноустойчиви на UF6, или покрити с такива и
конструирани за монтиране в хоризонтално
или вертикално положение.
5.3.3. Компресори и високонапорни вентилатори
Специално конструирани или подготвени
аксиални, центробежни или бутални компресори или високонапорни вентилатори с дебит
на всмукване на UF6 1 m3/min или по-голям
и с налягане на напорната страна до няколко
стотици kРа (100 psi), конструирани за дълговременна експлоатация в среда на UF 6 с
електродвигател със съответна мощност или
без него, а също така отделни възли от такива
компресори и вентилатори. Тези компресори и
вентилатори имат отношение в налягането от
2:1 до 6:1 и са изработени от материали, корозионноустойчиви на UF6, или покрити с такива.
5.3.4. Уплътнения на въртящи се валове
Специално конструирани или подготвени
вакуумни уплътнения, монтирани на страната на подаването и на страната на изхода за
уплътняване на вала, съединяващ ротора на
компресора или вентилатора със задвижващия
двигател, за да се осигури надеждна херметизация, предотвратяваща засмукването на въздух
във вътрешната камера на компресора или
вентилатора, която е запълнена с UF6. Такива
уплътнения обикновено се конструират за скорост на засмукване на буферния газ, по-малка
от 1000 сm3/min (60 in3/min).
5.3.5. Топлообменници за охлаждане на UF6
Специално конструирани или подготвени
топлообменници, изработени от материали,
корозионноустойчиви на UF6, или покрити с
такива (с изключение на неръждаема стомана) или с мед, или с което и да е съчетание
на тези метали и предназначени за скорост
на изменение на налягането от протечки, помалка от 10 Ра (0,0015 psi) на час при разлика
на налягането 100 kРа (15 psi).
5.4. Специално конструирани или подготвени
спомагателни системи, оборудване и компоненти
за използване при газодифузионно обогатяване
Уводна бележка
Спомагателните системи, оборудване и
компоненти на заводите за газодифузионно
обогатяване са системи в завода, необходими
за подаване на UF6 към газодифузионния възел,
за връзка между отделните възли с цел образуване на каскади (или стъпала), за достигане
на прогресивно увеличаващо се обогатяване и
извличане на „продукт“ и „остатъците“ на UF6
от дифузионните каскади. Предвид високоинерционните свойства на дифузионните каскади
всяко прекъсване на тяхната работа, особено
спирането им, води до сериозни последствия.
Следователно в газодифузионния завод важно
значение имат строгото и постоянно поддържане
на вакуума във всички технологични системи,
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автоматичната защита от аварии и точното автоматично регулиране на газовия поток. Всичко
това води до необходимост от оборудване на
завода с голямо количество специални измервателни, регулиращи и управляващи системи.
Обикновено UF6 се изпарява от цилиндрите, поместени в автоклавите, и се разпределя
в газообразна форма към входните точки
чрез системата от колекторни тръбопроводи
на каскадата. „Продуктът“ и „остатъците“ на
UF6, постъпващи от изходните точки във вид
на газообразни потоци, също преминават през
системата от колекторни тръбопроводи на
каскадата или към студените уловители, или
към компресорните станции, където газообразният UF6 се втечнява преди по-нататъшното
му прехвърляне в подходящи контейнери за
транспортиране или съхранение. Тъй като заводът за газодифузионно обогатяване се състои
от голямо количество газодифузионни възли,
събрани в каскади, създават се многокилометрови колекторни тръбопроводи на каскадите
с хиляди заваръчни шевове със значително
повтаряне на взаимното им разположение.
Оборудването, компонентите и системите от
тръбопроводи се изготвят в съответствие с
много високи стандарти за вакуум и чистота.
5.4.1. Системи за подаване/системи за извеждане на „продукта“ и „остатъците“
Специално проектирани или подготвени
технологични системи, способни да работят
при налягане 300 kРа (45 psi) или по-малко,
включително:
– захранващи автоклави (или системи),
използвани за подаване на UF6 в газодифузионните каскади;
– десублиматори (или студени уловители),
използвани за извеждане на UF6 от газодифузионните каскади;
– станции за втечняване, където UF6 в
газообразна форма от каскадата се компресира
и се охлажда до течно състояние;
– станции „продукт“ и „остатъци“, изпол
звани за прехвърляне на UF6 в контейнери.
5.4.2. Системи от колекторни тръбопроводи
Специално проектирани или подготвени системи от тръбопроводи и колектори за удържане
на UF6 в газодифузионните каскади. Тази система от тръбопроводи обикновено представлява
система с „двоен“ колектор и всяка клетка е
съединена с всеки от колекторите.
5.4.3. Вакуумни системи
а) Специално проектирани или подготвени
големи вакуумни системи, вакуумни колектори
и вакуумни помпи с дебит на всмукване 5 m3/
min (17,5 ft3/min) или по-голям.
б) Вакуумни помпи, специално конструирани
за работа в среди, съдържащи UF6, изработени
или покрити с алуминий, никел или сплави,
съдържащи повече от 60 % никел. Тези помпи
могат да бъдат ротационни или бутални, могат
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да имат преместващи се или флуоровъглеродни
уплътнения и могат да имат специални работни
течности.
5.4.4. Специални отсичащи и регулиращи
клапани
Специално конструирани или подготвени
ръчни или автоматични отсичащи или регулиращи силфонни клапани, изработени от материали,
корозионноустойчиви на UF6, с диаметър от
40 до 1500 mm (1,5 до 59 in) за инсталиране в
основни и спомагателни системи на заводи за
газодифузионно обогатяване.
5.4.5. Масспектрометри/йонни източници
за UF6
Специално проектирани или подготвени
магнитни или квадруполни масспектрометри,
способни да извършват непосредствено вземане
на проби на подаваната маса, „продукта“ или
„остатъците“ от газовите потоци UF6 и имащи
всички изброени по-долу характеристики:
1. разделителна способност по атомна маса
повече от 320 единици;
2. йонни източници, изготвени или покрити
с нихром или монел, или никелирани;
3. йонизационни източници за бомбардиране
с електрони;
4. колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
Пояснителна бележка
Изброеното по-горе оборудване или влиза
в пряк контакт с технологичния газ UF6, или
непосредствено управлява потока в каскадата. Всички повърхности, влизащи в контакт с
технологичния газ, са изработени напълно или
са покрити с материали, корозионноустойчиви
на UF6. За целите на разделите, отнасящи се
до газодифузионното оборудване, материалите,
корозионноустойчиви на UF6, включват неръждаема стомана, алуминий, алуминиеви сплави,
алуминиев окис, никел или сплави, съдържащи
никел 60 % или повече и устойчиви на UF6
напълно флуорирани водородовъглеродни полимери.
5.5. Специално конструирани или подготвени
системи, оборудване и компоненти за използване
в аеродинамичните заводи за обогатяване
Уводна бележка
В процесите на аеродинамично обогатяване
сместа от газообразен UF6 и лек газ (водород
или хелий) се компресира и след това преминава
през разделящи елементи, където се извършва
изотопно разделяне чрез генериране на големи
центробежни сили върху стена с криволинейна
геометрия. Успешно са разработени два процеса от този тип: процесът на разделителните
дюзи и процесът на вихровите тръби. За двата
процеса основните компоненти на стъпалото
на разделяне включват цилиндрични съдове,
съдържащи специалните разделящи елементи
(дюзи или вихрови тръби), газови компресори
и топлобменници за отвеждане на топлината
от компресирането. Аеродинамичният завод
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изисква редица такива стъпала, така че тяхното
количество може да бъде важен показател за
крайната употреба. Тъй като аеродинамичните
процеси използват UF6, всички повърхности
на оборудването, тръбопроводите и приборите (които влизат в контакт с газа) трябва да
бъдат изработени от материали, които остават
стабилни в контакт с UF6.
Пояснителна бележка
Изброеното по-горе оборудване в този раздел или влиза в пряк контакт с технологичния
газ UF6, или непосредствено управлява потока
в каскадата. Всички повърхности, влизащи в
контакт с технологичния газ, са изработени
напълно или са защитени с материали, корозионноустойчиви на UF6. За целите на раздела,
отнасящ се до оборудване за аеродинамично
обогатяване, материалите, корозионноустойчиви
на UF6, включват мед, неръждаема стомана,
алуминий, алуминиеви сплави, никел или
сплави, съдържащи никел 60 % или повече и
устойчиви на UF6 напълно флуорирани водородовъглеродни полимери.
5.5.1. Разделителни дюзи
Специално конструирани или подготвени
разделителни дюзи или възли от тях за целта.
Разделителните дюзи съдържат огънат канал с
форма на процеп с радиус на огъване, по-малък
от 1 mm (обикновено 0,1 до 0,05 mm), устойчив
на корозия от UF6 и имащ остроъгълен ръб
вътре в дюзата, който разделя газа, течащ през
дюзата, на две фракции.
5.5.2. Вихрови тръби
Специално конструирани или подготвени
вихрови тръби или възли от тях за целта. Вихровите тръби са цилиндрични или заострени,
изработени от или защитени с материали, устойчиви на корозия от UF6, с диаметър между
0,5 cm и 4 cm с отношение на дължината към
диаметъра 20:1 или по-малко, и с един или
повече тангенциални входа. Тръбите могат да
бъдат с дюзови надставки на единия или на
двата края.
Пояснителна бележка
Технологичният газ влиза тангенциално в
единия край или през завихрящи лопатки или
през многобройни тангенциални точки, разположени по периферията на тръбата.
5.5.3. Компресори и високонапорни вентилатори
Специално конструирани или подготвени
аксиални, центробежни или бутални компресори
или високонапорни вентилатори, изработени
от или защитени с материали, корозионноустойчиви на UF6, и с дебит на всмукване на UF
2 m3/min или по-голям, на сместа UF /носещ
газ (водород или хелий).
Пояснителна бележка
Тези компресори и вентилатори обикновено
имат отношение в налягането от 1,2:1 до 6:1.
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5.5.4. Уплътнения за въртящи се валове
Специално конструирани или подготвени
уплътнения на въртящи се валове, монтирани
на страната на подаването и на страната на
изхода, за уплътняване на вала, съединяващ
ротора на компресора или вентилатора със задвижващия двигател, за да се осигури надеждна
херметизация, предотвратяваща изтичането на
технологичния газ или засмукване на въздух
или уплътняващ газ във вътрешната камера на
компресора или вентилатора, която е запълнена
със смес UF6/носещ газ.
5.5.5. Топлообменници за охлаждане на газа
Специално конструирани или подготвени
топлообменници, изработени от материали,
корозионноустойчиви на UF6, или покрити с
такива.
5.5.6. Камери за разделителни елементи
Специално конструирани или подготвени
камери за разделителни елементи, изработени
от или защитени с материали, корозионноустойчиви на UF6, за разполагане в тях на вихрови
тръби или разделителни дюзи.
Пояснителна бележка
Тези камери могат да бъдат цилиндрични
съдове с диаметър, по-голям от 300 mm (12 in),
и дължина, по-голяма от 900 mm (35 in), или
правоъгълни съдове със сравними размери и
могат да бъдат конструирани за монтиране в
хоризонтално или вертикално положение.
5.5.7. Системи за подаване/системи за извеждане на „продукта“ и „остатъците“
Специално проектирани или подготвени
технологични системи или оборудване за обогатителни заводи, изработени от или защитени
с материали, корозионноустойчиви на UF 6,
включително:
а) захранващи автоклави, пещи или системи,
използвани за подаване на UF6 в процеса на
обогатяване;
б) десублиматори (или студени уловители),
използвани за извеждане на UF6 от процеса
на обогатяване за последващо прехвърляне с
нагряване;
в) станции за втвърдяване или втечняване,
където UF6 в газообразна форма се извежда
от процеса на обогатяване чрез компресиране
и се превръща в течно или твърдо състояние;
г) станции „продукт“ и „остатъци“, използвани
за прехвърляне на UF6 в контейнери.
5.5.8. Системи от колекторни тръбопроводи
Специално проектирани или подготвени
системи от колекторни тръбопроводи, изработени от или защитени с материали, корозионноустойчиви на UF6, за удържане на UF6
в аеродинамичните каскади. Тази система от
тръбопроводи обикновено представлява система
с „двоен“ колектор и всяко стъпало или група
стъпала са съединени с всеки от колекторите.
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5.5.9. Вакуумни системи
а) Специално проектирани или подготвени
вакуумни системи с дебит на всмукване 5 m3/
min (17,5 ft3/min) или по-голям, съдържащи
големи вакуумни системи, вакуумни колектори
и вакуумни помпи и проектирани за работа в
среди, съдържащи UF6.
б) Вакуумни помпи, специално конструирани
или подготвени за работа в среди, съдържащи
UF6, и изработени от или защитени с материали, корозионноустойчиви на UF6. Тези помпи
могат да имат флуоровъглеродни уплътнения
и специални работни течности.
5.5.10. Специални отсичащи и регулиращи
клапани
Специално конструирани или подготвени
ръчни или автоматични отсичащи или регулиращи силфонни клапани, изработени от
или защитени с корозионноустойчиви на UF6
материали, с диаметър от 40 до 1500 mm за
инсталиране в основни и спомагателни системи
на заводи за аеродинамично обогатяване.
5.5.11. Масспектрометри/йонни източници
за UF6
Специално проектирани или подготвени
магнитни или квадруполни масспектрометри,
способни да извършват непосредствено вземане
на проби на подаваната маса, „продукта“ или
„остатъците“ от газовите потоци UF6 и имащи
всички изброени по-долу характеристики:
1. разделителна способност по атомна маса
повече от 320 единици;
2. йонни източници, изготвени или покрити
с нихром или монел, или никелирани;
3. йонизационни източници за бомбардиране
с електрони;
4. колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
5.5.12. Системи за разделяне на UF6/носещ газ
Специално проектирани или подготвени
системи за разделяне на UF6 от носещия газ
(водород или хелий).
Пояснителна бележка
Тези системи са проектирани за намаляване
съдържанието на UF6 в носещия газ до 1 ppm
или по-малко и може да обхващат оборудване,
като:
а) криогенни топлобменници и криосепаратори, създаващи температури –120 градуса
С или по-ниски; или
б) криогенни хладилни възли, създаващи
температури –120 градуса С или по-ниски; или
в) възли от разделителни дюзи или вихрови
тръби за разделяне на UF6 от носещия газ; или
г) студени уловители на UF 6, създаващи
температури –120 градуса С или по-ниски.
5.6. Специално конструирани или подготвени
системи, оборудване и компоненти за използване
в заводи за обогатяване на принципа на химически или йонен обмен
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Уводна бележка
Малката разлика в масата между изотопите на урана предизвиква малки промени в
равновесието на химическите реакции, което
може да бъде използвано като основа за разделяне на изотопите. Успешно са разработени
два процеса: течно-течен химически обмен и
твърдо-течен йонен обмен.
В процеса на течностно-течностния химически обмен несмесващите се заедно течни фази
(водна и органична) контактуват противотоково,
което води до каскаден ефект от хиляди разделителни стъпала. Водната фаза съдържа уранов
хлорид в разтвор на хлороводородна киселина;
органичната фаза съдържа екстракт на уранов
хлорид в органичен разтворител. Контактните
апарати, използвани в разделителната каскада,
могат да бъдат течностно-течностни обменни
колони (като например пулсационни колони
със сита) или течни центробежни контактни
апарати. На двата края на сепарационната
каскада се изисква химическа конверсия (окисляване и възстановяване), за да се осигури
съответствие на изискванията за обръщане
на потока на всеки край. Главното проектно
съображение е да се избегне замърсяването на
технологичните потоци с определени метални
йони. Поради това се използват пластмасови,
покрити с пластмаса (включително с използване на флуоровъглеродни полимери), и/или
емайлирани колони и тръбопроводи.
В процеса на твърдо-течния йонен обмен обогатяването се извършва посредством адсорбция/
десорбция на урана върху специална, много бързодействаща йонообменна смола или адсорбент.
Разтворът на урана в хлороводородна киселина
и другите химически реагенти преминават през
цилиндрични колони за обогатяване, съдържащи
запълнени с адсорбент съдове, за осъществяване
на непрекъснат процес, системата за обръщане
на потока трябва да върне урана от адсорбента
в течния поток, така че да могат да се извлекат
„продуктът“ и „остатъците“. Това се изпълнява
с използване на подходящи възстановяващи,
окисляващи химически реагенти, които се регенерират напълно в отделни външни кръгове
и които могат да бъдат частично регенерирани
вътре в самите колони за изотопно разделяне.
Наличието на горещи концентрирани разтвори
на хлороводородна киселина в процеса изисква
оборудването да бъде изработено или защитено
със специални корозионноустойчиви материали.
5.6.1. Течностно-течностни обменни колони
(химически обмен)
Противотоковите течностно-течностни обменни колони имат механично енергозахранване (например пулсационни колони със сита,
колони с възвратно-постъпателно движещи се
пластини и колони с вътрешни турбосмесители), специално конструирани или подготвени за
обогатяване на уран с използване на химически
обменен процес. За корозионна устойчивост
на концентрирани разтвори на хлороводород-
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на киселина тези колони и техните вътрешни
устройства се изработват или защитават с подходящи пластмасови материали (такива като
флуоровъглеродни полимери) или емайл. По
проект времето за осъществяване на съответното стъпало от процеса в колоните е кратко
(30 секунди или по-малко).
5.6.2. Течностно-течностни центробежни
контактни апарати (химически обмен)
Течностно-течностните центробежни контактни апарати са специално конструирани или
подготвени за обогатяване на уран с използване
на химически обменен процес. Такива контактни апарати използват въртеливо движение за
постигане на размесване на органичния и воден
поток с последващо прилагане на центробежна
сила за разделяне на фазите. За корозионна
устойчивост на концентрирани разтвори на
хлороводородна киселина контактните апарати се изработват или покриват с подходящи
пластмасови материали (такива като флуоровъглеродни полимери) или емайлират. По
проект времето за осъществяване на процеса
в центробежните контактни апарати е кратко
(30 секунди или по-малко).
5.6.3. Системи и оборудване за редуциране
на уран (химически обмен)
а) Специално конструирани или подготвени
електрохимични възстановителни клетки за
редуциране на урана от едновалентно състояние до друго състояние за обогатяване на уран
с използване на химически обменен процес.
Материалите на клетката, влизащи в контакт
с технологичните разтвори, трябва да са корозионноустойчиви на концентрирани разтвори
на хлороводородна киселина.
Пояснителна бележка
Катодната част на клетката трябва да бъде
конструирана така, че да не допуска повторното
окисляване на урана до състояние на по-висока
валентност. За задържане на урана в катодната
част на клетката тя може да има непроницаема
диафрагмена мембрана, конструирана от специален катийоннообменен материал. Катодът
е изработен от подходящ твърд проводник,
например графит.
б) Специално проектирани или подготвени
системи на изхода на продукта от каскадата
за извличане на U 4+ от органичния поток,
регулиращи концентрацията на киселината и
подаващи технологична среда към електрохимичните възстановителни клетки.
Пояснителна бележка
Тези системи съдържат оборудване за екстракция от разтворителя за извличане на U4+
от органичния поток във воден разтвор, изпарително и/или друго оборудване за регулиране
и управляване рН на разтвора и помпи или
други прехвърлящи устройства за подаване към
електрохимичните възстановителни клетки.
Главното проектно съображение е да се избегне
замърсяването на водния поток с определени

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

метални йони. Следователно онези части на
системата, които са в контакт с технологичния
поток, са съставени от оборудване, изработено
или защитено с подходящи материали (такива
като емайл, флуоровъглеродни полимери, полифенилов сулфат, полиестерен сулфон и графит,
импрегниран с йонообменна смола).
5.6.4. Системи за подготовка на технологично
захранване (химически обмен)
Специално проектирани или подготвени
системи за производство на разтвори на уранов хлорид с висока чистота, за технологично
захранване на заводи за разделяне на уранови
изотопи с използване на химически обменен
процес.
Пояснителна бележка
Тези системи съдържат оборудване за разтваряне, екстракция на разтворителя и/или
йонообменно оборудване за очистване и електролитни клетки за възстановяване на U6+ или
U4+ до U3+. Тези системи произвеждат разтвори
на уранов хлорид, имащи само няколко части на милион метални примеси, такива като
хром, желязо, ванадий, молибден и други двувалентни или по-високо валентни катийони.
Конструкционните материали на частите на
системата, преработваща U3+ с висока чистота,
включват емайл, флуоровъглеродни полимери,
полифенилов сулфат или полиестерен сулфон
в пластмасова матрица и графит, импрегниран
с йонообменна смола.
5.6.5. Системи за окисляване на уран (химически обмен)
Специално проектирани или подготвени системи за окисляване на U3+до U4+за връщане в
каскадата за разтделяне на уранови изотопи при
обогатяване чрез химически обменен процес.
Пояснителна бележка
Тези системи могат да съдържат оборудване,
като например:
а) оборудване за осъществяване на контакт
на хлор и кислород с водния поток от оборудването за разделяне на изотопи и екстракция
на получаващия се U4+ в разслоения органичен
поток, подаван обратно от изхода на продукта
от каскадата;
б) оборудване за разделяне на водата от
хлороводородната киселина така, че водата
и концентрираната хлороводородна киселина
могат да бъдат повторно въведени в процеса
на подходящи места.
5.6.6. Бързореагиращи йонообменни смоли/
адсорбенти (йонен обмен)
Бързодействащи йонообменни смоли или
адсорбенти, специално създадени или подготвени за обогатяване на уран, с използване на
йонообменен процес, включващ порьозни йонообменни смоли с макромрежеста структура
и/или тънкослойни структури, в които групите,
участващи активно в химическия обмен, са
ограничени до покритието върху повърхността
на неактивната порьозна носеща структура
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и други съставни структури в каквато и да е
подходяща форма, включително частици или
нишки. Тези йонообменни смоли/адсорбенти
имат диаметри 0,2 mm или по-малки и трябва
да са химически устойчиви на концентрирани
разтвори на хлороводородна киселина, както
и достатъчно физически издръжливи така, че
да не се разрушават в обменните колони. Смолите/адсорбентите са специално създадени за
достигане на много бърза обменна кинетика на
урановите изотопи (период на полуобмяна, помалък от 10 секунди) и са способни да работят
в температурен диапазон от 100 градуса С до
200 градуса С.
5.6.7. Йонообменни колони (йонен обмен)
Цилиндрични колони с диаметър, по-голям
от 1000 mm, за поместване и поддържане на
запълнените с йонообменна смола/адсорбент
съдове, специално конструирани или подготвени
за обогатяване на уран с използване на процес
на йонен обмен. Тези колони са изработени или
защитени с материали (такива като титан или
флуоровъглеродни пластмаси), корозионноустойчиви на концентрирани разтвори на хлороводородна киселина, и са способни да работят
в температурен диапазон от 100 градуса С до
200 градуса С и налягане над 0,7 МРа (102 psia).
5.6.8. Обръщащи йонообменни системи
(йонен обмен)
а) Специално проектирани или подготвени
химически или електрохимически възстановителни системи за регенериране на химически
възстановяващия реагент(и), прилагани в каскади за обогатяване на уран, с използване на
йонообменен процес.
б) Специално проектирани или подготвени
химически или електрохимически окислителни
системи за регенериране на химически окисляващия реагент(и), прилагани в каскади за
обогатяване на уран, с използване на йонообменен процес.
Пояснителна бележка
В йонообменния процес на обогатяване на
уран може да се използва например тривалентен
титан (Ti3+) като редуциращ катион. В такъв
случай редуциращата система ще редуцира
Ti4+, а ще регенерира Ti3+. В процеса може
да се използва например тривалентно желязо
(Fe3+) като окисляващ катион. В такъв случай
окислителната система ще регенерира Fe2+ чрез
окисляване на Fe3+.
5.7. Специално конструирани или подготвени
системи, оборудване и компоненти за използване
в заводи за обогатяване на лазерен принцип
Уводна бележка
Съвременните системи за процеси на обогатяване с използване на лазери се делят на две
категории: тези, в които среда на процеса е пара
от атомите на уран, и тези, в които среда на
процеса е пара на ураново съединение. Общата
номенклатура на такива процеси обхваща: пър-
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вата категория – лазерно разделяне на изотопи
от атомна пара (AVLIS или SILVA); втората
категория – молекулно лазерно разделяне на
изотопи (MLIS или MOLIS) и химическа реакция, посредством изотопноселективна лазерна
активация (CRISLA). Системите, оборудването
и компонентите за заводи за обогатяване на
лазерен принцип обхващат:
а) устройства за подаване на парата на
металния уран (за избирателна фотойонизация) или устройства за подаване на парата на
ураново съединение (за фотодисоциация или
химическа активация);
б) устройства за събиране на обогатения
и обеднения метален уран като „продукт“ и
„остатъци“ в първата категория и устройства
за събиране на дисоциираните или реагиралите
съединения като „продукт“ и незасегнатия материал като „остатъци“ във втората категория;
в) лазерни технологични системи за избирателно възбуждане на образци от уран-235; и
г) оборудване за подготовка на технологичната среда и конверсия на продукта.
Комплексността на спектроскопията на урановите атоми и съединения може да изисква
внедряването на която и да е от големия брой
налични лазерни технологии.
Обяснителна бележка
Голям брой от устройствата, изброени в този
раздел, влизат в пряк контакт с пара или течност на метален уран или с технологичен газ,
съдържащ UF6 или смес на UF6 и други газове.
Всички повърхности, влизащи в контакт с уран
или UF6, са изцяло изработени или защитени
с корозионноустойчиви материали. За целите
на раздела, отнасящи се към устройствата за
обогатяване на лазерен принцип, материалите,
устойчиви на корозия от пара или течност на
метален уран или уранови сплави, включват
графит с итриево покритие или тантал; и
материалите, устойчиви на корозия от UF 6,
обхващат мед, неръждаема стомана, алуминий,
алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи никел 60 % или повече и устойчиви на
UF6 напълно флуорирани водородовъглеродни
полимери.
5.7.1. Системи за изпаряване на уран (AVLIS)
Специално проектирани или подготвени
системи за изпаряване на уран, съдържащи
високомощни електроннолъчеви ивични или
сканиращи пушки, с предавана плътност на
мощността върху мишената, по-голяма от
2,5 kW/cm.
5.7.2. Системи за удържане на течен метален
уран (AVLIS)
Специално проектирани или подготвени системи за удържане на течен метал за разтопени
уран или уранови сплави, съдържащи тигли и
охлаждащо тиглите оборудване.
Обяснителна бележка
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Тиглите и другите части на тази система,
влизащи в контакт с разтопени уран или уранови сплави, са изработени или защитени от
материали с подходяща корозионна и термична
устойчивост. Подходящите материали включват
тантал, графит с итриево покритие, графит,
покрит с окиси или смеси на други редкоземни
елементи.
5.7.3. Възли за събиране на „продукта“ и
„остатъците“ на метален уран (AVLIS)
Специално конструирани или подготвени
възли за събиране на „продукта“ и „остатъците“
на метален уран в течно или твърдо състояние.
Обяснителна бележка
Компонентите за тези възли са изработени
или защитени с материали, устойчиви на топлина и корозия от пара или течност на метален
уран (такива като графит с итриево покритие
или тантал), и могат да включват тръби, арматура, фитинги, „улеи“, линии за технологична
среда, топлообменници и колекторни пластини
за магнитните, електростатичните или другите
методи за разделяне.
5.7.4. Камери за разделителни модули (AVLIS)
Специално конструирани или подготвени
цилиндрични или правоъгълни съдове за поместване в тях на източника на пара на метален
уран, електроннолъчевата пушка и възлите за
събиране на „продукта“ и „остатъците“.
Обяснителна бележка
Тези камери имат множество входове за
захранване с електричество и вода, люкове за
лазерните лъчи, връзки за вакуумните помпи и
за прибори за диагностициране и мониторинг. Те
имат устройства за отваряне и затваряне, позволяващи подмяна на вътрешните компоненти.
5.7.5. Ултразвукови разширителни дюзи
(МLIS)
Специално конструирани или подготвени
ултразвукови разширителни дюзи за охлаждане
на смеси от UF6 и носещ газ до 150 К или помалко и които са корозионноустойчиви на UF6.
5.7.6. Възли за събиране на продукта уранов
пентафлуорид (МLIS)
Специално конструирани или подготвени
възли за събиране на твърдия продукт уранов
пентафлуорид (UF 5), съставени от филтър,
колекторни възли – ударен или циклонен тип,
или тяхната комбинация и които са корозионноустойчиви на среда от UF5/UF6.
5.7.7. Компресори за UF6/носещ газ (МLIS)
Специално конструирани или подготвени
компресори за смеси на UF6/носещ газ, предназначени за продължителна работа в среда
на UF6. Компонентите на тези компресори,
влизащи в контакт с технологичния газ, са изработени или защитени с материали, устойчиви
на корозия от UF6.
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5.7.8. Уплътнения на въртящи се валове
(МLIS)
Специално конструирани или подготвени
уплътнения на въртящи се валове, монтирани
на страната на подаването и на страната на
изхода, за уплътняване на вала, съединяващ
ротора на компресора със задвижващия двигател, за да се осигури надеждна херметизация,
предотвратяваща изтичането на технологичния
газ или засмукване на въздух или уплътняващ
газ във вътрешната камера на компресора,
която е запълнена със смес UF6/носещ газ.
5.7.9. Флуориращи системи (МLIS)
Специално проектирани или подготвени систем за флуориране на UF5 (в твърдо състояние)
до превръщането му в UF6 (газ).
Обяснителна бележка
Тези системи са проектирани за флуориране
на събрания прах UF5 за превръщането му в
UF6 с цел последващото му събиране в контейнери за продукта или за прехвърлянето му като
технологична среда към МLIS устройствата за
допълнително обогатяване. В един от подходите
реакцията на флуориране може да бъде осъществена в системата за разделяне на изотопи
за непосредствено реагиране и възстановяване извън възлите за събиране на „продукта“.
При другия подход прахът UF6 може да бъде
отведен/прехвърлен от възлите за събиране на
„продукта“ в подходящ съд за осъществяване
на реакцията (например реактор с кипящ
слой, шнеков реактор или пламъчна кула) за
флуориране. И при двата подхода се използва
оборудване за съхраняване и прехвърляне на
флуора (или другите подходящи флуориращи
реагенти) и за събиране и прехвърляне на UF6.
5.7.10 Масспектрометри/йонни източници
за UF6(МLIS)
Специално проектирани или подготвени
магнитни или квадруполни масспектрометри,
способни да извършват непосредствено вземане
на проби на подаваната маса, „продукта“ или
„остатъците“ от газовите потоци UF6 и имащи
всички изброени по-долу характеристики:
1. разделителна способност по атомна маса
повече от 320 единици;
2. йонни източници, изготвени или покрити
с нихром или монел, или никелирани;
3. йонизационни източници за бомбардиране
с електрони;
4. колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
5.7.11. Системи за подаване/системи за извеждане на „продукта“ и „остатъците“ (МLIS)
Специално проектирани или подготвени
технологични системи или оборудване за обогатителни заводи, изработени от или защитени
с материали, корозионноустойчиви на UF 6,
включително:
а) захранващи автоклави, пещи или системи,
използвани за подаване на UF6 в процеса на
обогатяването;
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б) десублиматори (или студени уловители),
използвани за извеждане на UF6 от процеса
на обогатяване за последващо прехвърляне с
нагряване;
в) станции за втвърдяване или втечняване,
където UF6 в газообразна форма се извежда
от процеса на обогатяване чрез компресиране
и се превръща в течно или твърдо състояние;
г) станции „продукт“ и „остатъци“, използвани
за прехвърляне на UF6 в контейнери.
5.7.12. Системи за разделяне на UF6/носещ
газ (МLIS)
Специално проектирани или подготвени
системи за разделяне на UF6 от носещия газ.
Носещият газ може да бъде азот, аргон или
друг газ.
Пояснителна бележка
Тези системи могат да обхващат оборудване, като:
а) криогенни топлобменници или криосепаратори, създаващи температури -120 градуса С
или по-ниски; или
б) криогенни хладилни възли, създаващи
температури -120 градуса С или по-ниски; или
в) студени уловители на UF6 , създаващи
температури -120 градуса С или по-ниски.
5.7.13. Лазерни системи (AVLIS, MLIS и
CRISLA)
Лазери или лазерни системи, специално
проектирани или подготвени за разделяне на
изотопи на уран.
Пояснителна бележка
Лазерната система за процеса AVLIS обикновено е съставена от два лазера: лазерна медна
пара и оцветяващ лазер. Лазерната система за
процеса МLIS обикновено е съставена от лазер
на CO2 или ексимерен и многоходова оптическа
клетка с въртящи се огледала от двата края.
Лазерните системи за двата процеса изискват
стабилизатор на честотния спектър за продължителна експлоатация.
5.8. Специално конструирани или подготвени
системи, оборудване и компоненти за използване
в заводи за обогатяване на принципа на плазменото разделяне
Уводна бележка
При процеса на плазмено разделяне плазмата
от уранови йони преминава през електрическо
поле, настроено на резонансната честота на
йона U235 така, че те поглъщат енергия с предимство и увеличават диаметрите на своите
свределообразни орбити. Йоните, движещи се
по увеличен диаметър, се улавят за производство
на продукт, обогатен с U235. Плазмата, получена
от йонизираната уранова пара, се задържа във
вакуумна камера с високонапрегнато магнитно поле, създадено от свръхпроводящ магнит.
Основните технологически системи на процеса
включват система за генериране на уранова
плазма, разделителен модул със свръхпроводящ
магнит и системи за отвеждане на метал за
събиране на „продукта“ и „остатъците“.
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5.8.1. Микровълнови източници на енергия
и антени
Специално проектирани и подготвени микровълнови източници на енергия и антени
за генериране или ускоряване на йони и със
следните характеристики: честота, по-голяма
от 30 GHz, и средна мощност за генериране
на йони, по-голяма от 50 kW.
5.8.2. Намотки за възбуждане на йони
Специално конструирани и подготвени радиочестотни намотки за възбуждане на йони за
честоти, по-големи от 100 kHz, и способни да
издържат средна мощност, по-голяма от 40 kW.
5.8.3. Системи за генериране на уранова
плазма
Специално конструирани и подготвени системи за генериране на уранова плазма, които
могат да съдържат високомощни електроннолъчеви ивични или сканиращи пушки, с предавана плътност на мощността върху мишената,
по-голяма от 2,5 kW/cm.
5.8.4. Системи за удържане с течен метален
уран
Специално проектирани или подготвени системи за удържане на течен метал за разтопени
уран или уранови сплави, съдържащи тигли и
охлаждащо тиглите оборудване.
Обяснителна бележка
Тиглите и другите части на тази система,
влизащи в контакт с разтопени уран или уранови сплави, са изработени или защитени от
материали с подходяща корозионна и термична
устойчивост. Подходящите материали включват
тантал, графит с итриево покритие, графит,
покрит с окиси или смеси на други редкоземни
елементи.
5.8.5. Възли за събиране на „продукта“ и
„остатъците“ на метален уран
Специално конструирани или подготвени
възли за събиране на „продукта“ и „остатъците“ на метален уран в твърдо състояние. Тези
възли за събиране са изработени или защитени
с материали, устойчиви на топлина и корозия
от пара на метален уран, такива като графит
с итриево покритие или тантал.
5.8.6. Камери за разделителни модули
Цилиндрични съдове, специално конструирани или подготвени за използване в заводи
за обогатяване на принципа на плазменото
разделяне за разполагане в тях на източника на
уранова плазма, радиочестотната задвижваща
намотка и възлите за събиране на „продукта“
и „остатъците“.
Обяснителна бележка
Тези камери имат множество входове за
електрическо захранване, връзки за дифузионните помпи и за прибори за диагностициране и
мониторинг. Те имат устройства за отваряне и
затваряне, позволяващи подмяна на вътрешните
компоненти, и са конструирани от подходящ
немагнитен материал, такъв като неръждаема
стомана.
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5.9. Специално конструирани или подготвени
системи, оборудване и компоненти за използване
в електромагнитни заводи за обогатяване
Уводна бележка
При електромагнитния процес йоните на
металния уран, генерирани посредством йонизация на технологичния материал във вид на
сол (обикновено UCl4), се ускоряват и преминават през магнитно поле, което въздейства по
начин, причиняващ движение на различните
изотопи по различни траектории. Основните
компоненти на електромагнитния изотопен
сепаратор включват: магнитно поле за йоннолъчево разпределяне/разделяне на изотопите,
йонен източник с неговата ускорителна система
и система за събиране на разделените йони.
Допълнителните системи за процеса включват
енергозахранването на магнитната система,
система за високоволтово енергозахранване на
йонния източник, вакуумна система, разширени
системи за химическо третиране за възстановяване на продукта и чистене/рециклиране на
компонентите.
5.9.1. Електромагнитни изотопни сепаратори
Електромагнитни изотопни сепаратори,
специално конструирани или подготвени за
разделяне на уранови изотопи, и оборудване и
компоненти за целта, включително:
а) Йонни източници
Специално конструирани или подготвени
единични или комплекс от уранови йонни
източници, съставени от източник на пара,
йонизатор, снопов ускорител, конструирани
от подходящи материали, такива като графит,
неръждаема стомана или мед, и способни да
осигурят сумарен ток на йонния сноп 50 mA
или по-голям.
б) Йонни колектори
Колекторни пластини, съставени от два или
повече процепа и джоба, специално конструирани или подготвени за събиране на йонни
снопове от обогатен и обеднен уран, и конструирани от подходящи материали, такива като
графит или неръждаема стомана.
в) Вакуумни корпуси
Специално конструирани или подготвени
вакуумни камери за уранови електромагнитни сепаратори, конструирани от подходящи
немагнитни материали, такива като неръждаема стомана, и предназначени за работа при
налягане 0,1 Ра или по-ниско;
Пояснителна бележка
Камерите са специално конструирани за
поместване в тях на йонни източници, колекторни пластини и обшивки с водно охлаждане
и имат устройства за връзки за дифузионните
помпи и устройства за отваряне и затваряне,
позволяващи изваждане и подмяна на тези
компоненти.
г) Магнитни полюси
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Специално конструирани или подготвени
магнитни полюси с диаметър, по-голям от
2 m, използвани за поддържане на постоянно
магнитно поле в електромагнитния изотопен
сепаратор и за прехвърляне на магнитното поле
между съседни сепаратори.
5.9.2. Високоволтово електрозахранване
Специално проектирано или подготвено
високоволтово електрозахранване за йонни
източници, имащо всички изброени характеристики: способност за непрекъсната експлоатация,
напрежение на изхода 20 000 V или по-високо,
ток на изхода 1А или по-голям и регулиране
на напрежението по-точно от 0,01 % за период
от време 8 часа.
5.9.3. Електрозахранване на магнита
Специално проектирано или подготвено
високомощно, правотоково захранване на магнита, имащо всички изброени характеристики:
способност за непрекъснато преобразуване на
ток на изхода от 500 А или по-голям при напрежение 100 V или по-голямо и с регулиране
на тока и напрежението, по-точно от 0,01 %
за 8 часа.
6. Заводи за производство на тежка
вода, деутерий и съединения на деутерия и оборудване, специално конструирано или подготвено за целта
Уводна бележка
Тежка вода може да бъде произведена с помощта на различни процеси. Обаче два процеса
се утвърдиха с право на съществуване – водосероводородният обменен процес (GS процес)
и амонячно-водородният обменен процес.
Процесът GS се основава на обмяната на
водород и деутерий между водата и сероводорода в редици кули, които работят със студена
горна секция и гореща долна секция. В кулите
водата тече от горе на долу, а газообразният
сероводород циркулира от дъното към горната
част. За подобряване на смесването между газа
и водата се използват редица перфорирани
тави. Деутерият мигрира във водата при ниски
температури, а сероводородът – при високи
температури. Газът или водата, обогатени с
деутерий, се извеждат от кулите на първото
стъпало в местата на присъединяване на горещите и студените секции и процесът се повтаря
в последващите стъпала от кули. Продуктът от
последното стъпало, вода, обогатена до 30 %
с деутерий, се изпраща към дестилационата
инсталация за производство на тежка вода
реакторен клас, т.е. 99,75 % деутериев окис.
При амонячно-водородния обменен процес
деутерият може да се извлече от синтезирания
газ чрез течен амоняк в присъствие на катализатор. Синтезираният газ се подава в обменни
кули и към амониев конвертор.
В кулите газът се движи от дъното към горната част, а течният амоняк – от горната част
към дъното. Деутерият се извлича от водорода
в синтезирания газ и се концентрира в амоняка.
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Амонякът след това преминава в инсталация
за амонячен крекинг, намираща се в долната
част на кулата, а в същото време газът отива в
амонячния конвертор в горната част. По-нататъшното обогатяване се осъществява в последователни стъпала и тежката вода реакторен
клас се произвежда чрез крайна дестилация.
Захранването със синтезиран газ може да се
осигури от завод за амоняк, който от своя страна
може да бъде построен съвместно със завода
за производство на тежка вода на принципа
на амонячно-водородния обменен процес. При
амонячно-водородния обменен процес може да
се използва също така и обикновена вода в
качеството на захранващ източник на деутерий.
Много от основните елементи на оборудването на заводите за производство на тежка
вода, прилагащи водо-сероводородния обменен
процес (GS процес) и амонячно-водородния
обменен процес, са общоприети за няколко
сегмента от химическата и нефтохимическата
промишленост. Това в частност е така за малки
заводи, прилагащи GS процеса. Обаче много
малко от основните елементи са серийно производство. Процесите GS и амонячно-водородният
изискват манипулиране с големи количества
горящи, корозионноактивни и токсични течности при повишено налягане. Съответно при
установяване на стандартите за проектиране и
експлоатация на заводи и оборудване, прилагащо
тези процеси, се изисква повишено внимание
към избора на материалите и техническите
условия за осигуряване на продължителен срок
на служба с високи показатели на безопасност
и надеждност. Изборът на мащаб на производството е основно функция на икономическите
условия и потребностите. По този начин повечето от основните елементи на оборудването
би трябвало да се произвеждат в съответствие
с изискванията на клиента.
Най-накрая трябва да се отбележи, че и
при двата процеса – GS процесът и амонячноводородният обменен процес, елементите на
оборудването, които поотделно не са специално
конструирани или подготвени за производство
на тежка вода, могат да бъдат обединени в
системи, които са специално конструирани
или подготвени за производство на тежка
вода. Каталитичната производствена система,
прилагана в амонячно-водородния обменен
процес, и системите за дестилиране на водата,
прилагани за крайно концентриране на тежката
вода до такава реакторен клас във всеки един
от процесите, са примери на такива системи.
Елементите на оборудването, които са
специално конструирани или подготвени за
производство на тежка вода, прилагащи или
водо-сероводородния обменен процес, или амонячно-водородния обменен процес, включват
следното:
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6.1. Водо-сероводородни обменни кули
Обменните кули се произвеждат от дребнозърнеста въглеродна стомана (такава като ASTM
A516) с диаметри от 6 m (20 ft) до 9 m (30 ft),
способни да работят при налягания, по-големи
или равни на 2 МРа (300 psi), и с допуск за
корозия 6 mm или по-голям, специално конструирани или подготвени за производство на
тежка вода с прилагане на водо-сероводородния
обменен процес.
6.2. Вентилатори и компресори
Едностъпални, нисконапорни (например
0,2 МРа или 30 psi) центробежни вентилатори
или компресори за циркулация на газообразен
сероводород (например газ, съдържащ повече
от 70 % H2S), специално конструирани или
подготвени за производство на тежка вода с
прилагане на водо-сероводородния обменен
процес. Тези вентилатори или компресори
имат производителност, по-голяма или равна
на 56 m3/sec (120 000 SCFM), при налягане на
смукателната страна, по-голямо или равно на
1,8 МРа (260 psi), и имат уплътнения, конструирани за работа с влажен H2S.
6.3. Амонячно-водородни обменни кули
Амонячно-водородни обменни кули с височина, по-голяма или равна на 35 m (114,3 ft),
с диаметри от 1,5 m (4,9 ft) до 2,5 m (8,2 ft),
способни да работят при налягания, по-големи
от 15 МРа (2225 psi), специално конструирани
или подготвени за производство на тежка вода
с прилагане на амонячно-водородния обменен
процес. Тези кули имат също така най-малко
един фланцов аксиален отвор със същия диаметър като цилиндричната част, през който
могат да бъдат монтирани или демонтирани
вътрешнокорпусните елементи на кулата.
6.4. Вътрешнокорпусни елементи на кулата
и помпи на отделните стъпала
Вътрешнокорпусните елементи на кулата и
помпи на отделните стъпала, специално конструирани или подготвени за кули за производство
на тежка вода с прилагане на амонячно-водородния обменен процес. Вътрешнокорпусните
елементи на кулата включват специално проектирани контактни апарати за всяко стъпало,
които осъществяват непосредствен контакт
газ/течност. Помпите на отделните стъпала
включват специално конструирани потопяеми
помпи за осъществяване на циркулация на
течния амоняк вътре в контактното стъпало,
намиращо се вътре в кулите на съответното
стъпало.
6.5. Апарати за амонячен крекинг
Апарати за амонячен крекинг с работно налягане, по-голямо или равно на 3 МРа (450 psi),
специално конструирани или подготвени за
производство на тежка вода с прилагане на
амонячно-водородния обменен процес.
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6.6. Инфрачервени абсорбционни анализатори
Инфрачервени абсорбционни анализатори,
способни да анализират непрекъснато отношението водород/деутерий, където относителните
концентрации на деутерия са равни на 90 %
или по-големи.
6.7. Каталитични „изгарящи“ апарати
Каталитични „изгарящи“ апарати за превръщане на обогатения газообразен деутерий
в тежка вода, специално конструирани или
подготвени за производство на тежка вода с
прилагане на амонячно-водородния обменен
процес.
7. Заводи за конверсия на уран и
оборудване, специално конструирано
или подготвено за целта
Уводна бележка
Заводите и системите за конверсия на уран
могат да осъществяват едно или повече превръщания на една химическа форма на урана
в друга, включително: конверсия на обогатена
уранова руда в UO3, конверсия на UO3 в UO2,
конверсия на уранови окиси в UF4 или UF6,
конверсия на UF4 в UF6, конверсия на UF6 в UF4,
конверсия на UF4 в метален уран и конверсия
на уранови флуориди в UO2. Много от основните елементи на оборудването за заводите за
конверсия на уран са общоприети за няколко
сегмента от химическата промишленост. Например различните типове оборудване, прилагани
в тези процеси, може да включва: пещи, ротационни пещи, реактори с кипящ слой, реактори – пламъчни кули, центрофуги за течности,
дестилационни колони и течностно-течностни
екстракционни колони. Обаче много малко от
основните елементи са серийно производство;
повечето би трябвало да се произвеждат в
съответствие с изискванията и техническите
условия на клиента. В някои случаи се изискват специални проектни и конструктивни
съображения за корозионната агресивност на
някои от химикалите, с които се манипулира
(HF, F22, ClF3 и уранови флуориди). И накрая
би трябвало да се отбележи, че при всички
процеси на конверсия на урана елементите от
оборудването, които отделно не се конструират
или подготвят специално за конверсия на уран,
могат да бъдат обединени в системи, които
са специално проектирани или подготвени за
употреба при конверсията на уран.
7.1. Специално проектирани или подготвени
системи за конверсия на обогатена уранова
руда в UO3
Пояснителна бележка
Конверсията на обогатена уранова руда в
UO3 може да бъде осъществена чрез първоначално разтваряне на рудата в азотна киселина
и екстракция на очистения уранил нитрат с
използване на разтворител, такъв като трибутилфосфат. По-нататък уранил нитратът се
конвертира в UO3 или чрез концентриране и
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денитриране или чрез неутрализиране с газообразен амоний за произвеждане на амониев
диуранат с последващо филтриране, изсушаване
и калциниране.
7.2. Специално проектирани или подготвени
системи за конверсия на UO3 до UF6
Пояснителна бележка
Конверсията на UO3 в UF6 може да бъде
осъществена директно чрез флуориране. Процесът изисква източник на газообразен флуор
или хлорен трифлуорид.
7.3. Специално проектирани или подготвени
системи за конверсия на UO3 до UO2
Пояснителна бележка
Конверсията на UO3 в UO2 може да бъде
осъществена чрез редуциране на UO3 с крекиран
газообразен амоний или водород.
7.4. Специално проектирани или подготвени
системи за конверсия на UO2 в UF4
Пояснителна бележка
Конверсията на UO2 в UF4 може да бъде
осъществена чрез реагиране на UO2 с газообразен флуороводород (HF) при температура
300 – 500 °C.
7.5. Специално проектирани или подготвени
системи за конверсия на UF4 до UF6
Пояснителна бележка
Конверсията на UF4 в UF6 се осъществява
чрез екзотермична реакция с флуор в реакторкула. UF6 се кондензира от горещите изходящи
газове чрез преминаването на изходящия поток
през студен уловител, охладен до -10 градуса С.
Процесът изисква източник на газообразен
флуор.
7.6. Специално проектирани или подготвени
системи за конверсия на UF6 до метален U
Пояснителна бележка
Конверсията на UF6 до метален U се осъществява чрез възстановяване с магнезий (големи партиди) или калций (малки партиди).
Реакцията се осъществява при температури над
точката на топене на урана (1130 градуса С).
7.7. Специално проектирани или подготвени
системи за конверсия на UF6 до UO2
Пояснителна бележка
Конверсията на UF6 в UO2 може да се осъществи чрез един от трите процеса. При първия
процес UF6 се възстановява и хидролизира до
UO2 с използване на водород и пара. При втория процес UF6 се хидролизира чрез разтваряне
във вода, добавя се амоний за утаяване на
амониевия диуранат и диуранатът се възстановява до UO2 с водород при 820 градуса С.
При третия процес газообразните UF6, CO2 и
NH3 се смесват с вода, като се утаява амониев
уранил карбонат. Амониевият уранил карбонат
се смесва с пара и водород при 500 – 600 градуса С за получаване на UO2.
Конверсията на UF6 в UO2 често се осъществява като първо стъпало на завода за
производство на гориво.
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7.8. Специални проектирани или подготвени
системи за конверсия на UF6 до UF4
Пояснителна бележка
Конверсията на UF6 в UF4 се извършва чрез
редукция с водород.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Доколкото мерките съгласно този протокол
се отнасят до ядрени материали, декларирани
от Общността, и спазвайки член 1 от протокола, Агенцията и Общността си сътрудничат
за улесняване изпълнението на тези мерки и
избягват ненужното дублиране на дейности.
Общността предоставя на Агенцията информация относно прехвърлянията на ядрен
материал както за ядрени, така и за неядрени
цели от всяка държава членка във всяка държава – членка на Общността, както и относно
такива прехвърляния във всяка държава членка
от всяка държава – членка на Общността,
каквито съответстват на информацията, която
трябва да се предоставя съгласно член 2, буква
а), vi), буква б) или съгласно член 2, буква а),
vi), буква в) по отношение на износа и вноса
на изходни материали, които не са стигнали
състава и чистотата, подходящи за производство на неядрено гориво или са обогатени на
изотопи.
Всяка държава членка предоставя на Агенцията информация относно прехвърлянията на
ядрен материал във или от друга държава –
членка на Общността, каквито съответстват на
информацията относно посоченото оборудване
и неядрени материали, изброени в приложение
II към този протокол, която трябва да се предостави съгласно член 2, буква а), ix), буква а)
по отношение на износа, както и по изрично
искане от страна на Агенцията – съгласно член
2, буква а), ix), буква б) по отношение на вноса.
Като взе под внимание Обединения изследователски център на Общността, Общността
също изпълнява мерките, които са формулирани
в този протокол и трябва да се изпълняват в
държавите членки, и ако е уместно – в тясно
сътрудничество с държавата членка, на чиято
територия е разположен обект на центъра.
Комитетът за връзки, създаден съгласно
член 25, буква а) от протокола, посочен в член
26 от Споразумението по гаранциите, ще бъде
разширен с цел да позволи участието на представители на държавите членки и приспособяване към новите обстоятелства, произтичащи
от този протокол.
Единствено за целите на изпълнението на
протокола и без да се накърняват на съответните компетенции и отговорности на Общността
и нейните държави членки, всяка държава
членка, която реши да повери на Комисията
на Европейските общности изпълнението на
някои разпоредби, които съгласно протокола
са отговорност на държавите членки, трябва
да информира другите страни по протокола за
приемането на всякакво такова свое решение.
2143
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 4
от 8 март 2010 г.

за здравните изисквания към говеда и свине
при транспортирането им между Република
България и другите държави – членки на
Европейския съюз, и за определяне на здрав
ния статус на районите и обектите, от които
произхождат тези животни
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. здравните изисквания към говеда и свине
при транспортиране между Република България
и другите държави – членки на Европейския
съюз (ЕС);
2. изискванията за определяне на здравния
статус на районите и обектите, от които произхождат животните по т. 1;
3. изискванията, които се прилагат при обмен
на говеда и свине между Република България
и другите държави членки;
4. изискванията за въвеждане на програма
за надзор;
5. допълнителните гаранции, на които трябва
да отговарят говедата и свинете при транспортирането им.
(2) Наредбата не се прилага за диви свине.
Раздел II
Изисквания при транспортиране на говеда и
свине между Република България и другите
държави членки
Чл. 2. Транспортирането на говеда и свине
между Република България и другите държави
членки се разрешава от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) с ветеринарномедицински здравен сертификат, издаден от
официален ветеринарен лекар, при условие че:
1. е извършена проверка за идентичност и
клиничен преглед от официален ветеринарен
лекар в рамките на 24 часа преди напускането
на регион от територията на Република България, от който произхождат говедата и свинете,
и при прегледа не са установени клинични
признаци на болест;
2. говедата и свинете не произхождат от
животновъден обект или регион, на който по
здравни причини е наложена забрана или ограничения, засягащи съответния животински вид;
3. животните са идентифицирани съгласно
изискванията на раздели ІІ и ІV от Наредба № 61
от 2006 г. за условията и реда за идентификация
на животните, регистрация на животновъдните
обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти
(ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
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4. говедата и свинете не са предназначени
за клане по силата на действаща програма за
ликвидиране на заразна болест;
5. говедата и свинете се транспортират съгласно изискванията на чл. 3, 4 и 5.
Чл. 3. (1) При транспортирането на говеда
и свине от мястото на произход до мястото на
предназначението им не се допуска контакт
с двукопитни животни, които са с различен
здравен статус.
(2) Говедата и свинете се транспортират в
превозни средства, отговарящи на изискванията
на Регламент № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по
време на транспортиране и свързаните с това
операции и за изменение на директиви 64/432/
ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97,
обнародван в ОВ бр. L 3 от 5.1.2005 г., и съгласно
условията, посочени в чл. 16, ал. 2.
(3) Националната ветеринарномедицинска
служба одобрява местата, на които превозните
средства по ал. 2 се почистват и дезинфекцират.
Чл. 4. (1) Говедата и свинете се придружават
по време на транспортирането до крайното им
местоназначение с ветеринарномедицински
здравен сертификат съгласно приложение № 1.
(2) Сертификатът по ал. 1 се състои от
един-единствен лист или когато се състои от
повече от един лист, е в такава форма, че всеки два или повече листове да са част от едно
неразделно цяло със сериен номер.
(3) Сертификатът по ал. 1 се издава в деня
на клиничния преглед на български език и
най-малко на един от официалните езици на
държавата по местоназначението.
(4) Сертификатът по ал. 1 важи десет дни от
датата на извършването на клиничния преглед.
Чл. 5. (1) Сертификатът по приложение № 1
се издава от официален ветеринарен лекар след
извършване на клиничен преглед на животните
и на инспекции, посещения и проверки в животновъдния обект или събирателния център,
от които произхождат животните.
(2) За говеда и свине от събирателен център
сертификатът по приложение № 1 се издава от
официалния ветеринарен лекар, отговарящ за
региона, в който се намира животновъдният
обект, въз основа на официален документ, съдържащ необходимата информация, изготвен
от одобрения ветеринарен лекар, отговорен за
животновъдния обект по произход.
(3) За говеда и свине, които произхождат от
животновъден обект, включен в програмата за
надзор по чл. 19, сертификатът по приложение
№ 1 се издава от официален ветеринарен лекар, отговарящ за региона, в който се намира
животновъдният обект, въз основа на официален
документ, съдържащ необходимата информация,
изготвен от одобрения ветеринарен лекар, отговорен за животновъдния обект по произход.
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(4) С издаването на сертификата по приложение № 1 официалният ветеринарен лекар
удостоверява, че са изпълнени и допълнителните
гаранции за липса на болести, предвидени от
европейското законодателството.
(5) Официалният ветеринарен лекар, отговарящ за събирателния център, извършва
необходимите проверки на животните, пристигащи в центъра.
(6) Официалният ветеринарен лекар е отговорен за отразяването на транспортирането на
животните в системата ТРЕЙСИС в деня на
издаване на сертификата или в рамките на 24
часа преди тръгването на пратката.
Чл. 6. (1) Транзитно преминаване през
събирателен пункт в Република България на
говеда и свине, транспортирани от една държава членка за друга се допуска, при условие
че има издаден сертификат по приложение №1
от официален ветеринарен лекар на държавата
по произход.
(2) Говедата и свинете могат да преминат
транзитно през събирателен център, който е
разположен в друга държава членка, преди
да бъдат изпратени до държавата членка по
местоназначение. В този случай сертификатът
по приложение № 1 се издава от официалния
ветеринарен лекар в държавата членка по
произход.
(3) Официалният ветеринарен лекар, отговорен за събирателния център на транзита,
издава нов сертификат по приложение № 1,
който се предоставя на компетентните органи на
държавата членка на крайно местоназначение,
като поставя серийния номер на оригиналния
сертификат и го прилага към оригиналния
сертификат или към официално заверено копие от него.
(4) Срокът на валидност на сертификатите
по ал. 3 е десет дни.
Чл. 7. При транспортирането на говедата и
свинете, предназначени за развъждане и продукция, освен на изискванията по чл. 2, 3, 4 и 5
трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. животните да са пребивавали в живот
новъдния обект по произход в продължение
на 30 дни преди транспортирането им, а ако
са на възраст под 30 дни – да не са напускали
обекта на произход от датата на раждането им;
2. животните да произхождат от държави
членки или да са внесени от трета страна в
съответствие със законодателството на ЕС за
здравеопазване;
3. официалният ветеринарен лекар да е проверил спазването на изискванията по т. 1 и 2
чрез официалната идентификация и водената
документация за говедата и свинете;
4. когато преминават като транзит през събирателен център в държава членка на произход,
периодът на събиране на говедата и свинете
извън животновъдния обект на произход да не
е повече от шест дни;
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5. когато се внасят от трета страна в Република България и Република България не е
страна на крайното им местоназначение, се
придружават от сертификата по чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 5 от 2007 г. за организацията на
граничния ветеринарномедицински контрол при
внасяне и транзитно преминаване на животни
от трети страни (обн., ДВ, бр. 22 от 2007 г.;
изм., бр. 14 от 2010 г.) и се транспортират
възможно най-бързо до държавата членка на
крайното им местоназначение;
6. внесените от трета страна говеда и свине
при пристигане в местоназначението и преди
всякакво по-нататъшно транспортиране да:
а) отговарят на изискванията на тази наредба,
и по-специално на изискването за пребиваване,
посочено в т. 1;
б) не бъдат въвеждани в стадото, докато
одобреният ветеринарен лекар, който отговаря
за стадото, не установи, че това няма да застраши здравния статус на останалите животни;
животните, въведени в стадото, не трябва да
го напускат до 30 дни след настаняването им,
освен ако не са били изолирани от другите
животни в това стадо.
Чл. 8. Транспортирането на говедата за
развъждане и продукция освен на изискванията по чл. 2, 3, 4 и 5 трябва да отговарят и на
следните изисквания:
1. животните да произхождат от официално
признато за свободно от туберкулоза стадо, а
когато са по-възрастни от шест седмици, да са
показали отрицателен резултат за туберкулоза
при изследване с интрадермално туберкулиново изследване, извършено до 30 дни преди
напускане на стадото по произход, съгласно
приложение № 2, т. 2.2; изследването не се изисква, ако животните произхождат от държава
членка или част от държава членка, призната
като официално свободна от туберкулоза, или
от държава членка или част от държава членка,
които имат официално одобрена от Европейската комисия (ЕК) програма за надзор;
2. когато се касае за некастрирани говеда,
по-възрастни от 12 месеца и идващи от официално свободно от бруцелоза стадо, същите
трябва да са показали резултат под 30 аглутинационни международни единици (МЕ) на
един милилитър при извършване на реакция
аглутинация (или което и да е друго изследване,
одобрено от Постоянния ветеринарен комитет
(ПВК), извършено през 30-те дни, предхождащи
напускането на стадото по произход, съгласно
приложение № 3; изследване не се изисква, ако
говедата произхождат от държава членка или
част от нея, които са официално признати за
свободни от бруцелоза, или от държава членка
или част от нея, която има одобрена програма
за надзор;
3. животните да произхождат от официално
свободно от ензоотична левкоза по говедата
(ЕЛГ) стадо, а когато са на възраст над 12 месеца,
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да са показали отрицателен резултат за левкоза
при индивидуално изследване, извършено до 30
дни преди напускането на стадото по произход,
съгласно приложение № 4; изследването не се
изисква, ако говедата произхождат от държава
членка или част от нея, които са официално
признати за свободни от ензоотична левкоза,
или от държава членка или част от нея, която
има одобрена програма за надзор;
4. от напускането на стадото по произход
до пристигането им до крайното местоназначение животните да не са били в контакт с
говеда, отговарящи само на изискванията по
чл. 2, 3, 4 и 5.
Чл. 9. Говеда, предназначени за клане,
освен на изискванията по чл. 2,3,4 и 5 трябва
да произхождат от стада, които са официално
свободни от туберкулоза и ензоотична левкоза,
а при некастрирани говеда – от стада, които
са официално свободни от бруцелоза.
Чл. 10. (1) Националната ветеринарномедицинска служба определя национална референтна
лаборатория, която отговаря за координиране
на стандартите и методите за диагностициране,
посочени в приложения № 2, 3 и 4.
(2) Координатите на лабораторията по ал. 1
и всички последващи промени, свързани с тях,
се публикуват на интернет страницата на НВМС.
(3) Задачите и отговорностите на лабораторията по ал. 1 са посочени в приложения
№ 2, 3 и 4.
Чл. 11. (1) Говедата и свинете, предназначени за клане, които при пристигането си в
Република България са транспортирани директно в кланица, се изколват не по-късно от
72 часа от пристигането им в съответствие със
законодателството на ЕС за здравеопазване.
(2) Говедата и свинете, предназначени за
клане, които при пристигането си в Република
България са транспортирани в събирателен
център, в случай че бъдат закупени, се транспортират директно в кланица и се изколват, но
не по-късно от три работни дни от пристигането
им в събирателния център. От транспортирането на животните в събирателния център до
транспортирането им до кланицата същите
не трябва да влизат в контакт с двукопитни
животни, които не отговарят на изискванията
на тази наредба.
Чл. 12. (1) Директорите на регионалните
ветеринарномедицински служби незабавно
уведомяват генералния директор на НВМС
при поява на клинични признаци, съмнителни
за наличие на някоя от болестите по приложение № 5.
(2) Ежегодно НВМС изпраща в ЕК подробна информация за възникналите в Република
България през предходната календарна година
болести по приложения № 5 и 6, включително и подробна информация за изпълнение на
програмите за надзор и ликвидиране на тези
болести.

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Чл. 13. (1) Националната ветеринарномедицинска служба при изпълнение на задължителна
национална програма за контрол на някои от
заразните болести по приложение № 5 за цялата
страна или за регион от нея може да представи
програмата на ЕК, като посочи:
1. разпространението на тази болест в
страната;
2. причините за провеждане на програмата,
като се вземе под внимание значимостта на
болестта, направените разходи за нея и вероятните ползи от нейното прилагане;
3. географския район, върху който тази
програма ще се прилага;
4. категориите на здравен статус, които ще
се прилагат към стадата, стандартите, които
трябва да се достигнат за всяка отделна категория, както и процедурите за изследване,
които ще се използват;
5. процедурите по наблюдение на изпълнението на програмата, резултатите, които се
представят в ЕК най-малко един път в годината;
6. действията, които трябва да се предприемат, когато съответното стадо загуби своя
здравен статус;
7. действията, които се предприемат при
положителни резултатите от изследванията,
извършени в съответствие с изискванията на
програмата.
(2) Представените от НВМС програми могат
се изменят или допълват от ЕК в зависимост
от епизоотичната обстановка.
Чл. 14. (1) Когато територията на страната
или част от нея са свободни от посочените в
приложение № 6 болести, НВМС представя в
ЕК документация относно:
1. естеството на болестта и историята на
нейната поява на територията на страната;
2. резултатите от надзорните изследвания,
основани на серологични, микробиологични,
патологоанатомични или епизоотични изследвания, за които нормативните разпоредби изискват задължително информиране на НВМС;
3. периода, през който е бил провеждан
този надзор;
4. периода, през който е действала забрана
за ваксиниране срещу тази болест, както и географския регион, за който се отнася забраната;
5. мероприятията, чрез които е установено
отсъствието на тази болест.
(2) Допълнителните гаранции, които ЕК
определя след одобрението на програмите по
чл. 12, ал. 2, са задължителни за Република
България при обмен на животни с държави
членки.
(3) Националната ветеринарномедицинска
служба уведомява ЕК за възникнали нови огнища на болести.
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Раздел III
Изисквания към събирателните центрове и ус
ловията за настаняване на говеда и свине в тях
Чл. 15. (1) Директорът на регионалната
ветеринарномедицинска служба (РВМС), в
чийто регион се намира събирателният център,
е отговорен, че:
1. същият е под контрол на официален или
одобрен ветеринарен лекар, който отговаря за
изпълнението на разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и 2;
2. същият е разположен в регион, който не
е обект на забрана или ограничения за транспортиране на говеда и свине;
3. същият е почистен и дезинфекциран преди
използването му, като това се контролира от
ветеринарен лекар по т. 1;
4. говедата и свинете, които се настаняват в
него, не надвишават капацитета му и са настанени в помещение, предназначено за тази цел;
5. същият разполага с подходящи съоръжения
за товарене, разтоварване и подслоняване на
животните и отговаря на условията за поене
и хранене, както и за извършване на необходимото лечение;
6. съоръженията по т. 5 са изградени от
материали, позволяващи лесно почистване и
дезинфекциране;
7. същият разполага със:
а) съоръжения за инспектиране;
б) съоръжения за изолиране;
в) оборудване за почистване и дезинфекция
на помещения и превозни средства;
г) помещения за съхранение на фураж, тор
и постеля;
д) система за събиране на отпадъчните води;
е) кабинет за ветеринарен лекар по т. 1.
(2) В събирателния център се допускат животни, предназначени за развъждане и клане,
от собственика или лицето, което отговаря за
събирателния център, ако животните са:
1. идентифицирани;
2. от стада, които са официално признати
за свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза, а за животните, предназначени
за клане, са изпълнени изискванията по чл. 9.
(3) Собственикът на събирателния център
е отговорен животните, които се настаняват в
събирателния център, да са идентифицирани и
да са придружени от ветеринарномедицински
свидетелства за транспортиране, паспорти за
едрите преживни и ветеринарномедицински
здравни сертификати за съответните видове и
категории съгласно приложение № 1.
(4) Събирателният център се инспектира редовно (минимум веднъж месечно) от официален
ветеринарен лекар, за да се гарантира, че се
спазват изискванията за регистрация и изискванията на Регламент № 1/2005 и Наредба № 16
от 2006 г. за защита и хуманно отношение при
отглеждане и използване на селскостопански
животни (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).
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(5) Собственикът или отговорното за събирателния център лице въз основа на номерата
на средствата за идентификация и придружаващите документи на животните вписват в
информационната система по чл. 51, ал. 3 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВД) следната информация:
1. името на собственика, произхода на
животните, датата на тяхното настаняване и
напускане, номера на средството за индентификация на говедата, регистрационния номер на
животновъдния обект на произход или стадото
на произход на прасета, влизащи в центъра, и
местоназначението, за което са предназначени;
2. номера на лиценза на превозвача и номера
на сертификата за одобрение на транспортното
средство, транспортиращо животни.
(6) Информацията по ал. 5 се съхранява
най-малко 3 години;
(7) Националната ветеринарномедицинска
служба регистрира събирателните центрове
съгласно чл. 137 ЗВД. Регистрацията на събирателните центрове може да бъде само за
определен вид животни, само за животни за
разплод, както и само за животни за клане.
НВМС съставя и актуализира списък на регистрираните събирателни центрове и техните
регистрационни номера. НВМС предоставя
на ЕК списъка и го публикува на интернет
страницата си.
(8) Националната ветеринарномедицинска
служба може да заличи регистрацията съгласно
чл. 138, ал. 1 ЗВД в случай, че не се спазват
изискванията по този член или на други разпоредби от тази наредба. Събирателният център
може да бъде регистриран отново съгласно
чл. 137 ЗВД.
(9) Националната ветеринарномедицинска
служба осигурява за регистрираните събирателни центрове достатъчен брой одобрени
ветеринарни лекари.
Раздел IV
Изисквания при транспортиране на говеда и
свине
Чл. 16. (1) Транспортирането на говеда и
свине се осъществява от превозвачи, получили
лиценз за превоз по чл. 163 ЗВД, и с транспортни средства, за които има издаден сертификат
за одобрение по чл. 162, ал. 1 ЗВД.
(2) Животните се транспортират при следните условия:
1. превозното средство е конструирано по
начин, непозволяващ животинските екскременти, постеля или храна да се процедят или
изпаднат от него;
2. превозното средство се почиства и дезинфекцира със средства, включени в регистъра
на Министерството на здравеопазването на
биоцидните препарати, за които е издадено
разрешение за пускане на пазара по реда на
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Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и препарати, незабавно след
транспортиране и преди товарене на животни.
(3) Превозвачите имат подходящи почистващи средства, както и дезинфекциращи средства
и съоръжения за съхраняване на отпадъци и тор
или разполагат с документи, удостоверяващи,
че тези операции са извършени от одобрен
изпълнител.
(4) Превозвачът е задължен да поддържа
регистър, съдържащ следната информация,
която да се съхранява за период от най-малко
три години:
1. места, дати на товарене, име или наименование, адрес на животновъдния обект или
събирателния център, от където животните са
били натоварени;
2. места и дати на доставка, име или наименование, адрес на получателя;
3. видове и брой транспортирани говеда и
свине;
4. дата и място на дезинфекциране;
5. детайли от придружаващи документи
(серийни номера и др.);
6. очаквана продължителност за всяко пътуване.
(5) Превозвачите са отговорни пратките
от говеда и свине да не влизат в контакт с
животни с по-нисък здравен статус от напускането на животновъдния обект на произход
или събирателния център до пристигането им
по местоназначение.
(6) Националната ветеринарномедицинска
служба осъществява контрол на превозвачите
за спазването на изискванията по този член и
други разпоредби по тази наредба, отнасящи се
до необходимата документация, придружаваща
животните.
(7) Изискванията на този член не се прилагат
при транспортирането на животни на разстояние до 65 км от мястото на заминаването до
местоназначението.
(8) При неспазване на разпоредбите на
този член и разпоредбите, отнасящи се до
нарушения и уведомленията за нарушения, се
прилагат мерките, предвидените в член 26 от
Регламент (ЕО) № 1/2005.
Чл. 17. (1) Националната ветеринарномедицинска служба гарантира пред ЕК чрез
компютърната база данни, че регистрираните
търговци по чл. 71 ЗВД извършват търговия
само с животни, които са:
1. идентифицирани;
2. предназначени за развъждане и идват
от стада, официално признати за свободни от
туберкулоза, бруцелоза и левкоза, или са предназначени за клане съгласно чл. 9.
(2) За целите по ал. 1 търговците са отговорни животните да са идентифицирани и
придружени от ветеринарномедицински здравни
сертификати, подходящи за съответните видове.
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(3) Националната ветеринарномедицинска
служба може да разреши транспортиране на
идентифицирани животни, които не отговарят
на изискванията по ал. 2, когато:
1. животните се транспортират директно в
кланица, без да преминават през други места
или съоръжения, като клането им се извършва
възможно най-бързо и се предприемат мерки за
предотвратяване разпространението на болест;
2. са предприети мерки при пристигането
на животните в кланицата те да не влизат в
контакт с други животни, като клането се извършва отделно от другите животни в кланицата.
(4) Търговците на животни водят дневник,
съдържащ:
1. име на собственика, произход на животните, дата на закупуване, категории на животните,
брой на говедата и номера на средствата за
индентификация, регистрационен номер на животновъдния обект на произход или на стадото
на произход на закупените прасета;
2. номера на лиценза на превозвача и на
сертификата за одобрение на превозното средство, с което са транспортирани животните;
3. име и адрес на купувача и крайно местоназначение на животните.
(5) Търговците на животни съхраняват копия
от маршрутните планове на превозвача, копия
от ветеринарните сертификати, придружаващи
животните, и дневника по ал. 4 за срок три
години.
(6) Търговците, които настаняват животни
в собствени помещения:
1. осигуряват персонал, който да се грижи за
тях, обучен относно прилагането и спазването на
изискванията на тази наредба и изискванията за
защита и хуманно отношение към животните;
2. сключват договор с одобрен ветеринарен лекар, който да извършва необходимите
изследвания на животните;
3. предприемат всички необходими мерки
за предотвратяване на разпространението на
болести.
Раздел V
Изисквания към помещенията, предназначени
за отглеждане на говеда и свине в животно
въден обект на търговеца
Чл. 18. (1) Помещенията за животни по
чл. 17, ал. 6 се регистрират като животновъдни обекти от НВМС по реда на чл. 137 ЗВД.
(2) Помещенията по ал. 1 се регистрират
при условие, че:
1. са под контрол на официален ветеринарен лекар;
2. са разположени в район, който не е обект
на забрана за транспортиране на говеда и свине;
3. разполагат със:
а) достатъчен капацитет, инспекционни съоръжения и място за изолиране на животни в
случай на поява на заразна болест;
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б) подходящи съоръжения за разтоварване и
подслоняване на животните, като са осигурени
условия за тяхното поене, хранене и лечение;
в) място за приемане и съхраняване на
отпадъци от тор и постеля;
г) система за събиране на отпадъчните води.
(3) Съоръженията по ал. 2, т. 3, буква „б“ са
изградени от материали, позволяващи лесно
почистване и дезинфекциране.
(4) Официалният ветеринарен лекар контролира почистването и дезинфекцията на
помещенията преди използването им.
(5) Националната ветеринарномедицинска
служба може да заличи регистрацията в случай
на неизпълнение на нормативно определените
здравни изисквания. Помещенията по този член
могат да бъдат регистрирани отново съгласно
ал. 1 и 2, ако отговарят на посочените условия.
(6) Националната ветеринарномедицинска
служба извършва редовни инспекции, за да
гарантира пред ЕК, че изискванията на този
член се изпълняват.
(7) Националната ветеринарномедицинска
служба съставя и актуализира списък на регистрираните търговци и помещенията, използвани
от тях, и публикува този списък на интернет
страницата си.
Раздел VI
Програма за надзор
Чл. 19. (1) Националната ветеринарномедицинска служба ежегодно изготвя програма
за надзор за следващата календарна година в
срок до тридесети септември, която включва
данни относно:
1. стадата;
2. собственика или друго физическо или
юридическо лице, отговарящо за съответния
животновъден обект;
3. одобрения или официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект;
4. съответната РВМС;
5. официално одобрените от НВМС диагностични лаборатории;
6. компютърна база данни;
7. официалните ветеринарни лекари, контролиращи кланиците и събирателните центрове.
(2) Основните цели на програмата по ал. 1
са официално класифициране на животновъдните обекти, което се поддържа актуално чрез
провеждане на редовни проверки, събиране
на епизоотични данни и наблюдение върху
разпространението на болестите.
(3) Програмата по ал. 1 е задължителна за
всички животновъдни обекти на територията
на страната, като НВМС може да я прилага и
само върху част от територията на един или
няколко съседни региона.
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(4) Когато се ползва облекчението по ал. 3,
при транспортирането на животни към такава
част от територията на страната от други региони, които не са част от тази програма, се
прилагат разпоредбите на тази наредба.
(5) В програмата по ал. 1 се регламентират
правата и задълженията на официалните ветеринарни лекари, контролиращи животновъдните
обекти, одобрените ветеринарни лекари, които
ги обслужват, техните собственици и на всички
други лица по програмата, включително и на
ветеринарните лекари, издаващи ветеринарномедицинските здравни сертификати.
Чл. 20. (1) За изпълнението на програмата
за надзор по чл. 19 собствениците на животновъдни обекти са длъжни:
1. да осигуряват ветеринарномедицинско
обслужване на обекта чрез договор с одобрен
ветеринарен лекар;
2. при съмнение за наличие на заразна болест
или болест, подлежаща на задължително обявяване, незабавно да уведомяват ветеринарния
лекар по т. 1;
3. да уведомяват незабавно ветеринарния
лекар по т. 1 за всички новопристигнали в неговия животновъден обект животни, за да може
официалният ветеринарен лекар да провери
дали статуса на животновъдния обект се запазва, след като бъдат извършени необходимите
изследвания на новопристигналите животни;
4. да изолират новопристигналите животни,
докато ветеринарният лекар по т. 1 не разреши
настаняването им в животновъдния обект.
(2) Одобреният ветеринарен лекар, обслужващ обекта:
1. притежава диплома за завършено висше
образование по ветеринарна медицина и е запознат с най-новите нормативни изисквания по
отношение на здравеопазването на животните;
2. няма общ финансов интерес или родство
по права, съребрена линия – до четвърта степен
включително, по сватовство – до втора степен
включително, както и не е съпруг/а, също така
не се намира във фактическо съжителство със
собственика и/или с лицето, което отговаря за
животновъдния обект;
3. отговаря за изпълнението на поставените
от НВМС изисквания за обезпечаване и функциониране на програмата за надзор;
4. предоставя на собственика на животновъдния обект информация и съдействие за изпълнение на мерките, осигуряващи запазването
на здравния статус на животновъдния обект, в
съответствие с програмата.
(3) Ветеринарният лекар по ал. 2 спазва
изискванията за:
1. идентификация и издаване на документи
за транспортиране на животните от стадото, на
животните, настанени в животновъдния обект,
и на животните, предназначени за обмен;
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2. задължително докладване в съответната
РВМС при наличие на заразни болести по
животните, рисковите фактори по отношение
здравето на хората и животните, както и спазването на изискванията за защита и хуманно
отношение към животните;
3. установяване на причината при смърт на
животните и изпращане на проби за лабораторни изследвания;
4. хигиенните условия в животновъдния
обект, в който се отглежда стадото.
(4) Ако правилното функциониране на програмата изисква това, НВМС може да ограничи
отговорността на ветеринарния лекар по ал. 2
до определен брой животновъдни обекти или
до определен брой населени места.
(5) Националната ветеринарномедицинска
служба съставя списъци на одобрени ветеринарни лекари и на животновъдните обекти,
включени в програмите за надзор. Ако НВМС
констатира, че одобрен ветеринарен лекар не
отговаря на условията и не спазва изискванията
по ал. 2 и 3, се предприемат действия съгласно
чл. 46д и 415 ЗВД.
Чл. 21. (1) Компютърната база данни съдържа следната информация за всяко животно:
1. номера на средството за индентификация;
2. дата на раждане;
3. пол;
4. порода или цвят на космената покривка;
5. номера на средството за индентификация
на майката или когато е внесено от трета страна – номера на средството за индентификация,
което му е поставено след инспектиране, проведено по реда на Наредба № 61 от 2006 г. за
условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и
достъпа до базата данни за идентифицираните
животни и регистрираните обекти, и отговарящ
на номера на средството за индентификация
по произход;
6. регистрационния номер на животновъдния
обект, в който е родено животното;
7. регистрационните номера на животновъдните обекти, имената и адресите на собствениците на всички животновъдни обекти, в които
животното е пребивавало, както и датите на
преместване на животните в съответните обекти;
8. дата на смърт или клане.
(2) Освен информацията по ал. 1 компютърната база данни съдържа и регистрационния
номер на животновъдния обект на пребиваване
на животното, състоящ се от не повече от 12
цифри, отделно от кода на държавата, както и
името и адреса на собственика.
(3) Националната ветеринарномедицинска
служба поддържа компютърна база данни, която
съдържа следната информация:
1. идентификационните номера на всички
животни от вида говеда, които пребивават в
съответния животновъден обект, или когато
се отнася за групи прасета, регистрационния
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номер на животновъдния обект на произход
или на стадото на произход, както и номера
на ветеринарномедицинското свидетелство за
транспортиране и ветеринарния здравен сертификат, когато такъв е приложим;
2. списък на всички свързани с всяко говедо
промени на животновъдните обекти, като се
започне от животновъдния обект на раждане,
или на животновъдния обект на внос, когато
животното е внесено от трета страна, като
за групите прасета това е регистрационният
номер на последния животновъден обект или
последното стадо, а за внесените от трети страни животни – животновъдният обект на внос.
(4) Данните по ал. 1 се съхраняват в продължение на най-малко три години след смъртта
на говедото и три последователни години от
нанасянето на данните за прасета.
(5) Само данните по ал. 2 са приложими
при свине.
(6) Официалните ветеринарни лекари към
регионалните ветеринарномедицински служби
чрез извършване на редовни проверки са отговорни пред НВМС за правилното функциониране
на програмата за надзор.
(7) Националната ветеринарномедицинска
служба чрез извършване на редовни проверки
гарантира пред ЕК, че програмата се прилага
ефективно.
(8) Националната ветеринарномедицинска
служба при изготвянето на програма за надзор,
която се изпълнява за минимум 12-месечен
период, изпраща документацията за одобрение
от ЕК.
(9) При одобрение от ЕК програмата се
финансира от бюджета на ЕС. Експерти от ЕК
извършват проверки за правилното прилагане
на програмата.
(10) В случай че има одобрена програма
за надзор за цялата територия на Република
България, НВМС може да не прилага изискването за клиничен преглед на животните от
официален ветеринарен лекар в рамките на 24
часа преди транспортирането им.
Чл. 22. (1) Когато се установи нарушение
на изискванията на наредбата, ветеринарен
лекар от РВМС, на чиято територия е установено нарушението, предприема мерки по реда
на чл. 131 ЗВД, независимо дали е извършено от юридическо или от физическо лице, и
предприема мерки за опазване на здравето на
животните и ограничаването на разпространението на болестта.
(2) Регионалната ветеринарномедицинска
служба предприема мерки за:
1. преустановяване на транспортирането или
за връщане на животните към първоначалния
пункт на изпращане по най-прекия маршрут,
при условие че този вид действия не би застрашил допълнително здравето или хуманното
отношение към животните;
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2. настаняване на животните на подходящо
място, където да получат необходимите грижи в
случай на преустановяване на транспортирането;
3. клане на животните.
(3) Регионалната ветеринарномедицинска
служба определя месодобивното предприятие,
в което ще се извърши клането на животните,
и използването на добитото месо съгласно:
1. Наредба № 35 от 2006 г. за специфичните
изисквания при осъществяване на официален
контрол върху суровини и храни от животински
произход (обн., ДВ, бр. 35 от 2006 г.; изм., бр.
79 от 2006 г.);
2. Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и Съвета от 3 октомври 2002 г.
за установяване на здравни правила относно
странични животински продукти, непредназначени за човека (обнародван в ОВ, бр. L273
от 2002 г.).
(4) Ако здравният статус на животните не
е изяснен или съществува риск за здравето на
хора и животни, в съответствие с разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 може да се даде
срок на собственика или негов представител за
привеждане в съответствие с нормите, преди
да се предприемат действията по ал. 5 и 6;
(5) Националната ветеринарномедицинска
служба незабавно уведомява компетентния
орган на държавата членка, от която произхождат животните, за установено нарушение
на изискванията по тази наредба.
(6) За да се гарантира спазването на изискванията на ал. 1 – 5, НВМС си взаимодейства
с компетентните органи на останалите държави
членки съгласно Наредба № 26 от 2005 г. за
сътрудничество между Националната ветеринарномедицинска служба, ветеринарните
служби на държавите – членки на Европейския
съюз, и Европейската комисия при прилагане
на ветеринарното законодателство (ДВ, бр. 6
от 2006 г.).
(7) Прилагането на изискванията на този
член не изключва предприемането на мерките
по чл. 46д ЗВД и налагането на административно наказание по чл. 415 ЗВД.
Раздел VII
Официално свободно от туберкулоза стадо и
регион
Чл. 23. (1) Стадо говеда е официално свободно от туберкулоза, ако:
1. всички говеда в стадото не показват клинични признаци за туберкулоза;
2. всички животни над шестседмична възраст
са реагирали отрицателно на най-малко на
две интрадермални изследвания с туберкулин,
направени в съответствие с приложение № 2,
първото – шест месеца от ликвидирането на
заразяването в стадото, а второто – шест месеца по-късно, или ако стадото е било събрано
единствено от животни, които произхождат
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от официално свободни от туберкулоза стада,
първото изследване се провежда най-малко 60
дни след събирането, а второ не се изисква;
3. след извършването на първото изследване
по т. 2 нито едно говедо над шестседмична
възраст не е било въведено в стадото, освен ако
не е реагирало отрицателно на интрадермално
изследване с туберкулин, проведено и оценено съгласно приложение № 2 и изпълнено 30
дни преди или 30 дни след датата на неговото
въвеждане в стадото; в този случай животното
трябва да бъде физически изолирано от другите
животни от стадото, за да се избегне всякакъв
пряк или косвен контакт с тях, докато не се докаже с изследване, че резултатът е отрицателен.
(2) До получаване на статус на официално
свободна страна от туберкулоза изследването по
ал. 1, т. 3 е задължително при транспортиране
на говеда между два животновъдни обекта на
територията на Република България, които са
включени в програмата за надзор по чл. 19.
Чл. 24. (1) Статусът на официално свободно
от туберкулоза стадо по чл. 23 се запазва от
НВМС, ако
1. условията по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 3 се
спазват;
2. всички говеда, които се въвеждат в стадото,
произхождат от стада, признати за официално
свободни от туберкулоза;
3. всички говеда в стадото, с изключение
на телетата на възраст под 6 седмици, родени
в същото стадо, се изследват за туберкулоза
всяка година в съответствие с приложение № 2.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба може да промени честотата на
профилактичните изследвания за контрол на
туберкулозата на територията на страната или
на част от нея, при условие че:
1. общият брой стада, определен от НВМС
до 31 декември всяка година, които са заразени
с туберкулоза, не превишава повече от 1 % за
съответния регион през двугодишен период
на наблюдение; в този случай интервалът на
извършване на изследването за туберкулоза
може да се увеличи на 2 години, а мъжките
животни, предназначени за угояване в стадото,
които се отглеждат отделно, може да не се
подлагат на изследване, при условие че те
идват от официално свободни от туберкулоза
стада и НВМС гарантира, че те няма да бъдат
използвани за разплод, а ще бъдат изпращани
директно за клане;
2. общият брой на стадата, които са заразени с туберкулоза, определен от НВМС до 31
декември всяка година за определен регион, не
превишава повече от 0,2 % средно през последните два двугодишни периода на надзор; в този
случай интервалът между рутинните изследвания
може да бъде увеличен на три години;
3. процентът на заразените стада, определени от НВМС до 31 декември всяка година, не
е повече от 0,1 % средно през двата последни
тригодишни периода на надзор; в този случай
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интервалът между рутинните изследвания
може да бъде увеличен на четири години и/
или възрастта, на която животните трябва да
преминат през тези изследвания, може да бъде
увеличен на 24 месеца, ако е изпълнено едно
от следните условия:
а) преди въвеждане в стадото всички говеда
са били изследвани за туберкулоза и са показали
отрицателен резултат;
б) всички говеда, предназначени за клане,
са преминали следкланичен преглед и тези от
тях, които са показали изменения, сходни с тези
на туберкулозата, са изследвани лабораторно.
(3) Националната ветеринарномедицинска
служба може да увеличи честотата на изследването за туберкулоза на територията на страната
или на част от нея, в случай че има увеличено
заразяване от туберкулоза по говедата.
Чл. 25. (1) Статусът на официално свободно от туберкулоза стадо се преустановява със
заповед на директора на съответната РВМС
при едно от следните условия:
1. не се изпълняват изискванията по чл. 23;
2. едно или повече говеда са реагирали положително на рутинно изследване за туберкулоза или при рутинен следкланичен преглед са
открити изменения, наподобяващи туберкулоза.
(2) При положителна реакция за туберкулоза
след извършване на интрадермално изследване
положително реагиралото животно се изолира
и заколва. Извършват се следкланичен преглед, лабораторни изследвания и епизоотични
проучвания.
(3) Статусът на стадото се преустановява,
докато не завършат лабораторните изследвания
по ал. 2.
(4) Ако не се потвърди положителен за
туберкулоза лабораторен резултат, статусът на
стадото се възстановява при едно от следните
условия:
1. след интрадермално изследване с отрицателен резултат за туберкулоза на всички говеда на
възраст над 6 седмици, извършено 42 дни след
клането на положително реагиралото животно;
2. при наличие в стадото на говеда с неизяснен статус той се запазва преустановен, докато
всички говеда с неясен статус не се изолират,
не се извърши последващо интрадермално
изследване след 42 дни или говедата с неясен
статус се изколят и се извърши следкланичен
преглед, като се изпращат материали за лабораторно изследване.
(5) В случаите по ал. 4, буква „б“ НВМС
може да разреши транспортирането на останалите говеда от стадото при условие, че в
стадото не е имало положително реагирали
говеда през последните 3 години и статусът
на всички говеда с неопределени реакции се
изясни чрез извършване на последващо изследване след 42 дни.
(6) В случаите по ал. 5 не се разрешава
транспортиране с цел търговия в ЕС.
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(7) Ако при изследването по ал. 5 има
животно с положителна или неопределена
реакция, се предприемат действията по ал. 1,
т. 2, ал. 2, 3 и 4.
(8) Ако при действията по ал. 7 се потвърди
туберкулоза, всички говеда, напуснали стадото
след последното интрадермално изследване с отрицателен резултат, се проследяват и изследват.
Чл. 26. (1) Статусът на официално свободно
от туберкулоза стадо се отнема със заповед на
директора на РВМС, ако се потвърди наличието на туберкулоза чрез изолирането на Микобактериум бовис (M.bovis) при лабораторно
изследване.
(2) Статусът по ал. 1 се отнема, ако:
1. не са спазени условията по чл. 23;
2. са открити типични изменения за туберкулоза при следкланичен преглед;
3. епизоотологичното проучване доказва
наличие на заразяване;
4. при извършване на дейности с цел контрол
на туберкулозата по говедата.
(3) Регионалната ветеринарномедицинска
служба проследява и проверява всяко стадо,
за което се счита, че има епизоотична връзка
със заразеното стадо.
(4) Статусът на официално свободно от
туберкулоза стадо се отнема до извършване
на механично почистване и дезинфекция на
помещенията и съдовете и докато всички животни, по-възрастни от шест седмици, реагират
отрицателно на две последователни изследвания за туберкулоза, като първото се извършва
най-малко 60 дни, а второто – най-малко
четири месеца и не повече от 12 месеца след
отстраняването на последното положително
реагирало животно.
Чл. 27. Територията на Република България
или регион от нея се признава с решение на
ЕК за официално свободни от туберкулоза, ако:
1. процентът на заразените стада говеда
не е повече от 0,1 % в продължение на шест
последователни години и най-малко 99,9 % от
стадата са били обявени за официално свободни от туберкулоза в продължение на шест
години; процентите се изчисляват от НВМС
до 31 декември за всяка календарна година;
2. всяко говедо е идентифицирано;
3. на всички говеда, предназначени за клане,
се извършва следкланичен преглед от официален
ветеринарен лекар;
4. спазени са процедурите за преустановяване
и отнемане на статуса на официално свободно
от туберкулоза стадо.
Чл. 28. (1) Територията на Република България или регион от нея запазват официалния
статус на свободни от туберкулоза, докато
условията по чл. 27 се спазват.
(2) Ако има данни за значителна промяна
в ситуацията по отношение на туберкулозата в
Република България или регион от нея, който
е бил признат като официално свободен от
туберкулоза, ЕК може да вземе решение за
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прекъсване или възстановяване на статуса,
което изисква да бъдат провеждани редовни
интрадермални изследвания с туберкулин.
Раздел VIII
Официално свободно от бруцелоза стадо и регион
Чл. 29. (1) По смисъла на този член „говеда“
са всички говеда по § 1, т. 2 от допълнителната
разпоредба с изключение на мъжките говеда,
предназначени за угояване, произхождащи от
стада, официално свободни от бруцелоза, като
НВМС гарантира, че те няма да се използват
за разплод, а ще бъдат изпращани директно
за клане.
(2) Стадо говеда е официално свободно от
бруцелоза, ако:
1. в него няма говеда, които са били ваксинирани срещу бруцелоза, с изключение на
женски говеда, ваксинирани най-малко преди
три години;
2. всички говеда са били свободни от клинични признаци на бруцелоза за най-малко
шест месеца;
3. всички говеда над 12-месечна възраст са
били подложени на едно от следните изследвания и са показали отрицателен резултат в
съответствие с приложение № 3:
а) две серологични изследвания съгласно
приложение № 3 през интервал от повече от
3 месеца и по-малко от 12 месеца;
б) три изследвания на млeчни проби през
тримесечни интервали, следвани най-малко
шест седмици по-късно от серологичен тест,
съгласно приложение № 3;
4. всяко говедо, въведено в стадото, произхожда от стадо със статус на официално свободно
от бруцелоза, а за говеда, по-възрастни от 12
месеца, които са показали бруцелозен титър
по-малко от 30 IU на аглутинация за милилитър при извършено изследване чрез серумна
аглутинация съгласно приложение № 3 или е
реагирало отрицателно на всяко друго изследване, одобрено от ЕК през 30-те дни преди или
30-те дни след датата на въвеждането в стадото.
(3) В случая по ал. 2, т. 4 говедото трябва
да се отглежда изолирано физически от другите
животни в стадото по начин, че да се избегне
пряк или косвен контакт с другите животни,
до получаване на отрицателен резултат от
изследването.
Чл. 30. (1) Стадо говеда запазва официалния
си статус на свободно от бруцелоза, ако животните в него са изследвани ежегодно съгласно
приложение № 3 и са получени отрицателни
резултати при едно от следните изследвания:
1. три млечни рингтеста, извършени на
интервали от най-малко три месеца;
2. три изследвания чрез ЕЛАЙЗА на млякото, извършени на интервали от най-малко
три месеца;
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3. два млечни рингтеста, извършени през
интервал от най-малко три месеца, последвани
от серологично изследване съгласно приложение
№ 3 най-малко шест седмици по-късно;
4. две изследвания чрез ЕЛАЙЗА на млякото, извършени през интервал най-малко три
месеца, последвани от серологично изследване
съгласно приложение № 3 най-малко шест
седмици по-късно;
5. две серологични изследвания, извършени
през интервал най-малко от три месеца и не
повече от 12 месеца.
(2) За територията на цялата страна или на
регион от нея, които не са официално свободни от бруцелоза, но където всички стада са
включени в официална програма за борба с
бруцелоза, НВМС може да измени честотата
на рутинните изследвания, както следва:
1. всяка година два млечни рингтеста или
две млечни ЕЛАЙЗА изследвания през интервал
най-малко три месеца или едно серологично
изследване в случай, че не повече от 1 % от
стадата са заразени с бруцелоза;
2. в случай че най-малко 99,8 % от стадата
са били признати за официално свободни от
бруцелоза за период най-малко четири години,
интервалът между изследванията може да бъде
удължен до две години, ако всички животни,
по-възрастни от 12 месеца, са изследвани или
изследванията могат да се извършват само на
животни, по-възрастни от 24 месеца, при провеждане на ежегодни изследване на стадата.
(3) Всички говеда, въвеждани в стадото,
трябва да произхождат от стада с официален
статус на свободни от бруцелоза, а за говеда,
по-възрастни от 12 месеца, същите трябва да
са показали бруцелозен титър, по-нисък от 30
международни аглутиниращи единици (IU) на
един милилитър, когато е извършено изследване
за аглутинация съгласно приложение № 3, или
да са реагирали отрицателно на всяко друго
изследване, одобрено от ЕК през 30-те дни
преди или 30-те дни след датата на въвеждане
в стадото.
(4) При изследванията по ал. 3 животното
трябва да бъде изолирано физически от другите животни в стадото по такъв начин, че да
се избегне пряк или косвен контакт с другите
животни до получаване на отрицателен резултат.
(5) Изследванията по ал. 3 не се изискват
за Република България или регион от нея,
когато процентът на заразените с бруцелоза
стада не превишава 0,2 % за период най-малко
две години и когато животното произхожда
от официално свободно от бруцелоза стадо и
по време на транспортирането не е влизало
в контакт с говеда с по-нисък здравен статус.
(6) Независимо от посоченото по ал. 3, 4 и
5 говеда от свободно от бруцелоза стадо могат
да бъдат въведени в официално свободно от
бруцелоза стадо, ако са на възраст най-малко
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18 месеца и ако са ваксинирани срещу бруцелоза, като ваксинацията е била извършена
преди повече от една година.
(7) Животните по ал. 6 трябва да са показали
през 30-те дни преди въвеждането в стадото
бруцелозен титър, по-нисък от 30 международни аглутиниращи единици на един милилитър,
и отрицателен резултат на изследването чрез
реакция за свързване на комплемента или на
всяко друго изследване, одобрено от ЕК.
(8) При въвеждане на женско говедо от свободно от бруцелоза стадо в официално свободно
от бруцелоза стадо съгласно разпоредбите на
ал. 6 официално свободното от бруцелоза стадо
се счита за свободно от бруцелоза в продължение
на две години от датата, на която животното
е било въведено.
Чл. 31. (1) Официалният статус на свободно
от бруцелоза стадо се преустановява със заповед на директора на РВМС в един от следните
случаи:
1. не се изпълняват условията, посочени в
чл. 29 и 30;
2. в резултат от лабораторните изследвания
или на основание клинични признаци има съмнение за заразени с бруцелоза едно или повече
говеда, като съмнителните животни са били
заклани или изолирани по начин, по който да
се избегне всякакъв пряк или косвен контакт
с другите животни.
(2) Когато животното по ал. 1, т. 2 е било
заклано и не може да бъде лабораторно изследвано, преустановяването на статуса се отменя,
като се изследват всички говеда над 12-месечна
възраст с две серологични изследвания чрез
реакция аглутинация, извършени съгласно
приложение № 3, и полученият бруцелозен
титър е по-нисък от 30 международни аглутиниращи единици на един милилитър. Първото
изследване се извършва най-малко 30 дни след
клането на животното, а второто – най-малко
60 дни по-късно.
(3) Когато говедото по ал. 1, т. 2 е изолирано
от животните в стадото, то се въвежда отново
и статусът на стадото се възстановява, когато:
1. е извършено изследване чрез реакция
аглутинация, показало титър, по-нисък от
30 международни аглутиниращи единици на
един милилитър, и е изследвано чрез реакция
за свързване на комплемента с отрицателен
резултат;
2. е получен отрицателен резултат на всяко
друго изследване, одобрено от ЕК.
Чл. 32. (1) Статусът на официално свободно
от бруцелоза стадо се отнема със заповед на
директора на РВМС, ако в резултат на лабораторни или епизоотични изследвания се потвърди
наличието на зараза от бруцелоза.
(2) Статусът на стадото не се възстановява,
докато всички налични в него говеда в момента
на възникването на заразата не бъдат заклани
или не се изследват с отрицателни резултати
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на две последователни изследвания, извършени
на интервали от 60 дни, всички животни, повъзрастни от 12 месеца. Първото изследване се
извършва не по-рано от 30 дни след отстраняването на положително реагиралото животно.
(3) За говеда, които са били бременни по
време на възникване на заразата, последното
изследване се извършва най-малко 21 дни, след
като последното бременно животно по време
на възникване на заразата се е отелило.
Чл. 33. Стадо говеда е свободно от бруцелоза, ако :
1. отговаря на условията по чл. 29, ал. 2;
2. женските говеда са били ваксинирани
преди шестмесечна възраст с ваксина от живи
щамове 19 или преди 15-месечна възраст с ваксина 45/20, която е била официално одобрена,
или с други ваксини, одобрени от ЕК;
3. говедата на възраст под 30 месеца, които
са били ваксинирани с ваксина от живи щамове
19, могат да дадат резултат от серумно изследване чрез реакция аглутинация, надвишаващ
30 международни аглутиниращи единици, но
не повече от 80 международни аглутиниращи
единици за един милилитър, като при изследването чрез реакция за свързване на комплемента
женските животни, ваксинирани до 12-месечна
възраст, са показали резултат, по-малък от 30
EИО единици или по-малко от 20 EИО единици
при всички останали случаи.
Чл. 34. Стадо говеда запазва статуса си на
свободно от бруцелоза, ако:
1. всички говеда в него са изследвани съгласно чл. 30, ал. 1;
2. всички говеда, които са въведени в него,
отговарят на изискванията на чл. 30, ал. 3 и
4 или отговарят на едно от следните условия:
а) произхождат от стада със статус на
свободни от бруцелоза, а в случай на говеда
над 12-месечна възраст, са показали през 30-те
дни преди или в изолация след въвеждане в
стадото по-малко от 30 международни аглутинирани единици за един милилитър, когато
са изследвани чрез реакция аглутинация и са
показали отрицателни резултати от изследването за свързване на комплемента съгласно
приложение № 3;
б) произхождат от стада със статус на
свободни от бруцелоза и са ваксинирани на
възраст под 30 месеца с ваксина от живи щамове 19 и са показали резултат на серологично
изследване чрез реакция аглутинация, по-голям
от 30 международни аглутиниращи единици, но
по-малко от 80 международни аглутиниращи
единици на аглутинация за един милилитър, като
при изследването чрез реакция за свързване на
комплемента женските животни, ваксинирани
до 12-месечна възраст, са показали резултат,
по-малък от 30 EИО единици или по-малко от
20 EИО единици при всички останали случаи.
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Чл. 35. (1) Статусът на свободно от бруцелоза
стадо се преустановява със заповед на директора на РВМС при едно от следните условия:
1. не са спазени изискванията по чл. 33 и 34;
2. в резултат на лабораторни изследвания или
на клинични признаци за едно или повече говеда
над 30-месечна възраст съществуват съмнения
за заразяване с бруцелоза, като съмнителното
животно е било заклано или изолирано по
начин, по който да се избегне всякакъв пряк
или косвен контакт с други животни.
(2) Когато животното по ал. 1, т. 2 е било
изолирано, то може отново да бъде въведено в
стадото и статусът на стадото се възстановява,
ако то покаже серумен аглутинационен титър,
по-нисък от 30 международни аглутиниращи
единици на един милилитър, и отрицателен
резултат на реакцията за свързване на комплемента или отрицателен резултат на всяко
друго изследване, одобрено от ЕК.
(3) Когато животното по ал. 1, т. 2 е заклано
и не може да бъде лабораторно изследвано,
преустановяването на статуса се отменя, като
се изследват всички говеда над 12-месечна
възраст с две серологични изследвания чрез
реакция аглутинация, извършени съгласно
приложение № 3, и полученият бруцелозен
титър е по-нисък от 30 международни аглутиниращи единици на един милилитър. Първото
изследване се извършва най-малко 30 дни след
клането на животното, а второто – най-малко
60 дни по-късно.
(4) Ако животните, които ще бъдат изследвани по ал. 2 и 3, са на възраст под 30 месеца и
са били ваксинирани с ваксина от живи щамове
19, те могат да се считат за незаразени, ако
покажат резултат при серологично изследване
чрез реакция аглутинация, по-голям от 30 международни аглутиниращи единици, но по-малко
от 80 международни аглутиниращи единици за
един милилитър, като при изследването чрез
реакция за свързване на комплемента женските
животни, ваксинирани до 12-месечна възраст,
са показали резултат, по-малък от 30 EИО
единици или по-малко от 20 EИО единици при
всички останали случаи.
Чл. 36. (1) Статусът на официално свободно
от бруцелоза стадо се отнема от директора на
съответната РВМС, ако в резултат на лабораторни изследвания или епизоотични проучвания
се потвърди наличието на зараза от бруцелоза
в стадото.
(2) Статусът по ал. 1 на стадо не се възстановява, докато всички налични в него говеда
към момента на възникването на заразата не
бъдат заклани или животните от стадото са
били изследвани и всички неваксинирани животни, по-възрастни от 12 месеца, са показали
отрицателни резултати на две последователни
изследвания през интервал от 60 дни, като
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първото се извършва не по-малко от 30 дни
след отстраняването на положително реагиралото животно.
(3) Ако животните, които ще бъдат изследвани съгласно ал. 2, са на възраст под 30 месеца
и са били ваксинирани с ваксина от живи щамове 19, те могат да се считат за незаразени,
ако покажат бруцелозен титър, по-голям от
30 международни аглутиниращи единици, но
по-малко от 80 международни аглутиниращи
единици аглутинация за един милилитър, като
при изследването чрез реакцията за свързване на
комплемента женските животни, ваксинирани
до 12-месечна възраст, са показали резултат,
по-малък от 30 EИО единици или по-малко от
20 EИО единици при всички останали случаи.
(4) За говеда, които са били бременни по
време на възникване на заразата, последното
изследване се извършва най-малко 21 дни, след
като последното бременно животно по време
на възникване на заразата се е отелило.
Чл. 37. (1) Националната ветеринарномедицинска служба декларира пред ЕК, че територията на Република България или регион от
нея са официално свободни от бруцелоза, ако
отговарят на следните условия:
1. не са регистрирани случаи на аборт вследствие на зараза от бруцелоза и не е изолиран
B. abortus за поне три години и поне 99,8 % от
стадата имат статус на официално свободни от
бруцелоза всяка година за пет последователни
години, като този процент се изчислява до
31 декември всяка календарна година;
2. съществува система за идентифициране,
която прави възможно идентифицирането на
стадата по произход и на всяко стадо, в което
е пребивавало всяко говедо;
3. обявяването на случаи на аборт е задължително и те се проучват от НВМС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато се извършва клане на цялото стадо, а изолираните
инциденти, намерени при епизоотичните проучвания, се дължат на въвеждането на животни
от други държави членки или райони от тях и
стадата, чийто статус на официално свободни от
бруцелоза е бил преустановен или отнет поради
причини, различни от съмнение за заболяване,
се игнорират за целта на изчисляването, при
условие че НВМС изготвя годишен доклад и
го представя на ЕК.
Чл. 38. Територията на Република България
или регион от нея, официално обявени за свободни от бруцелоза, запазват този статус, ако:
1. условията по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2
са спазени и всеки случай на аборт, при който
има съмнение, че се дължи на бруцелоза, задължително се проучва от НВМС и се изследва
лабораторно;
2. всяка година от първите пет години след
придобиването на статуса всички говеда, повъзрастни от 24 месеца, в не по-малко от 20 %
от стадата са били изследвани и са реагирали

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

отрицателно на серологично изследване, извършено съгласно приложение № 3, а в случаи
на говеда, предназначени за добив на мляко,
се извършва изследване чрез млечните проби
съгласно приложение № 3;
3. за всяко говедо със съмнение, че е заразено с бруцелоза, се информира НВМС и
то преминава през официално епизоотично
проучване за бруцелоза и две серологични изследвания, включително реакция за свързване
на комплемента и микробиологично изследване
на съответни проби;
4. през периода на съмнение, който продължава до получаване на отрицателни резултати
от изследванията, предвидени по т. 3, статусът
на официално свободно от бруцелоза стадо
на произход или всяко стадо, през което е
преминало говедото със съмнение за зараза,
се преустановява;
5. при възникване на огнище от бруцелоза
и разпространение всички говеда се изколват,
като животните от другите възприемчиви видове
се изследват, а помещенията и оборудването
се почистват и дезинфекцират.
Чл. 39. Националната ветеринарномедицинска служба докладва в ЕК за всеки случай на
бруцелоза, появил се на територията на Република България или регион от нея, признати
за официално свободни от бруцелоза. При
данни за значителна промяна в положението
по отношение на бруцелозата по говедата на
територията на Република България или регион
от нея, които официално са били признати за
официално свободни от бруцелоза, ЕК може да
предложи статусът да бъде преустановен или
отнет, докато не се изпълнят изискванията,
посочени в решението на ЕК, с което е отнет
или преустановен статусът.
Раздел IX
Официално свободно от ензоотична левкоза
по говедата стадо и регион
Чл. 40. (1) Официално свободно от ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ) стадо е
стадо, в което:
1. не са установени клинични признаци,
патологоанатомични изменения за ЕЛГ и положителни резултати от лабораторните изследвания през последните две години;
2. при двукратни лабораторни изследвания
на всички говеда на възраст над 24 месеца,
извършени през предшестващите 12 месеца с
интервал между изследванията не по-малък от
4 месеца, всички говеда са реагирали отрицателно или изпълняват изискванията по т. 1, като
животните се отглеждат в официално свободен
от ензоотична левкоза регион от територията
на Република България.
(2) Стадото запазва официалния си статус
на официално свободно от ЕЛГ, ако:
1. се изпълняват изискванията по ал. 1, т. 1;
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2 всички животни, въведени в стадото, произхождат от стада, официално свободни от ЕЛГ;
3. всички животни над 24 месеца са показали отрицателен резултат при изследване по
метод съгласно приложение № 4, извършен
през интервал от 3 години;
4. говедата, предназначени за разплод,
въведени в стадото и произхождащи от трети страни, са внесени в страната съгласно
изисквания на Наредба № 13 от 2006 г. за
условията и реда за провеждане на граничен
ветеринарномедицински контрол при внасяне,
изнасяне и транзитно преминаване на животни
(ДВ, бр. 17 от 2006 г.).
Чл. 41. (1) Статусът на признато за свободно
от ЕЛГ стадо се преустановява със заповед на
директора на РВМС, ако:
1. не са изпълнени изискванията по чл. 40;
2. в резултат на лабораторно изследване или
по клинични признаци възникне съмнение, че
едно или повече говеда са заразени с ЕЛГ и
съмнителните животни незабавно са заклани.
(2) Статусът на стадото по ал. 1 се възстановява, ако:
1. животното, което е реагирало положително, се отстрани от стадото, а в случай че
е крава и всяко теле, което тя е родила, се
насочват за клане и се извърши месопреглед
под контрол на официален ветеринарен лекар;
2. всички животни в стадото на възраст над
12 месеца са реагирали отрицателно на две
серологични изследвания, извършени най-малко
през 4 и не по-малко от 12 месеца, най-малко
3 месеца след отстраняване на положително
реагиралото животно и приплодите му;
3. е проведено епизоотично проучване, при
което са получени отрицателни данни, като
всички стада, епизоотично свързани със заразеното с ЕЛГ стадо, се изследват;
4. директорът на съответната РВМС може да
разреши изключение от изискването за клане
на телета, произхождащи от заразена майка,
в случай че телето е било отделено от своята
майка незабавно след отелването и е изследвано
съгласно ал. 3, т. 3.
(3) Когато повече от едно животно реагират
положително на едно от изследванията съгласно
приложение № 4 или има съмнение за заболяване на повече от едно животно в стадото,
статусът се възстановява, ако:
1. всички животни, които са реагирали
положително, а в случаи на крави и техните
телета са изпратени за клане под контрол на
официален ветеринарен лекар;
2. всички животни в стадото на възраст над
12 месеца са реагирали отрицателно на две
изследвания за ЕЛГ, извършени през интервал
най-малко 4 месеца и не по-малко от 12 месеца;
3. всички животни в стадото са идентифицирани и се отглеждат в стадото до 24-месечна
възраст, след което се изследват за ЕЛГ, с из-

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ключение на случаите, когато НВМС разреши
те да бъдат заклани под контрол на официален
ветеринарен лекар;
4. е проведено епизоотично проучване, при
което са получени отрицателни данни, като
всички стада, епизоотично свързани със заразеното с ЕЛГ стадо, се изследват.
(4) Разпоредбата на ал. 3, т. 1 не се прилага при телета, произхождащи от заразена
майка, в случай че телето е било отделено от
нея незабавно след отелването и е изследвано
съгласно ал. 3, т. 3.
Чл. 42. Територията на Република България
или регион от нея се признава с решение на
ЕК за официално свободна от ЕЛГ при едно
от следните условия:
1. изпълняват се изискванията на чл. 40,
ал. 1, като най малко 99,8 % от стадата с говеда
са признати за официално свободни от ЕЛГ;
2. не са регистрирани случаи на заразяване
с ЕЛГ през последните 3 години, като при откриването на тумори по говедата със съмнение
за ЕЛГ задължително се уведомява НВМС и
се извършват изследвания;
3. всички животни на възраст над 24 месеца
от най-малко 10 % случайно избрани стада са
били изследвани за ЕЛГ с отрицателен резултат
през предшестващите 24 месеца, а за регион
от Република България всички животни над
24 месеца в този регион са изследвани с отрицателен резултат за ЕЛГ през предходните
24 месеца;
4. при извършено всяко друго изследване,
което с 99 % сигурност показва, че по-малко
от 0,2 % от стадата са били заразени.
Чл. 43. (1) Територията на Република България или регион от нея, обявени за официално
свободни от ЕЛГ, запазват статуса си, ако:
1. на всички заклани животни е извършен
следкланичен преглед, при който всички открити
тумори, които биха могли да са причинени от
вируса на ЕЛГ, са изпратени за лабораторно
изследване;
2. НВМС информира ЕК за всички случаи
на ЕЛГ, които са се появили в отделните региони;
3. всички животни, които са реагирали
положително на изследванията за ЕЛГ, са заклани и стадата, от които те произхождат, са
поставени под ограничения до възстановяване
на статуса им;
4. всички животни, които са на възраст над
24 месеца, се изследват веднъж през първите
5 години след получаване на статуса на официално свободна територия от ЕЛГ или през
първите 5 години след получаване на този статус НВМС гарантира с достоверност от 99 %,
че по-малко от 0,2 % от стадата са заразени;
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5. през последните 3 години не е имало нито
един случай на ЕЛГ в стада с общ брой от 10 000
говеда и НВМС ежегодно извършва серологично изследване на 1 % от всички говеда над
12-месечна възраст в избрани случайно стада.
(2) Статусът на територията на Република
България или на регион от нея на официално
свободни от ЕЛГ се отменя, ако в резултат на
изследванията по ал. 1 има информация за
промяна на ситуацията по отношение на ЕЛГ.
(3) Отнетият статус на Република България
или регион от нея на официално свободни от
ЕЛГ се възстановява от ЕК при изпълнение на
изискванията на тази наредба.
Допълнителни разпоредби
§ 1. За целите на тази наредба се прилагат
следните дефиниции:
1. „Болести, задължителни за обявяване“ са
болестите, посочени в приложение № 5.
2. „Говеждо стадо, официално признато за
свободно от бруцелоза“ е говеждо стадо, отговарящо на условията по чл. 29, ал. 2.
3. „Говеждо стадо, официално свободно от
ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ)“ е говеждо стадо, което отговаря на условията по
чл. 40, ал. 1.
4. „Говеждо стадо, официално признато за
свободно от туберкулоза“ е говеждо стадо,
отговарящо на условията по чл. 23.
5. „Животни за клане“ са говеда от говежди
животински видове (включително и такива от
вида Bison bison и Bubalus bubalus) или свине,
предназначени за транспортиране до кланица
или събирателен център, от който животните
може да бъдат насочени само и единствено
за клане.
6. „Животни за развъждане и продукция“са
животни от говежди животински видове (включително и такива от вида Bison bison и Bubalus
bubalus) или свине, различни от посочените в
т. 2, включително и такива, предназначени за
разплод, производство на мляко или месо, за
работа, за панаири или изложби, с изключение на животните, участващи в културни или
спортни мероприятия.
7. „Одобрен ветеринарен лекар“ е регистриран ветеринарен лекар, сключил договор
с РВМС за изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести
по животните и държавната профилактична
програма съгласно чл. 46в ЗВД в съответствие
с разпоредбите на чл. 20, ал. 2 от наредбата.
8. „Официален ветеринарен лекар“ е ветеринарен лекар, определен съгласно чл. 9,
ал. 1 и 2 ЗВД.
9. „Регион“ е част от територията на Република България с площ от най-малко 2000 км2,
инспектирана от НВМС, с включена в нея наймалко една административна единица – област.
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10. „Свободно от бруцелоза говеждо стадо“
е говеждо стадо, отговарящо на условията по
чл. 33.
11. „Стадо“ e едно животно или група животни, отглеждани в един животновъден обект,
в качеството му на епизоотична единица. Ако в
един животновъден обект се намират повече от
едно стада, всяко едно от тях формира отделна
единица и има същия здравен статус.
12. „Събирателен център“ е животновъден
обект, в които се събират говеда и свине, произхождащи от различни животновъдни обекти,
с цел образуване на партида, предназначена
за търговия. В събирателните центрове се извършва търговия, като се спазват изискванията
на чл.15, ал. 1.
13. „Територията на Република България или
регион от нея, официално признат за свободен от бруцелоза“ е територията на Република
България или регион от нея, отговарящи на
условията по чл. 37.
14. „Територията на Република България или
регион от нея, официално свободни от ЕЛГ“ е
територията на Република България или регион
от нея, отговарящи на условията по чл. 43.
15. „Територията на Република България или
регион от нея, официално признат за свободен
от туберкулоза“ е територията на Република
България или регион от нея, отговарящи на
условията по чл. 27.
16. „Търговец“ е физическо или юридическо
лице, което купува и/или продава животни
с търговска цел, директно или индиректно,
осъществяващо редовен оборот от тази дейност, което в период от максимум 30 дни от
закупуването на животните ги препродава или
променя местопребиваването им от местата на
техния първоначален престой в други места или
помещения, които не са негова собственост,
съгласно чл. 17.
§ 2. За целите на тази наредба се използват
и прилагат дефинициите, посочени в допълнителните разпоредби на Наредба № 34 от 2006 г.
за изискванията за извършване на проверки
на животни, зародишни продукти, странични
животински продукти и продукти, получени
от тях, при обмен между Република България
и държавите – членки на ЕС (ДВ, бр. 30 от
2006 г.), въвеждаща Директива 90/425 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните
и зоотехническите проверки, приложими при
търговията на Общността с определени видове
живи животни и продукти с оглед завършване
изграждането на вътрешния пазар (обнародвана в ОВ, бр. L 224 от 1990 г.) и член 2 от
Регламент № 1/2005 от 22 декември 2004 г.
относно защитата на животните по време на
транспортиране и свързаните с това операции
и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и
93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97.
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§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на
Директива 64/432 на Съвета от 26 юни 1964 г.
относно проблеми, свързани със здравето на
животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (обнародвана в OB,
бр. L 121, 29.VІІ.1964 г., стр. 1977 – 2012 (DE,
FR, IT, NL); специално българско издание: глава 03, том 01, стр. 10 – 31) и изискванията на
чл. 1 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от
15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите
по вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO, обнародвана в
ОВ, бр. L 219 от 2008 г.
Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 54 ЗВД.
§ 5. Наредбата отменя Наредба № 5 от 2008 г.
за здравните изисквания към говеда и свине
при придвижването или транспортирането им
между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, и за определяне на
здравния статус на районите и обектите, от
които произхождат, и системите за надзор (ДВ,
бр. 31 от 2008 г.).
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
§ 7. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ц. Димитров
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Образец 1
ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ НА ГОВЕДА ЗА КЛА
НЕ (1) РАЗПЛОД (1) ПРОИЗВОДСТВО (1)
Държава – членка на произход: ..........................
................................... Номер на сертификата (7)
Регион на произход: ................... Референтен
номер на
оригиналния
сертификат (8)
РАЗДЕЛ А
Име и адрес на изпращача: ..................................
..................................................................................
Име и адрес на животновъдния обект на произход:
....................................................................................
.................................................................................(2)
Регистрационен номер на търговеца: ....................
.............................................................................. (3)
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Адрес и регистрационен номер на събирателния
център в държавата – членка на произход (1) и
транзит (1):
..................................................................................
..............................................................................(3)
..................................................................................
..............................................................................(3)
Здравна информация
Аз удостоверям, че всяко животно от пратката,
описана по-долу:
1. идва от животновъден обект на произход
и област, която в съответствие с общностното
или националното законодателство не е обект
на забрана или ограничение поради болести по
животните, които засягат говеда;
2. идва от стадо на произход, разположено в
държавата членка или част от нейната територия:
(а) с програма за надзор, одобрена от:
Решение......./.../ ЕО на Комисията (3);
(б) което е признато за:
– официално свободно от туберкулоза ..........
Решение......./.../ ЕО на Комисията (3);
– официално свободно от бруцелоза ............ Решение......./.../ ЕО на Комисията (3);
– официално свободно от левкоза ............... Решение......./.../ ЕО на Комисията (3).
3. (3) e животно за разплод (1) или производство (1), което:
– е пребивавало, доколкото може да бъде гарантирано, в животновъдния обект на произход
през последните 30 дни или след раждането, ако
е на възраст под 30 дни, и нито едно животно,
внесено от трета страна, не е въведено в този
животновъден обект през този период, освен ако
не е изолирано от всички други животни в животновъдния обект;
– идва от стадо, което е официално свободно
от туберкулоза, бруцелоза и левкоза, и е тествано
с отрицателни резултати през 30–те дни преди заминаването от животновъдния обект на произход
в съответствие с чл. 8 от наредбата, както следва:
Тест не се изисква Изиск ваза следните кате- ни
гории животни
Да/Не (4)
(5)
Т у б е р к у - животни, по-млалинов тест ди от 6 седмици
Тест

Серумен
аглутинационен
т ес т (6)за
бруцелоза
Тест за левкоза

Дата на тест
ване или вземане на пробата

к а с т ри р а н и ж ивотни и животни,
по-м ла ди от 12
месеца
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животновъден обект в Испания и при тестовете,
проведени през 30-те дни преди напускането на
животновъдния обект на произход, е дало отрицателни резултати, както следва:
Тест

Дата на тестване или вземане
на проба

Туберкулинов тест
Серумен аглутинационен тест (6)
за бруцелоза
Тест за левкоза
6. (11) на базата на информацията, предоставена или в официален документ, или в сертификат, в който раздели А и Б са попълнени от
официалния ветеринарен лекар или одобрения
ветеринарен лекар, отговарящ за животновъдния
обект на произход, отговаря на приложимите
здравни изисквания от точки 1 до 5 от раздел А
на този сертификат.
РАЗДЕЛ Б
Описание на пратката
Дата на заминаване: .........................................
....................................................................................
Общ брой животни: ........................................
..................................................................................
Идентификация на животно(ите):
Номер на
паспорта

Номер на временен
документ
(за животни на
възраст под 4
седмици )

Официална
идентификация

При по-голям брой животни се прикрепя лист
с гореописаните данни в таблицата, подписан
и подпечатан от официалния или от одобрения
ветеринарен лекар.
Номер на лиценза на превозвача (ако е различен от превозвача, посочен в раздел В, и/или
ако разстоянието на транспортиране надвишава
50 км)..........................................................................
.....................................................................................
Вид транспорт: ............. Регистрация: .................
Сертифициране на раздели А и Б
Официален печат

Място

Дата

Подпис
(*)

животни, по-млади от 12 месеца

4. (3) e животно за клане, идващо от стадо,
което е официално свободно от туберкулоза и
левкоза, и е:
– или кастрирано (3)
или
– некастрирано и идва от стадо, което е официално свободно от бруцелоза (3).
5. (3) e животно за клане, произхождащо от стадо, което не е официално свободно от туберкулоза,
бруцелоза и левкоза, и е изпратено в съответствие
с чл. 9 от наредбата съгласно лиценз № ........... от

Име и длъжност с главни букви:
Адрес на подписващия ветеринарен лекар:
(*) Раздел А и Б от сертификата следва да бъдат
или подпечатани, или подписани от официалния
ветеринарен лекар на животновъдния обект на
произход, ако е различен от официалния ветеринарен лекар, подписващ раздел В,
или
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подписани от одобрения ветеринарен лекар на
животновъдния обект на произход, където държавата членка на изпращане е въвела програма
за надзор, одобрена съгласно Решение .../.../ ЕО
на Комисията,
или
подписани от официалния ветеринарен лекар,
отговорен за регистрирания събирателен център,
в деня на заминаване на животните.
РАЗДЕЛ В (9)
Име и адрес на получателя: .................................
...................................................................................
Име и адрес на животновъдния обект по местоназначение (1) или регистрирания събирателен
център в държавата членка на местоназначение (1)
( това поле се попълва с печатни букви)
Име: ........................................................................
Улица: .....................................................................
Страна/Провинция: ..................................................
Пощенски код: .......................................................
Държава членка: ....................................................
Регистрационен номер на търговеца: ..................
..............................................................................(3)
Номер на лиценза на превозвача (ако разстоянието
на транспорт надхвърля 50 км )
...............................................................................(10)
Транспортно средство: ............................................
Регистрация: ............................................................
След инспекция, изисквана от нормативната уредба,
удостоверявам, че:
1. гореописаните животни са били инспектирани
на (въвежда се датата)..........през 24-те часа преди
времето, определено за тръгване, и не са показали
клинични признаци на инфекциозни или заразни
заболявания;
2. животновъдният обект на произход и когато е
приложимо, регистрираният събирателен център и
областта, където се намират, не са обект на забрани
или ограничения поради болести по животните,
засягащи говеда, в съответствие с общностното
или националното законодателство;
3. всички приложими разпоредби на настоящата
наредба са изпълнени;
4. гореспоменатите животни да отговарят на допълнителните гаранции за :
– заболяване: ...........................................................
– в съответствие с Решение.../.../ЕО на Комисията;
5. животните не са останали повече от шест дни
в регистрирания събирателен център (3);
6. в момента на проверка посочените по-горе
животни са били годни да бъдат транспортирани
по предвидения маршрут съгласно разпоредбите
на Регламент № 1/2005 на Съвета от 22 декември
2004 г. относно защитата на животните по време
на транспортиране и свързаните с това операции и
за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/
ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (12).
Сертифициране на раздел В
Официален
печат

Място

Дата

Подпис (*)

Име и длъжност с главни букви:
Адрес на подписващия ветеринарен лекар:
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(*) Раздел В от сертификата следва да бъде
подпечатан и подписан от официалния ветеринарен
лекар или на животновъдния обект на произход,
или
на регистрирания събирателен център в държавата
членка на произход,
или
на регистрирания събирателен център, разположен
в държавата – членка на транзит, когато попълва
сертификата за изпращане на животните за държавата – членка на местоназначение.
Допълнителна информация
1. Сертификатът следва да бъде подпечатан и
подписан с цвят, различен от този на текста.
2. Този сертификат е валиден 10 дни след датата
на здравната инспекция, направена в държавата
членка на произход и посочена в раздел В.
3. Изискваните детайли от този сертификат
следва да бъдат въведени в системата „ТРЕЙСИС“
в деня на издаване на сертификата или в рамките
на 24 часа преди тръгването на пратката.
(1) Ненужното се зачерква.
(2) Не е приложимо, когато животните са от няколко
животновъдни обекта.
(3) Зачерква се, ако не е приложимо.
(4) Не се изисква, ако програмата за надзор е одобрена с Решение .../.../ ЕО на Комисията.
(5) Не се изисква, ако държавата членка или част от
държавата членка, в която е разположено стадото, е призната за официално свободна от съответното заболяване.
(6) Или всеки друг тест, одобрен от Европейската
комисия.
(7) Да се попълни от официалния ветеринарен лекар
на държавата членка на произход.
(8) Да се попълни от официалния ветеринарен лекар на регистрирания събирателен център на държавата
членка на транзит.
(9) Заличава се, ако сертификатът е използван за
движение на животните в държавата членка на произход, като само раздели А и Б се попълват и подписват.
(10) Заличава се, ако превозвачът не е различен от
превозвача, посочен в раздел Б.
(11) Точка 6 от раздел А следва да бъде подписана
от официалния ветеринарен лекар на регистрирания
събирателен център след проверка на документите и
идентичността на животните, пристигащи с официалния
документ, или попълнени раздели А и Б в сертификатите,
в другите случаи тази точка следва да бъде заличена.
(12) Тази декларация не освобождава превозвачите
от задълженията им в съответствие с действащите разпоредби на Общността, по-специално относно годността
на животните да бъдат транспортирани.

Образец 2
ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ НА СВИНЕ ЗА КЛАНЕ
(1) РАЗПЛОД (1) ПРОИЗВОДСТВО (1)
Държава членка на произход: ..............................
.................................. Номер на сертификата ( 4)
Регион на произход: ...............................................
Референтен номер на оригиналния сертификат (5)
РАЗДЕЛ А
Име и адрес на изпращача: ..................................
..................................................................................
Име и адрес на животновъдния обект на произход:
..................................................................................
...................................................................................
............................................................................. (2)
Регистрационен номер на търговеца: ..................
............................................................................. (3)
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Адрес и регистрационен номер на събирателния
център в държавата членка на произход (1) и
транзит (1):
.................................................................................(3)
.................................................................................(3)
Здравна информация
Аз удостоверям, че всяко животно от пратката,
описана по-долу:
1. идва от животновъден обект на произход
и област, която в съответствие с общностното
или националното законодателство не е обект
на забрана или ограничение поради болести по
животните, които засягат свине;
2. (3) е животно за разплод (1) или производство
(1), което е пребивавало, доколкото може да бъде
гарантирано, в животновъдния обект на произход
през последните 30 дни или след раждането, ако
е на възраст под 30 дни, и нито едно животно,
внесено от трета страна, не е въведено в този
животновъден обект през този период, освен ако
не е изолирано от всички други животни в обекта.
РАЗДЕЛ Б
Описание на пратката
Дата на заминаване: .........................................
Общ брой животни: ..........................................
Идентификация на животното(ите):
Порода

Дата на
раждане

Официална идентификация

При по-голям брой животни се прикрепя лист
с гореописаните данни в таблицата, подписан
и подпечатан от официалния или от одобрения
ветеринарен лекар.
Номер на лиценза на превозвача (ако е различен от превозвача, посочен в раздел В, и/или
ако разстоянието на транспортиране надвишава
50 км)........................................................................
Транспортно средство: ......................................
Регистрация: ..........................
Сертифициране на раздели А и Б
Официален
печат

Място

Дата

Подпис (*)

Име и длъжност с главни букви:
Адрес на подписващия ветеринарен лекар:
(*) Раздел А и Б от сертификата следва да бъдат
или подпечатани, или подписани от официалния
ветеринарен лекар на животновъдния обект на
произход, ако е различен от официалния ветеринарен лекар, подписващ раздел В,
или
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подписани от одобрения ветеринарен лекар на
животновъдния обект на произход, когато държавата членка на изпращане, е въвела програма
за надзор, одобрена съгласно Решение .../.../ ЕО
на Комисията, или
подписани от официалния ветеринарен лекар,
отговорен за регистрирания събирателен център,
в деня на заминаване на животните.
РАЗДЕЛ В (9)
Име и адрес на получателя: ...................................
...........................................................................
Име и адрес на животновъдния обект по местоназначение
(това поле се попълва с печатни букви)

Име: ..........................................................................
Улица: .......................................................................
Страна/Провинция: ..................................................
Пощенски код: ........................................................
Държава членка: ....................................................
Номер на лиценза на превозвача (ако разстоянието
на на транспорт надхвърля 50 км )
.................................................................................(7)
Транспортно средство: ............................................
Регистрация: ............................................................
След инспекция, според изискванията, удостоверявам, че:
1. гореописаните животни са били инспектирани на (въвежда се датата )..........през 24-те часа
преди времето, определено за тръгване, и не са
показали клинични признаци на инфекциозни или
заразни заболявания;
2. животновъдният обект на произход и когато е
приложимо, регистрираният събирателен център и
областта, където се намират, не са обект на забрани
или ограничения поради болести по животните,
засягащи свине, в съответствие с общностното
или националното законодателство;
3. всички приложими разпоредби на тази наредба са изпълнени;
4. (3) гореспоненатите животни отговарят на
допълнителните гаранции за :
– заболяване: ......................................................
– в съответствие с Решение.../.../ЕО на Комисията;
5. животните не са останали повече от шест
дни в регистрирания събирателен център (3);
6. в момента на проверка посочените по-горе
животни са били годни да бъдат транспортирани
по предвидения маршрут съгласно разпоредбите
на Регламент № 1/2005 на Съвета от 22 декември
2004 г. относно защитата на животните по време
на транспортиране и свързаните с това операции и
за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/
ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (8).
Сертифициране на раздел В
Официален
печат

Място

Дата

Подпис (*)

Име и длъжност с главни букви:
Адрес на подписващия ветеринарен лекар:
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(*) Раздел В от сертификата следва да бъде
подпечатан и подписан от официалния ветеринарен
лекар или на животновъдния обект на произход,
или
на регистирания събирателен център в държавата – членка на произход,
или
на регистирания събирателен център, разположен
в държавата – членка на транзит, когато попълва
сертификата за изпращане на животните за държавата – членка на местоназначение.
Допълнителна информация
1. Сертификатът следва да бъде подпечатан и
подписан с цвят, различен от този на текста.
2. Този сертификат е валиден 10 дни след датата
на здравната инспекция, направена в държавата – членка на произход, и посочена в раздел В.
3. Изискваните детайли от този сертификат
следва да бъдат въведени в системата „ТРЕЙСИС“
в деня на издаване на сертификата или в рамките
на 24 часа преди тръгването на пратката.
(1) Ненужното се зачерква.
(2) Не е приложимо, когато животните са от няколко
животновъдни обекта.
(3) Зачерква се, ако не е приложимо.
(4) Да се попълни от официалния ветеринарен лекар
на държавата – членка на произход.
(5) Да се попълни от официалния ветеринарен лекар
на регистрирания събирателен център на държавата – членка на транзит.
(6) Заличава се, ако сертификатът е използван за
движение на животните в държавата – членка на произход, като само раздели А и Б се попълват и подписват.
(7) Заличава се, ако превозвачът не е различен от
превозвача, посочен в раздел Б.
(8) Тази декларация не освобождава превозвачите от
задълженията им в съответствие с действащите разпоредби на Общността, по-специално относно годността
на животните да бъдат транспортирани.

Приложение № 2
към чл. 23, ал. 1

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АГЕНТА
Наличието на Mycobacterum bovis (M.bovis),
агент на говежда туберкулоза, в клинични и постмортални проби може да бъде демонстрирано чрез
изследване на оцветени намазки или имунопероксидазни техники и потвърдено чрез култивиране
на организма върху първично изолирана среда.
Патологичният материал за потвърждаване на
M.bovis следва да бъде взет от анормални лимфни
възли и паренхиматозни органи, като бели дробове, черен дроб, далак и други. В случаите, когато
животното не показва патологични лезии, следва
да бъдат събрани проби от ретрофарингеални,
бронхиални, медиастинални, супрамамарни, мандибуларни и някои мезентерични лимфни възли
и далак за изследване и култура.
Идентификацията на изолати може да се направи обикновено чрез определяне на културални
и биохимични свойства. Може също така да се
използва полимеразна верижна реакция (PCR) за
определяне на М.tuberculosis комплекс. Техниките
за анализ на ДНК могат да се окажат по-бързи и
по-надеждни от биохимичните методи за диференциация на Mycobacterium bovis от М. tuberculosis
комплекс. Генетичните отпечатъци позволяват
разграничаване между различните щамове на

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

M.bovis и ще позволят да се опишат картините
на произхода, предаването и разпространението
на M.bovis.
Използваните техники и среди, тяхната стандартизация и интерпретация на резултатите трябва
да отговарят на определеното от Световната организация по здравеопазване на животните (OIE)
в Наръчник за стандарти за диагностични тестове
и ваксини, четвърто издание, 2000 г., глава 2.3.3
(туберкулоза по говедата).
2. ТУБЕРКУЛИНОВ КОЖЕН ТЕСТ
Туберкулин (пречистени протеинови деривати),
който отговаря на стандартите, установени подолу в параграф 2.1, се използва за провеждане
на официален туберкулинов кожен тест съгласно
процедурите, посочени в параграф 2.2.
2.1. Стандарти за туберкулин (говежди и птичи)
2.1.1. Дефиниция
Туберкулинов пречистен протеинов дериват
(туберкулин PPD, говежди и птичи) е препарат, получен от топлинно обработени продукти на растеж
и лизис на Mycobacterium bovis или Mycobacterium
avium (ако е уместно), който е в състояние да
развие закъсняла свръхчувствителност в животно
с повишена чувствителност към микроорганизми
от същия вид.
2.1.2. Производство
Получава се от водоразтворими фракции, получени чрез нагряване със свободно подавана пара
и последващо филтруване на култури от M.bovis
или M.avium (както е уместно), отгледани в течна
синтетична среда. Активната фракция на филтрата,
състояща се главно от протеин, е изолирана чрез
утаяване, промиване и повторно разтваряне. Може
да бъде добавено антимикробно консервиращо вещество, което не предизвиква погрешни позитивни
реакции, като например фенол. Крайният стерилен
препарат, свободен от микобактерии, се разпределя
асептично в стерилни, защитени от замърсяване
стъклени контейнери, които се затварят така, че
да бъдат предпазени от замърсявания. Препаратът
може да се лиофилизира.
2.1.3. Идентификация на продукта
Инжектира се серия от равни дози интрадермално на различни места на морски свинчета
албиноси с подходящо повишена чувствителност,
всяко тежащо не по-малко от 250 g. След 24 h до
28 h се появява реакция под формата на едематозно
подуване с еритема със или без некроза на местата
на инжектиране. Размерът и сериозността на реакцията варира в зависимост от дозата. Морските
свинчета, които не са с повишена чувствителност,
не показват реакция на подобни инжекции.
2.1.4. Тестове
2.1.4.1. pH: рН е 6,5 до 7,5.
2.1.4.2. Фенол: ако изследваният препарат съдържа фенол, неговата концентрация не е повече
от 5 g/l.
2.1.4.3. Сенсибилизиращ ефект: използва се група от три морски свинчета, които не са третирани
с никакъв материал, който може да взаимодейства
с теста. Три пъти на интервали от пет дни на всяко
морско свинче се инжектира интрадермално доза
от изследвания препарат, еквивалентна на 500 IU в
0,1 ml. От 15 до 21 дни след третата инжекция се
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инжектира интрадермално същата доза (500 IU) в
тези животни и в контролна група от три морски
свинчета със същото тегло и които преди това не
са били инжектирани с туберкулин. 24 до 28 часа
след последното инжектиране реакциите на двете
групи не се различават съществено.
2.1.4.4. Токсичност: използват се две морски
свинчета, всяко от които тежи не по-малко от
250 g, които не са третирани преди това с никакъв материал, който може да попречи на теста.
Във всяко морско свинче се инжектира подкожно
0,5 ml от изследвания препарат. Животните се
наблюдават за период от седем дни.
През изследвания период не се проявяват
анормални ефекти.
2.1.4.5. Стерилност: отговаря на теста за стерилност, предписан в монографията върху ваксините
за ветеринарна употреба, 4-то издание,2002 г., на
Европейската фармакопея.
2.1.5. Потенция
Потенцията на туберкулиновия пречистен протеинов дериват (говеждо и птиче) се определя чрез
сравнение на реакциите, предизвикани в морски
свинчета с повишена чувствителност чрез интрадермална инжекция на серии от разреждания на
изследвания препарат, с тези, произведени чрез
известни концентрации на референтен препарат
на туберкулинов (говежди и птичи, ако е подходящо) пречистен протеинов дериват, калибрирано
в международни единици. За да се тества потенцията, се сенсибилизират не по-малко от девет
морски свинчета албиноси, всяко тежащо от
400 g до 600 g, с дълбока интрамускулна инжекция от 0,0001 mg влажна маса на живи M.bovis
от щам AN5, суспендирана в 0,5 ml 9 g/l разтвор
на натриев хлорид R за говежди туберкулин, или
подходяща доза инактивирани или живи M.avium
за птичи туберкулин. След не по-малко от четири
седмици след сенсибилизирането, хълбоците им се
обръсват, за да се направи място за не повече от
четири инжекции от всяка страна. Приготвят се
разреждания на изследвания препарат и на референтния препарат при използване на изотоничен
фосфатен буфер (рН 6,5 – 7,5), съдържащ 0,005 g/l
полисорбат 80 R. Използват се не по-малко от
три дози от референтния препарат и по-малко от
три дози от препарата, който трябва да бъде изследван. Дозите се избират така, че направените
лезии имат диаметър не по-малък от 8 mm и не
по-голям от 25 mm. Разрежданията се разпределят
безразборно по отношение на местата във вид на
квадрат, в който няма повторение на символите.
Всяка доза с постоянен обем от 0,1 ml или 0,2 ml
се инжектира интрадермално. След 24 до 28 часа се
измерва диаметърът на всяка лезия и се изчислява
резултатът от теста, като се използват обичайните
статистически методи и като се приема, че диаметрите на лезиите са правопропорционални на
логаритъма на концентрацията на туберкулина.
Тестът не е валиден само когато доверителната
граница на грешката (Р = 0,95) не е по-малка
от 50 % и не е повече от 200 % на изчислената
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потенция. Изчислената потенция е не по-малко
от 66 % и не повече от 150 % от установената
потентност за говеждия туберкулин. Изчислената
потенция е не по-малко от 75 % и не повече от
133 % от установената потентция за птичи туберкулин. Установената потенция е не по-малка от
20 000 IU/ml и за двата туберкулина (говежди и
птичи).
2.1.6. Съхранение
Съхранява се защитен от светлина при температура от 5 ± 3 °С.
2.1.7. Етикетиране
Етикетът съдържа:
– потенцията в международни единици за
милилитър;
– наименованието и количество на всяко
добавено вещество;
– за лиофилизирани препарати:
– наименованието и обема на възстановяващата течност, която трябва да бъде добавена;
– че продуктът следва да бъде използван незабавно след възстановяването.
2.2. Тестови процедури
2.2.1. Като официален интрадермален туберкулинов тест се признава следното:
– единичен интрадермален тест: този тест изисква единична инжекция на говежди туберкулин;
– интрадермален сравнителен тест: този тест
изисква една инжекция на говежди туберкулин и
една инжекция на птичи туберкулин, направени
едновременно.
2.2.2. Инжектираната доза от туберкулин е:
– не по-малко от 2000 IU говежди туберкулин;
– не по-малко от 2000 IU птичи туберкулин.
2.2.3. Обемът на всяка инжектирана доза не
надвишава 0,2 ml.
2.2.4. Туберкулиновите тестове се провеждат
чрез инжектиране на туберкулин/и в кожата на
шията. Местата на инжекциите се намират на
границата между предната и средната третини на
шията. Когато на едно животно се инжектират
и говежди, и птичи туберкулин, мястото за инжектиране на птичи туберкулин е на разстояние
около 10 cm от горния край на шията и мястото
за инжектиране на говежди туберкулин трябва
да бъде на разстояние около 12,5 cm по-ниско на
линия, приблизително успоредна на линията на
рамото или на различни страни на шията; при
млади животни, при които няма достатъчно място
за достатъчно разделяне на инжектиранията на
едната страна на шията, една инжекция се прави
от двете страни на шията на идентични места в
центъра на средната трета на шията.
2.2.5. Техниката на туберкулиновото тестване и
интерпретирането на реакциите са, както следва:
2.2.5.1. Т е х н и к а :
Инжектираните места се стрижат и почистват.
Гънка от кожата от всяко остригано място се
хваща с палеца и показалеца, измерва се с дебеломер и се записва. След това дозата туберкулин
се инжектира чрез метод, който гарантира, че
туберкулинът е въведен интрадермално. Използва
се къса стерилна игла с косо срязан отвън ръб и
градуирана спринцовка, напълнена с туберкулин, за
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вкарване под наклон в по-дълбоките слоеве на
кожата. Правилното инжектиране се потвърждава
чрез напипване на малка граховидна подутина на
местата на инжектиране. Дебелината на кожната
гънка на всяко инжектирано място се мери отново
72 часа (± 4 часа) след инжектирането и се записва.
2.2.5.2. Интерпретация на реакциите
Интерпретацията на реакциите се основава на клиничните наблюдения и записаното
увеличение/я на дебелината на кожната гънка на
местата на инжектиране 72 часа след инжектирането на туберкулина/ите:
а) Отрицателна реакция: ако се наблюдава
само ограничено подуване с увеличение не повече от 2 mm на дебелината на кожната гънка без
клинични признаци като дифузен или екстензивен
едем, ексудация, некроза, болка или възпаление
на лимфните влакна в тази област или на лимфните възли.
б) Неопределена реакция: ако не се наблюдават
клинични признаци, както е упоменато в буква
„а“, и ако увеличаването на дебелината на кожната гънка е повече от 2 mm и по-малко от 4 mm.
в) Положителна реакция: ако не се наблюдават клинични признаци като тези, упоменати в
буква „а“, или ако увеличаването на дебелината
на кожната гънка на мястото на инжектиране е
повече от 4 mm.
2.2.5.3. Интерпретацията на официалните интрадермални туберкулинови тестове са, както следва:
2.2.5.3.1. Единичен интрадермален тест:
а) положителна: реакция на говедото, както е
определена в параграф 2.2.5.2, буква „в“;
б) неопределена: реакция на говедото, както е
определена в параграф 2.2.5.2, буква „б“;
в) отрицателна: реакция на говедото, както е
описана в параграф 2.2.5.2, буква „а“.
Животните с неопределен резултат от единичното интрадермално изследване се подлагат на
друго изследване след минимум 42 дни.
Животните, които не са отрицателни след
второто изследване, се счита, че показват положителна реакция на изследването.
Животните, които са положителни на единичното интрадермално изследване, могат да бъдат
подложени на диференциално изследване, ако има
съмнение за грешна положителна реакция или
неспецифична реакция.
2.2.5.3.2. Интрадермално диференциално изследване за установяване и поддържане на статуса на
стадо, официално свободно от туберкулоза:
а) положителен: положителна говежда реакция,
която е по-голяма с повече от 4 mm от реакцията
на птичия туберкулин или наличието на клинични
признаци;
б) неопределен: положителна или неопределена
говежда реакция, която е по-голяма от 1 до 4 mm
от реакцията на птичия туберкулин и липсват
клинични признаци;
в) отрицателен: отрицателна говежда реакция
или положителна или неопределена говежда реакция, която е еднаква или по-малка от положителна,
или неопределена реакция на птичия туберкулин
и липса на клинични признаци и в двата случая.
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Животни, които са с неопределени реакции
на интрадермално диференциално изследване,
се подлагат на друго изследване след минимум
42 дни. Животни, които не са отрицателни на
второто изследване, се считат за положителни.
2.2.5.3.3. Статусът на стадо, официално свободно от туберкулоза, може да бъде отнет и не
трябва да се позволява на животни от стадото да
се търгуват в рамките на Общността за времето,
за което статусът на следните животни е отнет:
а) животни, които са считани за неопределени
относно единичното интрадермално туберкулиново
изследване;
б) животни, които са считани за положителни на единичното интрадермално изследване, но
очакват повторно изследване с диференциална
туберкулинизация;
в) животни, които са считани за неопределени
на диференциалното изследване;
2.2.5.3.4 Когато законодателството на Общността изисква животните да бъдат тествани с
интрадермално изследване преди транспортирането
им, изследването се интерпретира така, че никое
животно, което показва увеличение на дебелината
на кожната гънка повече от 2 mm или наличие
на клинични признаци, не може да бъде предмет
на търговия вътре в Общността.
2.2.5.3.5. За да позволи откриване на максимален
брой инфектирани и заразени животни в стадото
или в района, държавите членки могат да изменят
критериите за интерпретиране на изследването с
цел постигане на по-голяма чувствителност на изследването относно всички неопределени реакции,
посочени в 2.2.5.3.1, буква б) и 2.2.5.3.2, буква б)
като положителни реакции.
3. ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕСТВАНЕ
За да позволи откриването на максимален брой
инфектирани и заразени животни в стадото или
в региона, държавите членки могат да разрешат
употребата на гама-интерферонови анализи, посочени в Наръчника за стандарти за диагностични
тестове и ваксини, 4-то издание, 2000 г., глава
2.3.3 (туберкулоза по говедата) на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE),
в допълнение към туберкулиновото изследване.
4. НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ
4.1. Задачи и задължения
Националната референтна лаборатория, определена в съответствие с член 10, отговаря за официалното изследване на туберкулини или реактиви,
посочени съответно в параграфи 2 и 3, в техните
съответни държави членки, за да гарантират, че
всеки един от тези туберкулини или реактиви
съответства на стандартите, посочени съответно
в точка 2.1 и параграф 3.

Приложение № 3
към чл. 29, ал. 2, т. 3
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АГЕНТА
Демонстрацията чрез променено киселиноустойчиво или имунноспецифично оцветяване на
наличието на организми с морфология на Brucella
в абортиран материал, вагинални секреции или
мляко показва възможно наличие на бруцелоза,
особено ако е потвърдено от серологични из-
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следвания. Методът на полимеразната верижна
реакция (PCR) предоставя допълнителни средства
за откриване.
Когато е възможно, Brucella spp. следва да бъдат
изолирани по култури, като се използват обикновени или селективни среди от утробни секреции,
абортирани ембриони, секреции от вимето или от
определени тъкани, като лимфни възли и мъжки
и женски репродуктивни органи.
След изолирането видовете и биоварът се
идентифицират чрез фаголиза и/или тестове с
окислителен метаболизъм според биохимични и
серологични критерии и критерии, свързани с културите. PCR може да служи както за допълнителен
метод, така и за метод за определяне на биотипа,
основан на специфични геномни поредици.
Използваните техники и среди, тяхната стандартизация и интерпретирането на резултатите
трябва да отговарят на определеното от Наръчника
по диагностични тестове и ваксини за сухоземни
животни на OIE, шесто издание, 2008 г., глава
2.4.3 (бруцелоза по говедата), глава 2.7.2 (бруцелоза по козите и овцете) и глава 2.8.5 (бруцелоза
по свинете).
2. ИМУНОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ
2.1. Стандарти
2.1.1. За приготвянето на всички антигени,
използвани в роз бенгал теста (RBT), в серум аглутинационния тест (SAT), в теста за фиксиране на
комплемента (CFT) и в млечния ринг тест (MRT),
трябва да се използва Weybridge щам № 99 или
USDA щам 1119-3 на Brucella abortus биовар 1.
2.1.2. Стандартният референтен серум за RBT,
SAT, CFT и MRT е международният стандартен
референтен серум на OIE (OIEISS), наричан преди
втори международен стандартен серум на СЗО
срещу Brucella abortus (ISAbS).
2.1.3. Стандартните референтни серуми за
имуноензимните методи (ЕЛАЙЗА) са:
– серумът OIEISS;
– слабоположителният стандартен серум
ЕЛАЙЗА на OIE (OIEELISAWPSS);
– силноположителният стандартен серум
ЕЛАЙЗА на OIE (OIEELISASPSS);
– отрицателният стандартен серум ЕЛАЙЗА
на OIE (OIEELISANSS).
2.1.4. Стандартните референтни серуми за флуоресцентно-поляризационните тестове (FPA) са:
– слабоположителният стандартен серум
ЕЛАЙЗА на OIE (OIEELISAWPSS);
– силноположителният стандартен серум
ЕЛАЙЗА на OIE (OIEELISASPSS);
– отрицателният стандартен серум ЕЛАЙЗА
на OIE (OIEELISANSS).
2.1.5. Стандартните серуми, описани в подточки
2.1.3 и 2.1.4, се доставят от референтната лаборатория на Общността за бруцелоза или Агенцията
за ветеринарните лаборатории (VLA), Уейбридж,
Обединеното кралство.
2.1.6. OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS
и OIEELISANSS са международни първични стандарти, от които във всяка държава членка трябва
да се установят вторични референтни национални
стандартни серуми (работни стандарти) за всеки
тест, посочен в подточка 2.1.1.
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2.2. Имуноензимни методи (ЕЛАЙЗА) или други
свързващи тестове за откриване на бруцелоза по
говедата в серум или мляко
2.2.1. Материали и реагенти
Използваната техника и интерпретирането на
резултатите трябва да са одобрени в съответствие
с принципите, заложени в Наръчника по диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на
OIE, шесто издание, 2008 г., глава 1.1.4, и трябва
да включват поне лабораторни и диагностични
изследвания.
2.2.2. Стандартизация на теста
2.2.2.1. Стандартизация на тестовата процедура
за индивидуални серумни проби:
а) предварителният разтвор от 1/150 (1) от
OIEISS или предварителният разтвор от 1/2 от
OIEELISAWPSS, или предварителният разтвор от
1/16 от OIEELISASPSS, реализиран в отрицателен
серум (или в смес от отрицателни серуми), трябва
да доведе до положителна реакция;
б) предварителният разтвор от 1/600 от
OIEISS или предварителният разтвор от 1/8 от
OIEELISAWPSS, или предварителният разтвор от
1/64 от OIEELISASPSS, реализиран в отрицателен
серум (или в смес от отрицателни серуми), трябва
да доведе до отрицателна реакция;
в) OIEELISANSS трябва да води винаги до
отрицателна реакция.
2.2.2.2. Стандартизация на тестовата процедура
за серумни проби под формата на смеси:
а) предварителният разтвор от 1/150 от
OIEISS или предварителният разтвор от 1/2 от
OIEELISAWPSS, или предварителният разтвор от
1/16 от OIEELISASPSS, реализиран в отрицателен
серум (или в смес от отрицателни серуми) и разреден отново в отрицателни серуми в съотношение,
равно на броя на пробите, съставляващи сместа,
трябва да доведе до положителна реакция;
б) OIEELISANSS трябва да води винаги до
отрицателна реакция;
в) тестът трябва да позволява да се открие
наличието на инфекция в отделно животно или
в група от животни, чиито серумни проби съставляват сместа.
2.2.2.3. Стандартизация на тестовата процедура
за проби от мляко или суроватка под формата
на смеси:
а) предварителният разтвор от 1/1000 от
OIEISS или предварителният разтвор от 1/16 от
OIEELISAWPSS, или предварителният разтвор от
1/125 от OIEELISASPSS, реализиран в отрицателен
серум (или в смес от отрицателни серуми) и разреден отново в отрицателно мляко от 1/10, трябва
да доведе до положителна реакция;
б) OIEELISANSS, разреден в отрицателно мляко
от 1/10, трябва винаги да води до отрицателна
реакция;
(1) За целите на това приложение разтворите, посочени за изготвяне на течни реагенти, са
изразени например като 1/150, което означава
разтвор от 1 на 150.
в) тестът трябва да позволява да се открие
наличието на инфекция в отделно животно или
в група от животни, чиито проби от мляко или
суроватка съставляват сместа.
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2.2.3. Условия за използване на ЕЛАЙЗА за диагностициране на бруцелоза по говедата
2.2.3.1. Ако се използват условията за калибриране за тестовете ЕЛАЙЗА, посочени в подточки
2.2.2.1 и 2.2.2.2, относно серумни проби, диагностичната чувствителност на ЕЛАЙЗА следва да е
равна или по-висока от тази на RBT или CFT, като
се вземе предвид епидемиологичната ситуация,
при която се използват тестовете.
2.2.3.2. Ако се използват условията за калибриране за тестовете ЕЛАЙЗА, посочени в подточка
2.2.2.3, за смесени млечни проби, диагностичната
чувствителност на ЕЛАЙЗА трябва да е равна или
по-голяма от тази на MRT, като се вземе предвид не само епидемиологичната ситуация, но и
средният и очакваният голям брой на животните
в животновъдните системи.
2.2.3.3. В случаите, когато тестовете ЕЛАЙЗА
се използват за целите на сертифицирането в съответствие с член 6, параграф 1 или за установяване
и поддържане на статута на стадо в съответствие
с приложение А, раздел II, точка 10, смесването
на серумни проби трябва да се извърши по такъв
начин, че резултатите от теста да могат да бъдат
недвусмислено свързани с отделните животни,
включени в сместа. Всеки тест за потвърждение
трябва да бъде проведен с проби, взети от отделни
животни.
2.2.3.4. Методът ЕЛАЙЗА може да бъде използван върху проби от мляко, взети от събраното
мляко от ферма с най-малко 30 % млечни крави в
процес на лактация. Ако се използва този метод,
трябва да бъдат взети мерки, за да се гарантира,
че взетите за изследване проби могат да бъдат
недвусмислено свързани с отделните животни,
чието мляко се изследва. Всеки тест за потвърждение трябва да бъде проведен с проби, взети от
отделни животни.
2.3. Изследване чрез реакция свързване на комплемента (CFT)
2.3.1. Антигенът представлява бактериална
суспензия във фенолизиран физиологичен разтвор
(NaCl 0,85 % (m/v) и фенол 0,5 % (v/v) или във
вероналов буфер. Антигените може да се доставят
в концентрирано състояние, при условие че факторът, който трябва да се използва за разтвора,
е посочен на етикета на ампулата. Антигените
трябва да се съхраняват при 4 °C и да не бъдат
замразявани.
2.3.2. Серумите трябва да бъдат инактивирани,
както следва:
– говежди серум: 56 – 60 °C за 30 – 50 минути;
– свински серум: 60 °C за 30 – 50 минути.
2.3.3. За да се получи задоволителна реакция при
провеждането на теста, се използва допълнителна
доза, по-висока от минималната, необходима за
цялостна хемолиза.
2.3.4. Следните проверки трябва да бъдат правени всеки път при провеждането на изследването
чрез реакция свързване на комплемента (CFT):
а) контрол на антикомплементния ефект на
серума;
б) контрол на антигена;
в) контрол на чувствителните червени кръвни
телца;
г) контрол на комплемента;
д) контрол чрез използване на положителен
серум за чувствителност при започването на
реакцията;
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е) контрол на специфичността на реакцията
чрез използване на отрицателен серум.
2.3.5. Изчисляване на резултатите
OIEISS съдържа 1000 международни единици
CFT (ICFTU) на милилитър. Ако серумът OIEISS
е тестван по даден метод, резултатът се дава като
титър (т.е. най-високият директен разтвор на
OIEISS, предизвикващ хемолиза от 50 %, TOIEISS).
Резултатът от изследването за тестовия серум, даден
като титър (TTESTSERUM), трябва да бъде изразен в ICFTU на милилитър. За да се конвертира
изражението на даден титър в ICFTU, факторът
(F), необходим за конвертиране в ICFTU на титър от неизвестен тестов серум (TTESTSERUM),
изпитан чрез този метод, може да бъде изчислен
по формулата:
F = 1000 × 1/TOIEISS.
Съдържанието на международните единици CFT
на милилитър тестов серум (ICFTUTESTSERUM)
може да бъде изчислено по формулата:
ICFTUTESTSERUM = F × TTESTSERUM.
2.3.6. Интерпретиране на резултатите
Серум, съдържащ 20 или повече ICFTU на
милилитър, се счита за положителен.
2.4. Млечен ринг тест (MRT)
2.4.1. Антигенът представлява бактериална
суспензия във фенолизиран физиологичен разтвор
(NaCl 0,85 % (m/v) и фенол 0,5 % (v/v), оцветена
с хематоксилин. Антигенът трябва да се съхранява
при 4 °C и да не бъде замразяван.
2.4.2. Чувствителността на антигена трябва да
бъде стандартизирана по отношение на OIEISS по
такъв начин, че антигенът да произведе положителна реакция при разтвор от 1/500 от OIEISS в
отрицателно мляко, а разтворът от 1/1000 трябва
да бъде отрицателен.
2.4.3. Ринг тестът трябва да бъде правен върху
проби от съдържанието на всеки бидон мляко или
върху съдържанието на всяка цистерна за мляко
от фермата.
2.4.4. Пробите от мляко не трябва да са били
замразявани, затопляни или разклащани силно.
2.4.5. Реакцията трябва да се извърши, като се
използва един от следните методи:
– върху колона от мляко, висока най-малко
25 mm, и върху обем мляко от 1 ml, към което
са били добавени 0,03 ml или 0,05 ml от един от
стандартизираните оцветени антигени;
– върху колона от мляко, висока най-малко
25 mm, и върху обем мляко от 2 ml, към което
са били добавени 0,05 ml от един от стандартизираните оцветени антигени;
– върху обем мляко от 8 ml, към което са били
добавени 0,08 ml от един от стандартизираните
оцветени антигени.
2.4.6. Сместа на мляко и антигени трябва да
бъде инкубирана при 37 °C за 60 минути едновременно с положителни и отрицателни работни
стандарти. Чувствителността на теста се подобрява, ако инкубацията бъде продължена при 4 °C за
период от 16 до 24 часа.
2.4.7. Интерпретиране на резултатите:
а) отрицателна реакция: оцветено мляко, безцветна сметана;
б) положителна реакция:
– идентично оцветени мляко и сметана, или
– безцветно мляко и оцветена сметана.
2.5. Тест с буфериран бруцелозен антиген (роз
бенгал тест (RBT)
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2.5.1. Антигенът представлява бактериална
суспензия в разтвор от буфериран бруцелозен антиген при pH от 3,65 ± 0,05, оцветена с боя роз
бенгал. Антигенът се доставя готов за използване
и трябва да се съхранява при 4 °C и да не бъде
замразяван.
2.5.2. Антигенът се приготвя, без да се посочва
клетъчната концентрация, но неговата чувствителност трябва да бъде стандартизирана по отношение на OIEISS по такъв начин, че антигенът
да произведе положителна реакция при разтвор
на серума от 1/45 и отрицателна реакция при
разтвор от 1/55.
2.5.3. RBT се изпълнява по следния начин:
а) серумът (20 – 30 μl) се смесва с равен обем
антиген върху бяла плочка или плочка от емайл,
така че да се получи зона от около 2 cm в диаметър. Сместа се разклаща леко в продължение
на четири минути на стайна температура и после
се наблюдава под добро осветление за наличие
на аглутинация;
б) ако се използва автоматизиран метод, той
трябва да бъде поне толкова чувствителен и прецизен, колкото ръчния метод.
2.5.4. Интерпретиране на резултатите
Всяка видима реакция се смята за положителна,
освен ако по ръбовете се наблюдава прекомерно
засъхване.
Във всяка серия тестове трябва да бъдат включени положителни и отрицателни работни стандарти.
2.6. Изследване чрез серумна реакция аглути
нация (SAT)
2.6.1. Антигенът представлява бактериална
суспензия във фенолизиран физиологичен разтвор
(NaCl 0,85 % (m/v) и фенол 0,5 % (v/v). Не трябва
да се използва формалдехид. Антигените могат
да се доставят в концентрирано състояние, при
условие че факторът, който трябва да се използва
за разтвора, е посочен на етикета на ампулата.
Към суспензията от антиген може да се добави
етилендиаминтетраацетат (ЕДТА) до получаването
на окончателен тестов разтвор от 5 mM, за да се
намали нивото на фалшиви положителни реакции
при серумаглутинационния тест. Впоследствие
pH от 7,2 трябва да се коригира в суспензията
от антиген.
2.6.2. OIEISS съдържа 1000 международни
единици аглутинация.
2.6.3. Антигенът се приготвя, без да се посочва
клетъчната концентрация, но неговата чувствителност трябва да бъде стандартизирана по отношение на OIEISS по такъв начин, че антигенът
да произведе 50 % аглутинация при окончателен
разтвор на серума между 1/600 и 1/1000 или 75 %
аглутинация при окончателен разтвор на серума
между 1/500 и 1/750.
Също така може да бъде полезно да се сравни
реактивността на нови и стандартизирани преди
това партиди от антигени, като се използва набор
от дефинирани серуми.
2.6.4. Тестът се провежда в епруветки или в
микроплаки. Сместа от антиген и разтвори от
серуми се инкубира при 37 °C за 16 – 24 часа.
Приготвят се най-малко три разтвора за всеки
серум. Разтворите на съмнителен серум трябва
да бъдат правени по такъв начин, че отчитането
на реакцията в границата на положителност да
се прави в средната епруветка (или в средната
клетка при метода на микроплаките).
2.6.5. Интерпретиране на резултатите
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Степента на бруцелозна аглутинация в серум
трябва да бъде изразена в международни единици
аглутинация (IU) на милилитър. Серум, съдържащ
30 или повече IU на ml, се счита за положителен.
2.7. Флуоресцентно-поляризационен тест (FPA)
2.7.1. FPA може да бъде проведен в стъклени
епруветки или в микроплаки с 96 клетки. Използваните техники, тяхната стандартизация и интерпретирането на резултатите трябва да отговарят
на определеното в Наръчника по диагностични
тестове и ваксини за сухоземни животни на OIE,
шесто издание, 2008 г., глава 2.4.3 (бруцелоза по
говедата).
2.7.2. Стандартизация на теста
FPA се стандартизира така, че:
а) OIEELISASPSS и OIEELISAWPSS да дават
систематично положителни резултати;
б) предварителният разтвор от 1/8 от
OIEELISAWPSS или предварителният разтвор от
1/64 от OIEELISASPSS, реализиран в отрицателен
серум (или в смес от отрицателни серуми), да
води винаги до отрицателна реакция;
в) OIEELISANSS да води винаги до отрицателна
реакция. Във всяка партида тестове трябва да бъдат
включени: силноположителен, слабоположителен,
отрицателен серум работен стандарт (калибрирани
спрямо стандартните серуми ЕЛАЙЗА на OIE).
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ
3.1. Кожен тест за бруцелоза (BST)
3.1.1. Условия за използването на BST
a) Кожният тест за бруцелоза не се използва за
целите на сертифицирането за търговия в рамките
на Общността.
б) Кожният тест за бруцелоза е един от найспецифичните тестове за откриване на бруцелоза
при неваксинирани животни; при все това не
бива да се прави диагноза въз основа само на
положителни интрадермални реакции.
в) Говеда, тествани с отрицателен резултат
при един от серологичните тестове, определени
в това приложение и реагиращи положително на
BST, се считат за инфектирани или със съмнение
за инфекция.
г) Говеда, тествани с положителен резултат при
един от серологичните тестове, определени в това
приложение, могат да бъдат подложени на BST, за
да се потвърди интерпретирането на резултатите от
серологичните тестове, особено в случаите, когато
не може да се изключи кръстосана реакция между
антитела и други бактерии в официално свободно
или в свободно от бруцелоза стадо говеда.
3.1.2. Тестът трябва да се проведе, като се използва стандартизиран и дефиниран бруцелозен
алергенен препарат, който не съдържа антиген
на гладки липополизахариди (LPS), тъй като това
може да предизвика неспецифични възпалителни
реакции или да повлияе на по-нататъшните серологични тестове.
Изискванията за производство на бруцелин
трябва да съответстват на посочените в глава 2.4.3,
раздел С, точка 1 от Наръчника по диагностични
тестове и ваксини за сухоземни животни на OIE,
шесто издание, 2008 г.
3.1.3. Процедура на теста
3.1.3.1. 0,1 ml бруцелозен алерген се инжектира
интрадермално в опашната гънка, в кожата на
хълбока или в една от страните на шията.
3.1.3.2. Тестът се отчита след 48 – 72 часа.
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3.1.3.3. Дебелината на кожата на мястото на
инжекцията се измерва с шублер преди инжектиране и при повторния преглед.
3.1.3.4. Интерпретиране на резултатите
Силната реакция се забелязва лесно по подуването и втвърдяването на съответното място.
Удебеляване на кожата от 1,5 до 2 mm се смята
за положителна реакция на BST.
3.2. Конкурентен имуноензимен метод
(кЕЛАЙЗА)
3.2.1. Условия за използването на кЕЛАЙЗА
кЕЛАЙЗА не се използва за целите на сертифицирането за търговия в рамките на Общността.
Говеда, тествани с положителен резултат при
един от другите серологични тестове, определени
в това приложение, могат да бъдат подложени на
кЕЛАЙЗА, за да се потвърди интерпретирането
на резултатите от другите серологични тестове,
особено в случаите, когато не може да се изключи кръстосана реакция между антитела и други
бактерии в официално свободно или в свободно
от бруцелоза стадо говеда или за да се елиминират реакции, дължащи се на остатъчни антитела,
свързани с ваксинация с ваксина S19.
3.2.2. Процедура на теста
Тестът се изпълнява в съответствие с глава 2.4.3,
раздел В, точка 2 от Наръчника по диагностични
тестове и ваксини за сухоземни животни на OIE,
шесто издание, 2008 г.
4. НАЦИОНАЛНА РЕФЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ
4.1. Задачи и отговорности
Националната референтна лаборатория, определена в съответствие с член 10, отговаря за:
а) одобрението на резултатите от валидираните
проучвания, които показват достоверността на
използваните методи в Р България;
б) определянето на максимален брой проби,
които се вземат при използването на изследвания
чрез ЕЛАЙЗА метод;
в) калибриране на вторичните референтни национални серумни стандарти („работни стандарти“)
спрямо първоначалните международни стандарти,
посочени в т. 2.1;
д) качествени проверки на всички антигени
и групи ЕЛАЙЗА методи, които се използват в
държавите членки;
e) съвместно сътрудничество с националните
референтни лаборатории за бруцелоза на държавите членки.

Приложение № 4
към чл. 40
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЗООТИЧНА ЛЕВКОЗА
ПО ГОВЕДАТА
Тестове за ензоотична левкоза по говедата се
извършват чрез агар гел имунно-дифузионен тест
(AGID) при условията, описани в раздели A и Б,
или чрез ензимосвързан имуносорбентен анализ
(ELISA) при условията, описани в раздел В.
Агар гел имунно-дифузионният метод може
да бъде използван само за изследване на отделни
проби. Ако резултатите от теста бъдат оспорени,
като бъдат надлежно представени доказателства,
се прави допълнителна проверка посредством агар
гел имунно-дифузионен тест.
AGID и ELISA се стандартизират спрямо E05
серум, който е официалният стандартен серум на
ЕС и се доставя от:
Friedrich-Loeffler-Institut
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Federal Research Institute for Animal Health
Референтна лаборатория на OIE за ензоотична
левкоза по говедата (ЕЛГ)
Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems,
Германия
А. АГАР ГЕЛ ИМУННО-ДИФУЗИОНЕН ТЕСТ
ЗА ЕНЗООТИЧНА ЛЕВКОЗА ПО ГОВЕДАТА
1. Антигенът, който следва да бъде използван в
теста, трябва да съдържа гликопротеин на левкозен
вирус по говедата. Антигенът е стандартизиран
спрямо E05 серум.
2. Националната референтна лаборатория, определена в съответствие с член 10 за координиране
на стандартите и методите за диагностициране
на тестовете за ензоотична левкоза по говедата,
следва да отговаря за калибрирането на стандартните работни антигени на лабораторията спрямо
официалния ЕО стандартен серум (EI серум),
осигурен от Националния ветеринарен институт
към Техническия университет на Дания.
3. Стандартните антигени, използвани в лабораторията, следва да бъдат предавани най-малко
веднъж годишно на други лаборатории, в които
се извършват изследвания за ЕЛГ, за тестване
спрямо официалния ЕО стандартен серум. Освен
чрез това стандартизиране използваният антиген
може да се калибрира в съответствие с метода,
описан в буква Б.
4. Реагентите за теста се състоят от:
а) антиген: антиген, който трябва да съдържа
специфичен гликопротеин от вируса на ензоотична левкоза по говедата, стандартизиран спрямо
E05 серум;
б) тест серума;
в) известен положителен контролен серум;
г) агар гел:
– 0,8 % агар;
– 8,5 % NaCl;
– трис буферен разтвор, моларност 0,05 М,
рН 7,2;
– 15 ml от този агар трябва да се сложат в петриева паничка с диаметър 85 mm, като в резултат
се получава 2,6 mm дълбок агарен слой.
5. В агарния слой до дъното на паничката
трябва да се изреже тест форма, състояща се от
седем свободни от влага ямки; формата трябва да
се състои от една централна ямка и шест ямки в
кръг около нея.
Диаметър на централна ямка: 4 mm.
Диаметър на периферните ямки: 6 mm.
Разстояние между централната и периферните
ямки: 3 mm.
6. Централната ямка трябва да бъде напълнена
със стандартния антиген. Периферните ямки с
номера 1 и 4, посочени в раздел Б.3, се запълват
с известния положителен серум; ямки 2, 3, 5 и 6
се запълват с тест серумите. Ямките се запълват
до изчезване на мениска.
7. Това води до получаване на следните количества:
– антиген: 32 μl;
– контролен серум: 73 μl;
– тест серум: 73 μl.
8. Инкубирането трябва да е с продължителност 72 часа при стайна температура (между 20
и 27 °С) в затворена влажна камера.
9. Тестът може да се отчете на 24 и 48 часа, но
окончателният резултат не може да бъде получен
по-рано от 72 часа:
а) даден тест серум е положителен, ако той
образува специфична утаечна линия с антигена на
вируса на левкозата по говедата (ЕЛГ) и образува
непрекъсната идентична линия с контролния серум;
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б) даден тест серум е отрицателен, ако той не
образува специфична утаечна линия с антигена на
ЕЛГ и не изкривява линията на контролния серум;
в) реакцията не би могла да се разглежда като
определяща, ако тя:
i) отчетливо изкривява линията на контролния
серум в посока на антигена на вируса на ЕЛГ,
без при това да формира видима утаечна линия
с антигена; или
ii) не може да бъде отчетена нито като положителна, нито като отрицателна.
При неопределените реакции тестовете могат
да бъдат повторени и да се използва концентриран серум.
10. Може да се използва каквато и да е друга
конфигурация или схема на разпределение, при
условие че позволява като положителен да се
отчете серум E05, разреден в съотношение 1:10 в
отрицателен серум.
Б. МЕТОД ЗА СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА
АНТИГЕН
1. Необходими разтвори и материали:
а) 40 ml от 1,6 % агароза в буферен разтвор
трис/HCl, моларност 0,05 M, pH 7,2 с 8,5 % NaCl;
б) 15 ml от серум от левкоза по говедата,
съдържащ антитяло само към гликопротеини
на вируса на левкозата по говедата, разреден в
съотношение 1:10 в буферен разтвор трис/HCl,
моларност 0,05 M, pH 7,2 с 8,5 % NaCl;
в) 15 ml от серум от левкоза по говедата, съдържащ антитяло само към гликопротеини на вируса
на левкозата по говедата, разреден в съотношение
1:5 в буферен разтвор трис/HCl, моларност 0,05 M,
pH 7,2 с 8,5 % NaCl;
г) четири пластмасови петриеви панички с
диаметър 85 mm;
д) пробивно острие с диаметър между 4 и 6 mm;
е) референтен антиген;
ж) антиген, който подлежи на стандартизиране;
з) водна баня (56 °C).
2. Процедура:
Разтваря се агарозата (1,6 %) в буферния разтвор
трис/HCl, като внимателно се загрява до 100 °С.
Поставя се във водна баня при 56 °C за около
един час. Разтворите на серума на левкозата по
говедата също трябва да се поставят във водна
баня при 56 °C.
Разбъркват се 15 ml от загретия на 56 °С агарозен разтвор с 15 ml серум от левкоза по говедата
(1:10), бързо се разклащат и се изливат в обем
от по 15 ml във всяка една от двете петриеви панички. Процедурата се повтаря и със серума от
левкоза по говедата, разреден в съотношение 1:5.
Когато агарозата се е втвърдила, в нея се правят
дупки, както следва:
Петриева паничПетриева паничка № 1 Серум 1:10 ка № 2 Серум 1:10
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Петриева паничка № 3 Серум 1:5
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Петриева паничка № 4 Серум 1:5

3. Добавяне на антиген:
а) петриеви панички 1 и 3:
i) ямка A – неразреден референтен антиген;
ii) ямка B – разреден в съотношение 1:2 референтен антиген;
iii) ямки С и Е – референтен антиген;
iv) ямка D – неразреден тест антиген;
б) петриеви панички 2 и 4:
i) ямка A – неразреден тест антиген;
ii) ямка B – разреден в съотношение 1:2 тест
антиген;
iii) ямка C – разреден в съотношение 1:4 тест
антиген;
iv) ямка D – разреден в съотношение 1:8 тест
антиген.
4. Допълнителни инструкции:
а) за да може да се получи оптимално утаяване, експериментът трябва да се осъществи с
два серумни разтвора (разредени в съотношение
1:5 и 1:10);
б) ако диаметърът на утайката е прекалено
малък и при двата разтвора, серумът трябва да
бъде разреден допълнително;
в) ако диаметърът на утайката при двата
разтвора е прекалено голям и слаб, трябва да се
избере серум с по-ниска степен на разреждане;
г) крайната концентрация на агарозата трябва
да бъде 0,8 %; тази на серумите – съответно 5 %
и 10 %;
д) отбелязват се измерените диаметри в следната координатна система: работният титър на
тествания антиген представлява неговия разтвор,
при който се получава диаметър, равен на получения с референтния антиген.
Диаметър (в mm)

Разтвори на антигени
В. ЕНЗИМОСВЪРЗАН ИМУНОСОРБЕНТЕН
АНАЛИТИЧЕН ТЕСТ (ELISA) ЗА ОТКРИВАНЕ
НА ЕНЗООТИЧНА ЛЕВКОЗА ПО ГОВЕДАТА
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1. Материалите и реагентите, които се използват, са следните:
а) твърдофазови микроплаки, епруветки или
други в твърда фаза;
б) антигенът е фиксиран към твърдата фаза
със или без помощта на поликлонални или моноклонални улавящи антитела; ако антигенът е
директно приложен към твърдата фаза, всички тест
проби, даващи положителни реакции, трябва да
бъдат тествани отново към контролния антиген;
контролният антиген следва да бъде идентичен с
антигена с тази разлика, че отсъстват BLV антигени; ако улавящите антитела са приложени към
твърдата фаза, антителата не трябва да реагират
на антигени, различни от BLV антигени;
в) биологична течност, която трябва да се тества;
г) съответстващ положителен и отрицателен
контрол;
д) конюнгат;
е) субстрат, адаптиран към използвания ензим;
ж) спиращ разтвор, ако е необходим;
з) разтвори за разреждането на тест проби за
препарати на реагенти и за измиване;
и) подходяща за използвания субстрат система
за отчитане.
2. СТАНДАРТИЗИРАНЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА
Чувствителността на теста ELISA трябва да
е от такъв порядък, че да може да отчете положителен резултат от E05 серум, когато той е
разреден 10 пъти повече (серумни проби) или 250
пъти повече (млечни проби) от разтвора, получен
от отделните проби, ако те са включени в групи.
При анализи, при които се изследват отделни
проби (серумни и млечни), E05 серумът, разреден
в съотношение 1:10 (при отрицателен серум) или
в съотношение 1:250 (при отрицателно мляко),
трябва да отчете положителен резултат, когато е
изследван при същата степен на разреждане като
отделните тест проби. Лабораторията по чл. 10
отговаря за проверката на качеството на ELISA
метода, и по-специално за определянето на броя
на пробите за всяка производствена партида, които
следва да се обединят в обща група въз основа
на изброената стойност, получена за E05 серума.
3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ELISA ТЕСТА ЗА ЕНЗООТИЧНА ЛЕВКОЗА ПО ГОВЕДАТА
а) тестовете ELISA могат да бъдат използвани
върху серумни и млечни проби;
б) в случаите, в които тестовете ELISA се
използват за целите на сертифицирането в съответствие с член 6, параграф 2, буква в) или за
установяване и поддържане на статус на стадо в
съответствие с приложение Г, раздел I, групирането на серумни или млечни проби трябва да се
извърши по такъв начин, че взетите за изследване
проби да могат да се отнесат по недвусмислен
начин до отделните животни в групата; всеки
тест за потвърждение трябва да бъде извършен с
проби, взети от отделни животни;
в) когато тестовете ELISA се прилагат върху
проба от мляко от различни животни, тази проба се взима от мляко, събрано от стадо, в което
най-малко 30 % от млечните крави са в период
на лактация; всеки тест за потвърждение се извършва със серумни или млечни проби, взети от
отделни животни.
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Приложение № 5
към чл. 12, ал. 1
Болести, които подлежат на задъл ж ително
обявяване
1. Болести при говедата:
Шап
Бяс
Туберкулоза
Бруцелоза
Заразна плевропневмония по говедата
Ензоотична левкоза по говедата
Антракс
2. Болести при свинете:
Бяс
Бруцелоза
Класическа чума по свинете
Африканска чума по свинете
Шап
Везикулозна болест по свинете
Антракс

Приложение № 6
към чл. 12, ал. 2
Болести, за които се изискват допълнителни
гаранции:
Ауески
Заразен ринотрахеит по говедата
Бруцелоза по свинете
Трансмисивен гастроентерит.
2258

НАРЕДБА № 6
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.

за условията и реда за прилагане на специ
фична мярка за подпомагане на пазара в
сектора на млечните продукти
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за прилагане на специфична мярка за
подпомагане на пазара в сектора на млечните
продукти, насочена към осигуряване подкрепа
на производителите на мляко, които са пострадали сериозно в резултат от кризата в сектора.
Раздел II
Условия за предоставяне на финансова помощ
Чл. 2. (1) Право на подпомагане по мярката за подпомагане на пазара в сектора на
млечните продукти имат производителите на
краве мляко, които:
1. притежават индивидуална млечна квота
и са вписани в регистъра на производителите
на краве мляко по чл. 15 от Наредба № 23 от
2007 г. за управление на националната млечна
квота (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм., бр.
76 от 2008 г.);
2. са извършили доставки и/или директни
продажби на краве мляко през квотния период
2008/2009 г. в размер най-малко на 20 000 кг
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общо, за които са подадени годишни декларации по чл. 8 и/или чл. 11 от Регламент (ЕО)
№ 595/2004 на Комисията относно определяне
на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно
въвеждането на такса в сектора на млякото и
млечните продукти (ОВ, L 94 от 31 март 2004 г.)
(Регламент (ЕО) № 595/2004).
(2) Помощта по ал. 1 се изплаща по схема
и се определя на килограм реално доставено
мляко и/или килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от производителя
на мляко, въз основа на:
1. годишните декларации, подадени през
2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното
през квотния период 2008/2009 г. количество
краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО)
№ 595/2004;
2. годишната декларация, подадена от него
през 2009 г. за извършените директни продажби през квотния период 2008/2009 г., съгласно
чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.
Раздел IIІ
Ред за прилагане на схемата
Чл. 3. (1) В Централното управление на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, в срок до 31 март 2010 г. се изготвя
списък на производителите на краве мляко,
които отговарят на условията за подпомагане
съгласно чл. 2, ал. 1. Преди съставяне на списъците се извършва административна проверка
на условията за допустимост на база на подадените декларации по чл. 2, ал. 2.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. име или наименование на производителя
на краве мляко – физическо или юридическо
лице;
2. уникален регистрационен номер (УРН)
в Интегрираната система за администриране
и контрол на производителя на краве мляко;
3. количеството доставено и/или директно
продадено от производителя краве мляко през
квотния период 2008/2009 г. в килограми.
(3) Списъкът се оповестява публично на
определените за това места в сградите на Централното управление и областните дирекции на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, както и на официалната интернет
страница на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и Министерството на
земеделието и храните.
Чл. 4. (1) За получаване на подпомагане по
схемата производителите на краве мляко подават
заявление по образец съгласно приложението.
(2) Заявлението се подава в периода от 1 април до 30 април 2010 г. в съответната областна
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“,
в чиято териториална компетентност попада
адресът на регистрация на производителя на
краве мляко.
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(3) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификационни данни за заявителя;
2. 2. уникален регистрационен номер (УРН)
в Интегрираната система за администриране
и контрол на производителя на краве мляко;
3. номер на банковата сметка на производителя на краве мляко.
(4) В заявлението кандидатът за подпомагане заявява участие в схемата, без да посочва
количеството краве мляко, подлежащо на подпомагане, и декларира съгласие размерът на
подпомагането да бъде определен от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
съгласно чл. 2, ал. 2.
Чл. 5. (1) Размерът на подпомагането на
килограм краве мляко се изчислява, като се
раздели общата сума, определена за България
съгласно Регламент (ЕС) № 1233/2009 на Комисията от 15 декември 2009 г. за определяне
на специфична мярка за подпомагане на пазара
в сектора на млечните продукти (OB, L 330,
16.12.2009) (Регламент (ЕС) № 1233/2009), на
общото заявено и допустимо за подпомагане
количество краве мляко в килограми.
(2) Размерът на подпомагането за всеки
отделен производител се изчислява, като се
умножи размерът на подпомагането на килограм краве мляко, определен съгласно ал. 1,
по количеството доставено и/или директно
продадено от производителя краве мляко през
квотния период 2008/2009 г. в килограми по
чл. 3, ал. 2, т. 3.
Чл. 6. Помощите по схемата за подпомагане се изплащат на производителите на краве
мляко от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по банков път в срок до
30 юни 2010 г.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава по прилагане
на Регламент (ЕС) № 1233/2009.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. „реално доставено мляко“ е количеството краве мляко, отразено като изкупено от
производителя в декларацията на изкупвача
по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004 преди
изчисляване на маслената корекция;
2. „квотен период 2008/2009“ е периодът
между 1 април 2008 г. и 31 март 2009 г.
Заключителни разпоредби
§ 3. Плащанията по схемата за подпомагане
на пазара в сектора на млечните продукти се
извършват след нейното съгласуване с Европейската комисия.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 39
от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
Министър: М. Найденов
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Приложение
към чл. 4, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Форма за физически лица

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН / EНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
e-mail

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля, прочетете указанията/

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Мярка: Специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти
Декларация:
Съгласен съм размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, на база на килограм реално доставено от мен мляко и/или килограм мляко
и млечен еквивалент, директно продадено от мен и изчислено въз основа на:
1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;
2. годишната декларация, подадена от мен през 2009 г. за извършените директни продажби през
квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.
Подпис ……..
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Форма за юридически лица

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

ЕИК / БУЛСТАТ
Регистрация в търговския
регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЕНЧ

Лична карта/паспорт на управляващото лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
e-mail

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля,прочетете указанията/

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти
Декларация:
Съгласен съм размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, на база на килограм реално доставено от мен мляко и/или килограм мляко
и млечен еквивалент, директно продадено от мен и изчислено въз основа на:
1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;
2. годишната декларация, подадена от мен през 2009 г. за извършените директни продажби през
квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.
Подпис…….
2325
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2001 г. за условията и реда за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
за инвестиции в земеделски стопанства по
Специалната предприсъединителна програма
на Европейския съюз за развитие на земедели
ето и селските райони в Република България
(САПАРД) (обн., ДВ, бр. 50 от 2001 г.; изм.,
бр. 95 от 2002 г., бр. 5 и 56 от 2003 г., бр. 18 и
104 от 2005 г., бр. 44 и 60 от 2006 г. и бр. 36
от 2007 г.)
§ 1. В чл. 31 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2451

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2001 г. за условията и реда за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
за развитие и разнообразяване на икономиче
ските дейности, предоставяне на възможности
за многостранни дейности и алтернативни
доходи по Специалната предприсъединителна
програма на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република
България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 50 от 2001 г.;
изм., бр. 95 от 2002 г., бр. 5 и 56 от 2003 г., бр.
18 и 104 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г. и бр. 36
от 2007 г.)
§ 1. В чл. 31 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2452

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 16 от 2001 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за подобряване преработката и мар
кетинга на селскостопански и рибни проду
кти по Специалната предприсъединителна
програма на Европейския съюз за развитие
на земеделието и селските райони в Репу
блика България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 50
от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2002 г., бр. 5 и 56 от
2003 г., бр. 18 и 104 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г.
и бр. 36 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 31 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2453
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 2003 г. за условията и реда за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
за подобряване на професионалното обучение
по Специалната предприсъединителна про
грама на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република
България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 77 от 2003 г.;
изм., бр. 105 от 2003 г., бр. 39 и 104 от 2005 г.,
бр. 60 от 2006 г. и бр. 36 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 36 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2455

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2003 г. за условията и реда за предос
тавяне на безвъзмездна финансова помощ за
развитие и подобряване на междуселищната
инфраструктура по Специалната предприсъе
динителна програма на Европейския съюз за
развитие на земеделието и селските райони
в Република България (САПАРД) (обн., ДВ,
бр. 77 от 2003 г.; изм., бр. 101 от 2003 г., бр. 19
и 104 от 2005 г., бр. 13, 48 и 60 от 2006 г., бр. 12
и 36 от 2007 г., бр. 29 и 76 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 26 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2456

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 35 от 2003 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за лесовъдство, залесяване на земедел
ски земи, инвестиции в горски стопанства,
преработка и маркетинг на горски продукти
по Специалната програма на Европейския
съюз за присъединяване в областта на земе
делието и селските райони (САПАРД) (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2003 г.; изм., бр. 101 от 2003 г.,
бр. 78 от 2004 г., бр. 19 и 104 от 2005 г., бр. 36
от 2007 г. и бр. 29 и 92 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 28 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2457

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 36 от 2003 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за пазари на производителите и тър
жища за плодове, зеленчуци, цветя и риба
по Специалната предприсъединителна про
грама на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република
България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 77 от 2003 г.;
изм., бр. 101 от 2003 г., бр. 19 и 104 от 2005 г.
и бр. 36 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 24 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2458

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 38 от 2003 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за обновяване
и развитие на селата, опазване и съхраняване
на селското наследство и културни традиции
по Специалната предприсъединителна про
грама на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република
България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 77 от
2003 г.; изм., бр. 19 и 104 от 2005 г., бр. 13, 48
и 60 от 2006 г., бр. 12 и 36 от 2007 г. и бр. 29
и 76 от 2008 г.)
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 18 от 2004 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на дейностите по мярка
„Техническа помощ“ по Специалната пред
присъединителна програма на Европейския
съюз за развитие на земеделието и селските
райони в Република България (САПАРД)
(обн., ДВ, бр. 38 от 2004 г.; изм., бр. 104 от
2005 г., и бр. 36 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 22 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов
2454

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 113 от 2006 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за развитие на селскостопански дей
ности, целящи опазването на околната среда
по Специалната предприсъединителна про
грама на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република
България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.;
изм., бр. 95 от 2006 г. и бр. 97 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 26 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“

§ 1. В чл. 49, ал. 2 точката накрая се заменя със запетая и се добавя „но не по-рано от
датата на изплащане на финансовата помощ.“.
§ 2. В чл. 53 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“
§ 3. В чл. 54, ал. 2 точката накрая се заменя със запетая и се добавя „но не по-рано от
датата на изплащане на финансовата помощ.“.
§ 4. В чл. 55 точката накрая се заменя със
запетая и се добавя „но не по-рано от датата
на изплащане на финансовата помощ.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов

Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: П. Борисов

2460

2451

Поправка. В Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите (ДВ, бр. 22 от 2010 г.) се прави следната поправка: в § 90, т. 6 в новосъздадената точка
30 „Непряка реклама“ думите „име и/или изображение, представляващо или наподобяващо“ да се четат
„наименование на посочено в закона“.
2539
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 699
от 4 февруари 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Нанси“,
разположена в землището на с. Богьовци, община
Костинброд, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 3 от 20.І.2010 г. разрешавам на „Буллес Строй“ – ООД, Разлог, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
130667901, със седалище и адрес на управление
Разлог, ул. Христо Ботев 102, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Нанси“,
разположена в землището на с. Богьовци, община
Костинброд, област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,0 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
2162
РАЗРЕШЕНИЕ № 703
от 17 февруари 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Паме
ла“, разположена в землището на с. Катунище,
община Котел, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 5 от 3.ІІ.2010 г. разрешавам на „Атлантик Уей“ – ООД, с. Конаре,
титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 3493 от 18.ХІ.2004 г. на Старозагорския окръжен съд по ф. д. № 1566/2004
и вписано в търговския регистър, рег. 1, том 8,
стр. 58, парт. 29, със седалище и адрес на управление с. Конаре, ул. Трета 6, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,

т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Памела“, разположена в землището на с. Катунище, община Котел, област Сливен.
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,5 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
2163
РАЗРЕШЕНИЕ № 705
от 24 февруари 2010 г.
за проучване на строителни материали – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Марудниците“,
разположена в землищата на с. Чепинци и с. Не
гован, община Столична, област София
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 6 от 10.ІІ.2010 г. разрешавам на „Холсим България“ – АД, с. Бели извор,
титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 16.VІ.1992 г. на Врачанския
окръжен съд по ф. д. № 1355/1992, том 1, стр. 104,
парт. номер 51, със седалище и адрес на управление – с. Бели извор 3040, област Враца, ЕИК
816089656, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Марудниците“, разположена в
землищата на с. Чепинци и с. Негован, община
Столична, област София:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки № 1 – 13,
съгласно приложение № 1 – карта на площта, и
приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
2164
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ № 99
от 4 март 2010 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Сютлийка 1“,
разположена в землището на с. Багрянка, община
Момчилград, област Кърджали

РЕШЕНИЕ № 957
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 652 от 15.Х.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 1, кв. Илиянци, ул. Махония и бул.
Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 40 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(IBAN сметка: BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC код: SOMBBGSF). Краен срок за внасяне
на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.ІV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 27 от 16 юли 2009 г.
разрешавам на „Армира гнайс – 06“ – ООД,
Момчилград, търговско дружество, вписано в
търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 108664075, със седалище и адрес на
управление Момчилград, община Момчилград,
област Кърджали, ул. Генерал Генев 1, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Сютлийка 1“ при следните условия:
1. Обект на разрешението е площта „Сютлийка 1“, разположена в землището на с. Багрянка,
община Момчилград, област Кърджали, с размер
0,348 кв. км съгласно схема на площта и списък
на координатите на граничните точки с № 1 до
№ 9 включително в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 6 месеца от влизането в сила на договора за проучване.
3. Видовете, обемите на геолого-проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания
се определят в работна програма – неразделна
част от договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
Министър: Р. Плевнелиев

Приложение
Координатен регисър на граничните точки на
площ „Сютлийка 1“, разположена в землището
на с. Багрянка, община Момчилград, област
Кърджали
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2217

X
4531170
4531890
4531821
4531680
4531552
4531368
4531620
4531441
4531175

Y
9414000
9413975
9414154
9414072
9414068
9414237
9414513
9414971
9414840

2271

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 958
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 652 от 15.Х.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 2, кв. Илиянци, ул. Махония и бул.
Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 37 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска бан-
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ка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(IBAN сметка: BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC код: SOMBBGSF). Краен срок за внасяне
на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.ІV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2272
РЕШЕНИЕ № 959
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 652 от 15.Х.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 3, кв. Илиянци, ул. Махония и бул.
Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 25 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(IBAN сметка: BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC код: SOMBBGSF). Краен срок за внасяне
на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.ІV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2273
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РЕШЕНИЕ № 960
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 973 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл.
151, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Триадица“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(IBAN сметка: BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC код: SOMBBGSF). Краен срок за внасяне
на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.ІV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
2274

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 961
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 327 от 21.V.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, кв. Абдовица, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 95 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 9500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(IBAN сметка: BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC код: SOMBBGSF). Краен срок за внасяне
на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.ІV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
2275

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 968
от 13 ноември 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 1, т. 3, чл. 32, ал. 3,
т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5, 7, 8 и 10 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
с Решение № 673 на Столичния общински съвет
от 29.Х.2009 г. Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на обект: магазин № 1,
ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г (4), ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Конкурсът се провежда при определена
минимална конкурсна цена в размер 168 000 лв.
Сделката не се облага с ДДС.
3. Конкурсът се провежда при следните условия:
а) предмет на дейност – детска ясла за срок
5 години от датата на въвеждане във владение;
б) участниците в конкурса предлагат цена,
която заплащат в деня на сключване на договора;
в случай на отказ на участника от сключване на
договора в 30-дневен срок от обявяването му за
спечелил конкурса внесеният от него депозит
не се възстановява; въвод във владение – до 45
дни след сключване на договора; относително
тегло – 80 %;
в) участниците в конкурса представят проект
за развитие на обекта за срок 5 години с доказателства за реализацията му; съдържащите се в
проекта предложения за видове дейности в съответствие с буква „а“ работни места, инвестиции и
др. се включват в договора за покупко-продажба
като задължение на купувача; относително тег
ло – 20 %, от които 10 % за инвестиции и 10 %
за работни места;
г) забрана за отчуждаване на обекта изцяло
или отчасти за срок 5 години считано от момента
на преминаване на правото на собственост;
д) при възникване на пречки за сключване
на договора за покупко-продажба по причини,
независещи от СОАП, за период, по-дълъг от 3
месеца след обявяване на спечелилия конкурса
участник, продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта;
е) участниците в конкурса попълват декларация по образец на основание чл. 34а и § 11д
от ДР ЗПСК; в нея те декларират съгласието си
за налагане на обезпечение – законна ипотека

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

върху обекта на приватизация, с което гарантират
изпълнението на инвестиционната си програма
(плащането на неустойките за неизпълнение на
задълженията за извършване на предложените
от тях инвестиции).
4. Конкурсната документация се закупува в
Столичната общинска агенция за приватизация,
пл. Славейков 6, ет. 1, всеки работен ден от 14
до 16 ч., в срок до 10.V.2010 г. след заплащане на
сума 600 лв. с ДДС.
5. В срок до 10.V.2010 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени
искания до СОАП за даване на разяснения по
процедурата на провеждане на конкурса.
6. Депозит за участие в размер 16 800 лв.
се внася по банкова сметка на СОАП № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при ТБ „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на
депозита – всеки работен ден, но не по-късно от
деня на внасяне на офертата.
7. Участниците в конкурса изготвят офертите
си в съответствие с конкурсната документация.
Офертите се подават в Столичната общинска
агенция за приватизация – София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 2, в срок до 17.V.2010 г., 16 ч.
Изпращане на оферти по пощенски път не се
допуска.
2276

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 32
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на гр. Каварна, община Каварна,
изработен поетапно за Централна градска част,
Крайбрежна зона, останалите квартали и квартали
52, 53, 58, 60, 61, 60а, 171, 62 и 63, като с приемането му се отменя действащият до момента
регулационен план.
2473

Председател: Евг. Чобанов

233. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 868/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Паула Емануилова Симеонова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
2374
234. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 866/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Павел Петров
Павлов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
2375
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22. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-12 от 8.ІІІ.2010 г. на
„ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД, за обект: „Мокри
комини, газоходи и спомагателни съоръжения за
отвеждане на димни газове след сероочистващи
инсталации (СОИ) за блокове 7 и 8“. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
2414
804. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
за обект: „Автомагистрала „Тракия“ Лот 2 Стара Загора – Нова Загора“ от км 210+100 до км
241+900, с подобекти, както следва: 1. преминаване
на отводнителен канал под АМ „Тракия“ на км
210+140; 2. преминаване на напоителен канал под
АМ „Тракия“ на км 210+148 и пътен възел „Стара
Загора – Димитровград“; 3. реконструкция на
газопровод за ГРС Димитровград на км 212+600;
4. изместване на напоителен канал успоредно
на АМ „Тракия“ от км 212+800 до км 213+100
и пресичането му през АМ на км 213+100. Подобектите засягат земеделски земи в землището
на с. Загоре, община Стара Загора. Трасетата на
подобектите засягат следните поземлени имоти с
кадастрални номера, в които се налагат отчуждителни производства: ПИ 61002, 61003, 62001,
63005, 63006, 63014, 88002, 88005, 88006, 88007,
88008, 89008, 89009, 89033, 89035, 89037 – частна
собственост на физически лица; ПИ № 95001,
274, 278, 396, 417, 266, 276 и 363 – общинска публична собственост; ПИ № 367 и 368 – държавна
частна собственост. Сервитутите на проводите
налагат режим на ограничено ползване на поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 61001,
61002, 61003, 61004, 61005, 62001, № 63005, 63006,
63014, 63015 – частна собственост на физически
лица; ПИ № 95001, 83, 268, 396 и 266 – общинска
частна и публична собственост. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2472

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че има
образувано адм. дело № 25/2010 по постъпил протест от прокурор при Районна прокуратура – гр.
Дупница, с който се оспорва като незаконосъоб
разна разпоредбата на чл. 15а от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 17
от протокол № 26 от 18.ХІІ.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Сапарева баня. Конституирани страни по делото са: прокурорът – в качеството на
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оспорващ, и Общинският съвет – гр. Сапарева
баня – в качеството на ответник по оспорването.
Делото е насрочено на 16.ІV.2010 г. в 10 ч.
2340
Софийският градски съд, гр. отделение, II А
въззивен състав, призовава Цветана Манасиева
Симеонова с последен известен на съда адрес
Бургас, ж.к. Славейков 30, вх. 1, ет. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.V.2010 г. в
14 ч. като въззивник по гр.д. № 1555/2007, образувано по въззивна жалба от Мария Симеонова
Михайлова, починала, с конституирани в хода на
процеса по чл. 120 ГПК (отм.) въззивници Стефка
Иванова Симеонова, Цветан Иванов Симеонов,
Иван Илиев Манасиев, Екатерина Димитрова
Лютибродска, Димитър Георгиев Влаевски, Цветан Венциславов Симеонов, Ангел Венциславов
Манасов срещу решение от 28.VI.2006 г. на СРС,
ГК, I ГО, 38-и състав, по гр.д. № 9041/2005, образувано по искова молба от Мария Симеонова
Михайлова, починала, с конституирани в хода на
процеса по чл. 120 ГПК (отм.) Стефка Иванова
Симеонова, Цветан Иванов Симеонов, Иван Илиев Манасиев, Екатерина Димитрова Лютибродска,
Димитър Георгиев Влаевски, Цветан Венциславов
Симеонов, Ангел Венциславов Манасов, Цветана
Манасиева Симеонова срещу Елмира Георгиева
Димитрова по иск с правно основание чл. 26,
а л. 2, предложение второ ЗЗД – нищож ност
поради липса на съгласие, на договор за покупко-продажба, материализиран в нот. акт № 171,
том IV, рег. № 9257, дело № 778/99 на нотариус
Йонко Литовски, за следния недвижим имот: ап.
№ 46 в София, ж.к. Хиподрума, ул. Юнак, бл. 128,
вх. Б, ет. 6. Въззивникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2423
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-2 състав, призовава Михайл Александров
Милчев с последен адрес Русе, ул. Плиска 19,
вх. 1, ет. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 14.V.2010 г. в 14 ч. като ответник по т.д.
№ 2016/2007, заведено от „МЗК Европа“ – АД,
чрез синдик Розалина Градинарова. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
2304
Софийският градски съд, гр. отделение, І бр.
състав, призовава Димитър Христов Димитров
с последен известен адрес Стара Загора, ул.
Стоян Златев 17А, ет. 4, ап. 8, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 22.VІ.2010 г. в 9 ч.
като ответник по гр. д. № Е 584/2006, заведено
от Евелина Димитрова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2422
Ботевградският районен съд призовава Георги
Стоянов Георгиев с последен адрес София, ул.
Кричим 26, вх. В, ет. 5, ап. 60, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 30.ІV.2010 г. в 9 ч. като
ответник по гр. д. № 97/2008, заведено от Илия
Иванов Илиев и Стана Иванова Рамджулска, и
двамата от с. Врачеш, Софийска област, по чл. 14,
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ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2303
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
V състав, призовава Рефика Руфат Риза с последен адрес област Шумен, община Каолиново, с.
Тъкач, ул. Явор 16, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 26.V.2010 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 803/2009, заведено от Идриз Гюнеш,
за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
2302
Русенският районен съд, І гр. състав, призовава
Абдул Разак Фаюми без постоянен и настоящ адрес
в България, с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в съда на 11.V.2010 г. в 13 ч. като ответник по
гр. д. № 7529/2009, заведено Атанас Абдулразак
Фаюми, по чл. 150 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2339
Свогенският районен съд призовава Илиян Емилов Попов и Ивайло Емилов Попов, и
двамата с неизвестни адреси, да се явят в съда
на 18.V.2010 г. в 10 ч. като ответници по гр. д.
№ 550/2006, заведено от Албена Димитрова Михайлова срещу Здравко Емилов Попов, Илиян
Емилов Попов и Ивайло Емилов Попов, по чл. 45
ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси,
в противен случай по делото ще бъде назначен
особен представител. Ответниците може да получат от канцеларията на съда преписи от искова
молба и доказателства.
2416
Софийският районен съд, 80 състав, призовава
Дейвид Пристли, без адрес в България, да се яви
в съда на 28.ІV.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по
гр. д. № 10074/2009, заведено от Адриана Иванова
Пристли, за развод. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2306
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
90 състав, е образувал гр. д. № 11547/2009 по
иск с правно основание чл. 560 – 569 ГПК от
„Провими Холдинг“ – Б.В. Кани държателя на
временни удостоверения от № 1 до № 8 – всяко
за по 10 бр. поименни акции с право на глас с
номинална стойност по 10 000 лв. всяка акция, и
на временни удостоверения от № 9 до № 28 – всяко за по 1 бр. поименна акция с право на глас
с номинална стойност от по 10 000 лв. всяка
акция, издадени от „Провими Ситово“ – АД,
ЕИК 118507688, с. Ситово, община Ситово, област
Силистра, за общо 100 броя налични поименни
акции (от № 1 до № 100 включително) с право
на глас от капитала на „Провими Ситово“ – АД,
ЕИК 118507688, всяка с номинална стойност от 10
000 лв., собственост на „Провими Холдинг“ – Б.В.
(досие номер 24131527 на Търговско-промишлена
камара – Ротердам), да заяви по делото правата
си върху временните удостоверения най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено за
21.V.2010 г. от 11 ч., когато ще се разгледа молбата на „Провими Холдинг“ – Б.В., за обезсил-
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ване на ценните книги. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания по
гореописаните ценни книги. Насрочва делото в
открито съдебно заседание на 21.V.2010 г. от 11 ч.,
за когато да се призове молителят „Провими
Холдинг“ – Б.В., с препис от заповедта.
2307
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 41/2010 по мотивирано искане на Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, с БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя Стоян Илиев Кушлев с адрес за
призоваване: Хасково, ул. Сан Стефано 3, ет. 4,
стая 405, срещу: 1. Михаил Стефанов Янков, с
постоянен и настоящ адрес Стара Загора, ул.
Христо Ботев 112, вх. А, ет. 4, ап. 10 (понастоящем в Затвора – Стара Загора, с адрес Стара
Загора, кв. Индустриален); 2. „Олимпос“ – ООД,
Свиленград, със седалище и адрес на управление
Свиленград, кв. Гарата, ул. Цар Иван Асен 18,
ЕИК по БУЛСТАТ 126662236, представлявано
от Михаил Стефанов Янков; 3. „Елит кар Свиленград“ – ООД, Варна, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Сливница 137, ЕИК по
БУЛСТАТ 148027645, представлявано от Димитър
Петров Вранчев; 4. Николай Енчев Василев с
постоянен и настоящ адрес Чирпан, ж.к. Младост
1, вх. Б, ет. 6, ап. 42; 5. Кера Енева Василева с
постоянен и настоящ адрес Чирпан, ж.к. Младост
1, вх. Б, ет. 6, ап. 42; 6. Румен Енчев Василев с
постоянен и настоящ адрес Чирпан, ул. Христо
Смирненски 5А; 7. Донка Иванова Василева с
постоянен и настоящ адрес Чирпан, ул. Христо
Смирненски 5А, иск с правно основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД и с цена на иска 433 178 лв.
От Михаил Стефанов Янков: апартамент № 2,
с площ 68,56 кв. м, намиращ се в Свиленград,
ул. Младост, бл. 4, вх. А, ет. 1, построен върху
държавна земя, състоящ се от две стаи и кухня,
заедно с прилежащото му избено помещение № 2
с полезна площ 6,32 кв. м, ведно с 8,056 % ид.ч.
от общите части на сградата, заедно със съответното право на строеж върху терена, при съседи
на жилището: от север – стълбищна площадка
и апартамент № 1, от юг – свободна площ, от
изток – свободна площ, от запад – апартамент
№ 3, отгоре – апартамент № 5 и отдолу – мазе и
гаражи № 3 и № 4, и съседи на избеното помещение: от север – външен зид, от юг – коридор,
от изток – мазе № 3, и от запад – мазе № 1 и
външен зид, ведно с гараж № 5, намиращ се в
Свиленград, ул. Младост, бл. 4, вх. А, построен
върху държавна земя, със застроена площ 20,77
кв. м и ведно с 2,287 % ид.ч. от общите части на
сградата, заедно със съответното право на строеж
върху терена, при съседи: от север – коридор на
мазета, от юг – свободна площ, от изток – гараж
№ 4, от запад – гараж № 6, и отгоре – апартамент
№ 2, съгласно нотариален акт № 3, том I, рег.
№ 10, дело № 7 от 11.I.1999 г.
Нива, намираща се в местността Селските лозя,
шеста категория, с площ 0,325 дка, съставляваща
имот № 014056 по плана за земеразделяне на зем-
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лището на гр. Любимец, при граници и съседи:
имот № 014053 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 014052 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 014055 – нива на наследниците на Стойчо
Христозов Караманов, имот № 001546 – населено
място на гр. Любимец, имот № 014061 – нива на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 014054 – нива на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, съобразно нотариален акт
№ 47, том IX, рег. № 8949, дело № 1471 от 2006 г.
Нива, намираща се в местността Дюнлюка,
пета категория, с площ 9,101 дка, съставляваща
имот № 574036 по плана за земеразделяне на
землището на Свиленград, при граници и съседи: имот № 000133 – полски път на община
Свиленград, имот № 574026 – нива на Веселина Станкова Лулова, имот № 574018 – нива на
наследниците на Николай Георгиев Караянев,
имот № 574017 – нива на Георги Господинов
Георгиев, имот № 574035 – нива на наследниците
на Александър Попмавродиев Гочев, съобразно
нотариален акт № 46, том IX, рег. № 8947, дело
№ 1470 от 2006 г., нотариален акт № 194, том
VIII, рег. № 8674, дело № 1420 от 2006 г. и скица
№ Ф08398 от 3.VII.2008 г. на Общинска служба
по земеделие и гори – Свиленград, от която е
видно, че гореописаните имоти се обединяват в
нов имот с ЕКАТТЕ 65677.
Дворно място от 323 кв. м, съставляващо част
от поземлен имот № 2289, отредено съгласно
регулационния план на гр. Любимец, одобрен
със Заповед № 114 от 12.IV.2000 г. за улица, в кв.
138, при граници и съседи на дворното място:
двор на УПИ XV – база за търговска дейност
с отпадъци от черни и цветни метали и други
вторични суровини, земя извън регулация и
улица, съобразно нотариален акт № 71, том II,
рег. № 2076, дело № 259/2008, с който „Олимпос“ – ООД, Свиленград, със седалище и адрес
Свиленград, кв. Гарата, ул. Цар Иван Асен 18,
ЕИК по БУЛСТАТ 126662236, представлявано от
Михаил Стефанов Янков, продавана Николай
Енчев Василев.
335 дружествени дяла по 10 лв. всеки дял на
обща стойност 3350 лв., собствени на Михаил
Стефанов Янков, представляващи 97 % от дяловия капитал на „Олимпос“ – ООД, рег. по ф.д.
№ 721/2005 по описа на ХОС, със седалище и
адрес на управление Свиленград, кв. Гарата, ул.
Цар Иван Асен 18, представлявано от Михаил
Стефанов Янков с постоянен адрес Стара Загора,
ул. Христо Ботев 112, вх. А, ет. 4, ап. 10.
12 акции на обща стойност 12 деноминирани лв., собствени на Михаил Стефанов Янков,
представляващи 0,0017 % от дяловия капитал
на „Булвеста холдинг“ – АД, София, с капитал
719 700 лв., разпределен в 719 703 акции с номинална стойност на една акция 1 лв., рег. по ф.д.
№ 13415/1996 по описа на СГС, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
Витоша – ВЕЦ – Симеоново № 999, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕИК по БУЛСТАТ
121531884.
Сумата от 50 000 лв., представляваща даден
паричен заем от Михаил Стефанов Янков на Веселин Ивайлов Калайджиев, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
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Сумата от 30 000 лв., установена по разплащателна сметка, в левове, ВG81 FINV 915010
ВGN ОСЗЕI, открита на 7.Х.2005 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Михаил
Стефанов Янков, ведно със законната лихва,
считано от датата на завеждане на иска до окончателното плащане.
Сумата от 7826 лв., представляваща равностойността на 4000 евро, установена по разплащателна
сметка, в евро, ВG38 FINV 915010 ЕUR ОСЗЕК,
открита на 7.Х.2005 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Михаил Стефанов Янков,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане.
Сумата от 4880 лв., представляваща равностойността на 2500 евро, установена по разплащателна
сметка, в евро, ВG38 FINV 915010 ЕUR ОСЗЕК,
открита на 7.Х.2005 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Михаил Стефанов Янков,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане.
Сумата от 34 450,52 лв., представляваща парични средства, внесени по сметка № 493 „Разчети със собственици“ на „Олимпос“ – ООД,
Свиленград, същите внесени от съдружника
Михаил Стефанов Янков, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
Сумата от 2000 лв., представляваща продажна
цена по сделката, осъществена с нотариален акт
№ 42, том VIII, рег. № 8240, дело № 1398 от 2007 г.,
получена от продавача Михаил Стефанов Янков,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане.
Сумата от 800 лв., получена продажна цена от
продавача Михаил Стефанов Янков по сделката,
осъществена с договор за покупко-продажба на
МПС от 2.IX.2003 г., ведно със законната лихва,
считано от датата на завеждане на иска до окончателното плащане.
От „Олимпос“ – ООД, БУЛСТАТ 126662236, с
правно основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД: УПИ XV – база за търговска
дейност с отпадъци от черни и цветни метали
и други вторични суровини, по плана на гр.
Любимец, утвърден със Заповед № РД-09-513 от
24.VIII.2007 г., целият урегулиран поземлен имот
с площ 6867 кв. м, в кв. 138, ведно с построената
в северната част на имота масивна сграда, която
видно от Удостоверение № 261 от 28.VII.2006 г. на
главния архитект на община Любимец е в режим
на търпимост, съгласно ГТР на ЗУТ, и ведно с
останалите подобрения, трайно прикрепени към
имота, при граници и съседи: улица, УПИ V – за
КБУ „Борис Терпешев“, УПИ XII – за стопанска
дейност, УПИ I – за стопанска дейност, УПИ Х –
за стопанска дейност, УПИ VIII – за стопанска
дейност, и УПИ III – за стопанска дейност.
При условия на евентуалност на основание
чл. 4, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗОПДИППД следното имущество:
Сумата от 17 000 лв., представляваща получена
продажна цена от Михаил Стефанов Янков по
сделката, осъществена с нотариален акт № 14, том
П, рег. № 1648, дело № 205 от 2008 г., ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане.
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Сумата от 25 000 лв., представляваща получена
продажна цена от Михаил Стефанов Янков като
управител на „Олимпос“ – ООД, Свиленград,
БУЛСТАТ 126662236, по сделката, осъществена
с нотариален акт № 71, том П, рег. № 2076, дело
№ 259 от 2008 г., ведно със законната лихва,
считано от датата на завеждане на иска до окончателното плащане.
Сумата от 3000 лв., представляваща получена
продажна цена от Михаил Стефанов Янков, по
сделката, осъществена с нотариален акт № 23, том
П, рег. № 1709, дело № 212 от 2008 г., ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане.
На основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД насрочва съдебното заседание на 13.IX.2010 г. от
9,30 ч., за която дата и час да се призоват страните.
Съдът обявява, че заинтересованите лица могат да предяват претенции върху имуществото,
предмет на искането, до 6.IX.2010 г.
2308
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 6300/2003 за
политическа партия „Българско движение национален идеал за единство“, приети на извънреден
конгрес на партията на 16.I.2010 г. в с. Царацово,
община „Марица“, област Пловдив; вписва промяна в наименованието на партията от „Българско
движение национален идеал за единство“ на „Вяра
морал родолюбие отговорност – национален идеал
за единство“ на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във
връзка с т. 1 ЗПП; вписва промяна в седалището
и адреса на управление на партията от ул. Ами
Буе 80, вх. А, ет. 3, в София, район „Оборище“,
бул. Княгиня Мария-Луиза 40, на основание
чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 2 ЗПП; вписва
приемане на нов устав на основание чл. 17, ал. 1,
т. 8 във връзка с т. 3 ЗПП; вписва избор на Национален политически съвет на партията в състав
(на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4
ЗПП): ръководен орган на партията – Никола
Богданов Николов – председател, Соня Василева
Ташева – заместник-председател, Павел Рангелов Милушев – политически секретар; вписва
избор на Националния изпълнителен комитет
на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4
ЗПП също ръководен орган на партията: Петко
Крумов Атанасов – председател, Христо Николаев
Стоянкин, Пеци Дечев Пецев – заместник-председател, Павел Рангелов Милушев, Валентин
Николаев Константинов, Виктор Ленинов Зафиров, Христо Рангелов Милушев, Петко Георгиев
Георгиев, Елица Радкова Мурджанова, Димитър
Атанасов Кръстев, Кирил Атанасов Сапов; вписва на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с
т. 5 ЗПП промяна в представителството, като
партията съгласно чл. 12, ал. 1 от устава ще се
представлява от председателя на Националния
политически съвет Никола Богданов Николов
и председателя на Националния изпълнителен
комитет Петко Крумов Атанасов заедно; вписва
на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4
ЗПП имената на контролните органи на партията:
Кристиян Климов Начев – председател, Пламен
Енчев Таушанов – заместник-председател, Ради
Стойчев Дунков – секретар, Борислав Хинков
Бочев – член, и Георги Кръстев Георгиев – член.
2424
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10. – Директорът на фондация „Българи“,
София, на основание чл. 9, ал. 2 от устава на
фондацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание
на съвета на фондация „Българи“ – колективен
върховен орган, на 23.ІV.2010 г. в 11 ч. в София,
район „Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков
71, при следния дневен ред: 1. освобождаване и
избиране на нов директор на фондацията; 2. обявяване на освободения директор на фондацията
за неин почетен директор; 3. промяна в устава на
фондацията; 4. разни. Съобразно изискванията
на устава на фондацията правото на глас се упражнява лично или чрез представител с изрично
писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се отлага
с 1 час по-късно от първоначално обявения час
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе независимо от броя на явилите се
членове.
2420
9. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска федерация по руско кемпо“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.IV.2010 г. в 16 ч. в офиса на
сдружението в София, ж.к. Дианабад 5-В, ет. 5,
ап. 29, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване дейността на сдружението;
2. вземане на решение за извършване на ликвидация и определяне на срока на ликвидацията; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2126
10. – Управителният съвет на сдружение
„Национална федерация „Българско кемпо“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.IV.2010 г. в 16 ч.
в офиса на сдружението в София, ж.к. Дианабад 5-В, ет. 5, ап. 29, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението; 2. вземане на решение за извършване на ликвидация и определяне на срока
на ликвидацията; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2127
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по Агни кемпо“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.IV.2010 г. в 16 ч. в офиса на
сдружението в София, район „Изгрев“, ул. 170 № 26,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване дейността на сдружението; 2.
вземане на решение за извършване на ликвидация и определяне на срока на ликвидацията; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2128
5. – Управителният съвет на сдружение „Пъл
ноправна символична ложа на старите, свободни
и приети зидари „Захари Стоянов“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
3.V.2010 г. в 17 ч. в седалището на сдружението
на адрес София, ул. Странджа 4, ет. 4, ап. 6, при
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следния дневен ред: 1. вземане на решение за
членуване в юридическо лице с нестопанска цел
в частна полза; 2. вземане на решение за промяна
в устава на сдружението.
2030
10. – Управителният съвет на сдружение
„Шкода клуб България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.V.2010 г.
в 11,30 ч. в София, ж. к. Младост 2, бл. 243, вх.
1, ет. 4, ап. 15, при следния дневен ред: 1. изменение на устава на сдружението и по-конкретно
промяна в средствата, с които сдружението ще
постига своите цели; 2. разни. Поканват се членовете на дружеството да участват в работата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2130
21. – Управителният съвет на „Лайънс клуб
„София – Витоша“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.V.2010 г. в
18 ч. в София, ул. Шипка 34, ресторант „Чергата“, при следния дневен ред: 1. избиране на нов
УС; 2. приемане на отчет на УС за 2009/2010 г.;
3. приемане на финансов отчет за 2009/2010 г.;
4. приемане на основни насоки и програма за
дейността на клуба за 2010/2011 г.; 5. определяне
на годишен членски внос; 6. приемане на план и
бюджет за дейността за 2010/2011 г.; 7. приемане/
освобождаване на членове; 8. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
1965
15. – Управителният съвет на Българската
асоциация на електротехниката и електрониката
(БАСЕЛ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.V.2010 г. в 10,30 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 41, хотел „Форум“
(бивш „Славия“), при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността и организационното състояние на
БАСЕЛ; приоритети за 2010 – 2011 г.; обсъждане
и решения; 2. отчет за финансовото състояние на
камарата за 2009 г.; приемане на бюджет и скала
за членска вноска за 2010 – 2011 г.; обсъждане
и решения; 3. отчет на КС; 4. промени в устава
на БАСЕЛ; 5. избор на членове на УС и КС; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2098
14. – Управителният съвет на ВК „Локомо
тив 1929 Връбница“ София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 4.V.2010 г. в 18 ч. в актовата зала на стадион
„Локомотив“ в София при следния дневен ред: 1.
отчет на УС на клуба за работата от последното
ОС до настоящия момент; 2. финансов отчет до
настоящия момент; 3. освобождаване от длъжност
и отговорност на УС; 4. избор на управителен
съвет и председател. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
1766
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66. – Управителният съвет на „Международ
на неправителствена организация – Българско
бюро за разследване екологическата безопасност
и борба с наркоманията“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 8.V.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Презвитер
Козма 45, при следния дневен ред: 1. доклад на
УС на сдружението по чл. 40 ЗЮЛНЦ за 2009 г.;
2. годишен счетоводен отчет на сдружението за
2009 г.; 3. програма и бюджет за 2010 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2086
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Бонсай клуб – България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
8.V.2010 г. в 10 ч. в офиса на фирма „Хоум гарден“,
София, ул. Маестро Кънев 72, при следния дневен ред: 1. промяна на адреса на седалището на
клуба; 2. избор на управителен съвет; 3. приемане
на промените в устава на сдружението; 4. други.
Материалите са на разположение на всички членове във форума на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
1967
23. – Управителният съвет на „Българско
Актюерско Дружество“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 10.V.2010 г. в 17,30 ч. в София, ул.
Гурко 1, грандхотел „София“, зала „Сердика“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителните органи и комисии на дружеството за отчетния период; 2. освобождаване от
отговорност за отчетния период на членовете на
управителните органи и комисии; 3. избор на
нови ръководни органи и комисии; 4. приемане
на програма и бюджет за бъдещата дейност; 5.
приемане на нови членове и прекратяване на
членство; 6. разни. Членовете вземат участие в
събранието лично срещу представяне на лична
карта или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или техните
упълномощени представители започва в 17,15 ч.
същия ден на обявеното по-горе място. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
2008
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зора – 001“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 11.V.2010 г. в 18 ч. в София, бул. Цар
Борис III № 126, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на Атанас Димитров Раков като
член на управителния съвет на сдружението на
основание чл. 12, ал. 3 от устава; 2. разглеждане
на подадена до управителния съвет от Емил
Ганчев Попов молба за членство в сдружението;
3. избор на нов член на управителния съвет на
мястото на освободения; 4. вземане на решение
сдружение с нестопанска цел „Зора – 001“ да стане
член на сдружение с нестопанска цел „Велика
ложа на старите свободни и приети зидари в
България“. Писмените материали по дневния ред
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са на разположение на членовете в деловодството
на сдружението по адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват членовете, или техни представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с 1 час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе колкото
и членове да се явят.
2150
15. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация на застрахователните
брокери в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.V.2010 г. в
16 ч. в „Централ хотел форум“, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 41, конферентна зала № 2, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад от управителния
съвет на АЗББ за периода от предходното общо
събрание до настоящия момент; 2. отчетен доклад
от контролния съвет на АЗББ за финансовото
є състояние за периода от предходното общо
събрание до настоящия момент; 3. изготвяне на
план-програма за бъдещата дейност на АЗББ и
приемане на бюджет; 4. обсъждане на отчетния доклад на управителния съвет на АЗББ от
членовете на асоциацията; 5. приемане на нови
членове; 6. разни.
2224
13. – Управителният съвет на СНЦОП „Асо
циация „Български въгледобив“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на Асоциация „Български въгледобив“, София, на
14.V.2010 г. в 11 ч. в София, ж.к. Младост 1А, бул.
Ал. Малинов 19, в спортен комплекс „Дема“ при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане
на доклада за дейността на „АБВ“ за 2009 г.; 2.
разглеждане и приемане на финансовия отчет
на „АБВ“ за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на УС за дейността му през 2009 г.; 4.
разглеждане и одобрение на предлагания от УС
годишен бюджет за 2010 г.; 5. обсъждане на нов
състав на УС на „АБВ“; 6. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се счита за
законно, ако присъстват най-малко половината
от членовете му. Ако присъстващите са под този
минимум, събранието се отласа за 12 ч. и ще се
проведе на същото място, при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
явилите се членове.
1966
3. – Управителният съвет на сдружение ЛРД
„София – юг“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно-отчетно събрание
на сдружението на 20.V.2010 г. в 17,30 ч. в сградата
на „НЛРС – СЛРБ“, бул. Витоша 31 – 33, ет. 7,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
за 2009 г.; 2. отчетен доклад на КРК за 2009 г.; 3.
приемане на финансов план на сдружението за
2010 г.; 4. избор на представители на сдружението за ОС на НЛРС – СЛРБ; 5. промени в устава
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 18,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
1685
23. – Управителят на сдружение „Институт
за подпомагане и развитие“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
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сдружението на 24.VI.2010 г. в 14 ч. в София,
бул. Васил Левски 3, ап. 15, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружение „Институт за подпомагане и развитие“;
2. освобождаване от отговорност на управителя
за дейността му през отчетния период; 3. разни.
Поканват се всички членове на общото събрание
да присъстват лично или чрез упъломощени от
тях лица. При липса на кворум ще бъде приложен
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
1740
9. – Управителният съвет на Българската фе
дерация по флорбол, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
4.V.2010 г. в 14 ч., в с. Баните, община Баните,
област Смолян, ул. Хан Аспарух 2, хотел „Родопа“ – конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане
на бюджет за 2010 г.; 3. отчет за дейността и
финансите през 2009 г.; 4. други. Писмените материали по дневния ред са на разположение на
членовете на Българската федерация по флорбол
всеки присъствен ден от 9 до 13 ч. в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2129
1. – Управителният съвет на фондация „Ап
рилци“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, т. 2
от устава на фондацията свиква редовно годишно
събрание (заседание на съвета на фондацията) на
29.ІV.2010 г. в 18 ч. в гр. Априлци, кв. Скандалото, ул. Старото Скандало 10, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондацията през
2009 г.; 2. годишен счетоводен отчет за дейността
на фондацията през 2009 г.; 3. приемне на програма за дейността на фондацията през 2010 г.;
4. финансов план (бюджет) на фондацията за
2010 г.; 5. други въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2286
11. – Управителният съвет на ВК „Асено
вец“ – Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно събрание на
членовете на клуба на 3.V.2010 г. в 18 ч. в Спортна
зала „Асеновец“, ул. Спортист 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за изминалия период;
2. избор на председател; 3. избор на управителен
съвет; 4. избор на контролен съвет; 5. разни. Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията започва в
17 ч. в деня на събранието и на определеното за
провеждане място. Писмените материали са на
разположение на членовете в сградата на посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
2010
9. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Водна топка „Банкя“, гр. Банкя, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.V.2010 г. в 16 ч. в сградата на сдружението в гр.
Банкя, ул. Вихрен 12, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на председателя на управителния

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

съвет от длъжност и отговорност, освобождаването
му като член на УС и като член на сдружението;
2. прием на нов член на управителния съвет и
избор на председател; 3. прием на нови членове
на сдружението; 4. обсъждане и прием на промени
в устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2099
18. – Управителният съвет на СНЦ в общест
вена полза „Спортен клуб Самурай“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 3.V.2010 г. в 10 ч. в Бургас, ул.
Юри Венелин 40, при дневен ред: провеждане на
избор за нови членове на управителния съвет.
Отчетните материали са на разположение в офиса
на сдружението в Бургас, ул. Юри Венелин 40.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1645
10. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Спортен клуб „Делта мотор
спорт“, Варна, на основание чл. 26 и чл. 17, ал. 1
от устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 26.ІV.2010 г.
в 11 ч. във Варна, ул. Дрин 10, ет. 8, ап. 28, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2003 – 2009 г.; предложение за решение: ОС приема и одобрява отчета за дейността
на сдружението за 2003 – 2009 г.. 2. приемане на
бюджет на сдружението за 2010 г.; предложение
за решение: ОС приема предложения бюджет
на сдружението за 2010 г.; 3. освобождаване на
членовете на управителния съвет; предложение
за решение: ОС на основание т. 4.4, раздел VІ
от устава на сдружението освобождава членовете на управителния съвет поради изтичане
на определения мандат; 4. избор на членове на
управителния съвет на сдружението и определяне
на техния мандат; предложение за решение: ОС
на основание т. 4.4 и 9.6, раздел VІ от устава на
сдружението избира така предложените членове
на управителния съвет за срок 3 години; 5. избор
на председател на управителния съвет на сдружението; предложение за решение: ОС на основание
т. 9.8, раздел VІ от устава на сдружението избира
за председател на УС Теодора Бориславова Ваканина; 6. учредяване на еднолично дружество с
ограничена отговорност с едноличен собственик
на капитала Спортен клуб „Делта мотор спорт“ ;
предложение за решение: ОС но основание т. 4,
раздел VII от устава на сдружението учредява
еднолично дружество с ограничена отговорност с
наименование „Делта мотор спорт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Дрин
10, ет. 8, ап. 82, с предмет на дейност: организиране и провеждане на състезания и турнири със
спортни автомобили, картове, мотоциклети и др.,
обучение в управлението на картове, изграждане,
реконструкция и модернизация на писти и трасета
за провеждане на тренировки и състезания със
спортни автомобили, картове, мотоциклети и др.
и тяхната експлоатация, рекламна дейност, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон;
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капитал на дружеството: Спортен клуб „Делта
мотор спорт“ прави непарична вноска срещу
записаните дялове в капитала на дружеството
чрез извършване на апорт на следния притежаван
от сдружението недвижим имот: ремонтно хале,
представляващо сграда от метална конструкция
със застроена площ 126 кв.м при граници: склад,
двор, обслужващо трасе към пистата, битовка;
битовка, представляваща масивна сграда с ж.б.
плоча със застроена площ 9 кв.м при граници:
ремонтно хале, от две страни двор и склад; склад,
представляващ масивна сграда с ж.б. плоча със
застроена площ 15,30 кв.м при граници: ремонтно хале, битовка и от две страни двор; съдийска
вишка от метална конструкция с кабинна площ
5,20 кв.м при граници: трибуна и от три страни
обслужващи трасета към пистата; трибуни за
посетители, изградени върху площ 850 кв.м;
паркинг за леки коли с асфалтова настилка,
изграден върху площ 1100 кв.м; състезателна
писта от асфалтово-бетонова настилка с дължина
1050 м; 2850/3950 кв.м ид.ч. от обслужващи трасета
към състезателна писта от асфалтово-бетонова
настилка, цялата върху площ 3950 кв.м, ведно с
подобренията към нея, заедно с припадащата се
ид.ч. от правото на строеж върху държавно място,
представляващо парцел „Картинг – писта – СБА“
по плана на м. Горна Трака, целият с площ 29 260
кв.м, при граници: от изток – дере, от запад – път
Варна – с. Кичево, от север – борова гора, от
юг – лозя, като размерът на капитала се определя
съгласно оценка на апортираното имущество,
направена по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ; едноличен
собственик на капитала: Спортен клуб „Делта
мотор спорт“; управител на дружеството: Теодора
Бориславова Ваканина; 7. промени в устава на
сдружението; предложение за решение: ОС приема
предложените промени в устава на сдружението;
8. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на адреса на управление на
сдружението.
2341
27. – Управителният съвет на Моряшкия
професионален съюз, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза
на 28.ІV.2010 г. в 9 ч. в зала № 37 на Община
Варна, на адрес Варна, бул. Осми приморски
полк 43, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя; 2. финансов отчет за периода април
2009 г. – април 2010 г.; 3. приемане на бюджет на
Моряшкия професионален съюз за периода май
2010 г. – -април 2011 г.; 4. избор на председател
и зам.-председател; 5. попълване състава на УС;
6. приемане на програма; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2357
15. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „Капитан Петко вой
вода“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 3.V.2010 г. в
18 ч. във Варна в сградата на Основно училище
„Капитан Петко войвода“ – Варна, кв. Галата,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2009 г.; 2. приемане на счетоводния отчет за 2009 г.; 3. избор на ръководни
органи на сдружението; 4. приемане на нови
членове; 5. разни. Материалите по провеждане

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

на събранието са на разположение на членовете
в сградата на ОУ „Капитан Петко войвода“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе 1 час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
2091
6. – Управителният съвет на ВК „Черно море“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 11.V.2010 г. в 18 ч.
във Варна, ул. Дунав 5, Галерия „Актив арт“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2102
5. – Управителният съвет на ЖБК „Черно
море – Одесос“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
12.V.2010 г. в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс
„Черно море“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2103
30. – Управителният съвет на СК „Черно
море – Атлетик“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
11.V.2010 г. в 18 ч. във Варна, Спортен комплекс
„Черно море“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2104
25. – Управителният съвет на сдружение
„Местна инициативна гру па Генерал Тоше
во – Шабла“, гр. Генерал Тошево, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.V.2010 г. в
10 ч. в заседателната зала на община гр. Генерал
Тошево, ул. Васил Априлов 5, при следния дневен
ред: 1. приемане и изключване на членове; 2.
помени в устава и наименованието на сдружението; 3. вземане на решение за участие в други
организации; 4. избор на нови членове на УС; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали от дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението в
седалището му.
2083
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Левски – 96“,
гр. Главиница, област Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 10.V.2010 г. в 16 ч. в заседателната зала на
Общинския съвет в гр. Главиница, ул. Витоша
44, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на управителния съвет за периода
2007 – 2009 г.; 2. отчет за финансовата дейност
на ФК „Левски – 96“ за пероида 2007 – 2009 г.;
3. промяна във вида на сдружението от частна
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полза в сдружение с общественополезна дейност;
4. приемане на нов устав; 5. избор на ръководни
органи; 6. приемане на нови членове; 7. разни.
2220
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фен клуб „Локомотив“, Горна
Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 3.V.2010 г. в 18 ч. в спортна
зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за период 2004 – 2009 г.; 2.
приемане оставка на сегашния управителен съвет
на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
2084
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
по стрелба с лък „Херос“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
8.V.2010 г. в 10 ч. в сградата на Спортен комплекс
„Арсенал“ в Казанлък при следния дневен ред: 1.
финансов отчет за 2009 г.; 2. отчет на спортната
дейност на клуба; 3. приемане на нови членове; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
2343
12. – Управителният съвет на Сдружение
на спортните клубове „Левски – 1879“, Кар
лово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събр ание на 1.V.2010 г. в 10 ч. в заседателната
зала на стадион „Васил Левски“, Карлово, ул.
Христо Генков 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението и ликвидацията му; 2. избор на
ликвидатор на сдружението; 3. след приключване
на ликвидацията сдружението да се заличи като
гражданскоправен субект; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1980
11. – Управителният съвет на сдружение
„Кнежа Спорт – 2005“ – Кнежа, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 2.V.2010 г. в
12 ч. в питейно заведение „Крайпътна среща“ в
Кнежа на изхода от Кнежа за гр. Бяла Слатина,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на бюджета и дейността на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3. избор на председател
на управителния съвет на сдружението; 4. избор
на членове на управителния съвет; 5. промяна в
устава на сдружението; 6. изключване на членове.
1936
12. – Управителният съвет на ФК „Спартак“,
гр. Койнаре, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
т. 3 от устава свиква редовно отчетно-изборно
събрание на 10.V.2010 г. в 18 ч. в сградата на
стадион „Спартак“ при следния дневен ред: 1.
отчет за работата и дейността на ФК „Спартак“;
2. избор на ново ръководство; 3. разни.
2314
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14. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „Отец Паисий“, Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 3.V.2010 г. в 17 ч. в
Кърджали в актовата зала на СОУ „Отец Паисий“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
училищното настоятелство за изминалия период;
2. промяна в дейността на училищното настоятелство от частна полза в общественополезна; 3.
промени в устава на училищното настоятелство;
4. избор на нов управителен съвет; 5. избор на нов
контролен съвет на училищното настоятелство; 6.
прием на нови членове; 7. изключване на членове;
8. разни. Управителния съвет на Училищното
настоятелство „Отец Паисий“, Кърджали, кани
всички членове на настоятелството да присъствуват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2461
5. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско
дружество Несебър“ – Несебър, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 3.V.2010 г. в 18 ч. в голямата заседателна зала
на базар „Сочи“ – Несебър, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
изменение и допълнение на устава на сдружението; 3. изменение в състава на управителния
съвет на сдружението; 4. вземане на решение
за участие в други организации; 5. разни. В
случай че на посочените дата и час не е налице
необходимият кворум, събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч.
2004
10. – Управителният съвет на Българската
педиатрична асоциация, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете си на 24.ІV.2010 г. в 11 ч. в голямата
зала на „Дедеман Принцес София Хотел“ (срещу
Централна автогара) при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за 2009 г.; 2. финансов отчет на БПА; 3. избор на контролен съвет;
4. международна дейност; 5. организационни
въпроси. При липса на кворум в обявения час на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
събранието ще се проведе в 12 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
2347
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на автосервизите в
Пловдив“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.V.2010 г. в 18,30 ч., в
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 34, ресторант „Розенхоф“, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на настоящия състав на управителния съвет на
сдружението; 2. избиране на нов 5-членен състав
на управителния съвет на сдружението; 3. промяна в размера на членския внос на членовете;
4. промяна в устава на сдружението в изпълнение на взетите от общото събрание решения; 5.
обсъждане на финансовото състояние, както и
стратегическите насоки на развитие на сдружението, както и на настоящи и бъдещи проекти
на САП – Пловдив; 6. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 7. промяна
в устава на сдружението; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2221
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12. – Управителният съвет на СНЦ „Зон
та – клуб Пловдив“, Пловдив, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква редовно
отчетно-изборно общо събрание на 12.V.2010 г.
в 18 ч. в ресторант „Лайпциг“ при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на „Зонта – клуб
Пловдив“ за периода април 2008 – април 2010 г.;
2. финансов отчет; 3. изказвания по докладите;
предложения за нови насоки в дейността на
клуба; 4. избор на нов управителен съвет. Материалите за събранието са на разположение в
управлението на сдружението в Пловдив, бул. 6
септември 193А, ет. 2.
2156
80. – Управителният съвет на Асоциация за
обучение в транспорта, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на асоциацията на 14.V.2010 г. в 16 ч. в
учебен кабинет № 5 на „Трансинг“ – АД, Пловдив, бул. Хр. Ботев 80, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността през 2009 г.; 2. приемане план
за 2010 г.; 3. разни. Регистрацията за участие в
събранието ще се извършва от 15 ч. на мястото на
провеждането му срещу лична карта за членовете
и лична карта и пълномощно за упълномощените. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място, при същия дневен ред в 17 ч.
Материалите за събранието са на разположение
в Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, офис 612.
2093
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Елика – традиции и бъдеще“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 16.V.2010 г. в 10 ч. на адреса на управление на сдружението в Пловдив, ул. Чорлу 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2009 г. и насоки за бъдещата
работа; 2. отчет на финансовото състояние на
сдружението; 3. промени в устава; 4. разни. Поканват се всички членове на сдружението или
техни представители, надлежно упълномощени
по предвидения от закона ред, да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същия адрес и
при същия дневен ред.
1871
8. – Управителният съвет на сдружение „Лов
но-рибарско дружество „Филип Тотю“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.V.2010 г. в 10 ч., в сградата на НТС – Русе,
бул. Придунавски 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2009 г. и
отчет за изпълнение на финансовия план за 2009 г.;
2. отчет на КС на ЛРД – Русе; 3. приемане на
финансовите планове за 2010 г.; 4. утвърждаване
размера на членския внос за 2011 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1652
25. – Съветът на настоятелите на Училищ
ното настоятелство на ПГЕЕ „Мария Кюри“,
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 11.V.2010 г. в 17,30 ч.
в сградата на ПГЕЕ „Мария Кюри“ в Сливен,
ул. Банско шосе 21, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчетен доклад на СН;
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2. приемане на финансовия отчет за 2009 г.; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на
ново ръководство на УН – съвет на настоятелите;
5. обсъждане на план-програма за дейността на
УН. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
2151
9. – Управителният съвет на Ловно-рибар
ско сдружение – Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.V.2010 г. в 16 ч. в залата на управлението
Сливен, ул. Великокняжевска 11, при следния
дневен ред: 1. освобождаване членове на УС, които
не участват в неговите заседания, и член, който
едновременно е щатен служител на сдружението;
2. избор на нови членове на УС за допълване
на състава; 3. освобождаване на досегашния
председател на контролния съвет и избор на нов.
2006
12. – Управителният съвет на СНЦ „Обедине
ние за възстановяване и развитие на Сливница“,
Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.V.2010 г. в 11 ч. в гр. Сливница, пл. Съединение
1, заседателната зала на община Сливница, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
на ОВРС за 2009 г.; 2. промени в състава на управителния съвет; проект за решение – ОС променя
състава на управителния съвет по предложения
на членовете; 3. промени в устава на дружеството;
проект за решение – ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 4. разни. Регистрацията на членовете ще се извършва от
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за редовно колкото и
членове да присъстват. Материалите по дневния
ред са на разположение на всички членове на
сдружението в седалището на сдружението.
2015
3. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Ложа Екзарх Българ
ски Стефан І“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 21.V.2010 г. в 17,00 ч. в Смолян в залата на
бул. България 6, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. отчет на контролния съвет на сдружението – освобождаване
от финансова отговорност на УС; 3. вземане на
решение за членуване в юридическо лица с нестопанска цел в частна полза. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при обявения дневен ред.
1981
10. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб Локомотив“, Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 4.V.2010 г. в 16 ч. на стадиона на клуба в Стара
Загора, ул. Хан Аспарух 41, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. промени в състава на управителния съвет;
3. промени в устава. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2157
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по спортни танци „Данс
клуб гранд“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 3.V.2010 г. в 10 ч., в Хасково, ул. Ген.
Столетов 5, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата 2009 г.; 2. вземане на решение
за вливане на сдружението в сдружение с нестопанска цел – Клуб по спортни танци „Гранд“,
Хасково; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1975
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по спортни танци „Тан
цов клуб гранд“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 4.V.2010 г. в 10 ч. в Хасково,
ул. Ген. Столетов 5, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през изминалата 2009 г.; 2. вземане
на решение за вливане на сдружението в сдружение с нестопанска цел – Клуб по спортни танци
„Гранд“, Хасково; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1974
10. – Управителният съвет на сдружение
„Организация на българските скаути – ОБС“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 2.V.2010 г. в
12 ч., в Шумен, х. Пазачица, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за вливане на
сдружение „Организация на българските скаути“
в сдружение „Организация на българските скаути – ОБС“; 2. разни.
1876
12. – Управителният съвет на сдружение
„Организация на българските скаути“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 2.V.2010 г. в 12 ч.,
в Шумен, х. Пазачица при следния дневен ред:
1. вземане на решение за вливане на сдружение
„Организация на българските скаути“ в сдружение
„Организация на българските скаути – ОБС“;
2. прекратяване на сдружение „Организация на
българските скаути“; 3. разни.
1877
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Танцова школа Всички стъпки“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.V.2010 г. в 10 ч. в Ямбол, к-с Бенковски, бл. 11, вх. Д, ап. 92, при следния дневен
ред: 1. обсъждане на предложение за откриване
клон на сдружението в Нова Загора, избиране
на управител на клона и определяне обема на
правомощията му; 2. обсъждане предложение
за промени в устава на дружеството; 3. избор на
управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
2350
32. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Свидня“, с. Говежда, област Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 30 и 31 от устава на
сдружението свиква събрание на пълномощниците
на сдружението на 7.V.2010 г. в 18,30 ч. в с. Говежда,
община Г. Дамяново, област Монтана, в клуба на
сдружението, при дневен ред: освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението
и избор на нови членове на управителния съвет;
проект за решение – ОС приема предложението
на УС за освобождаване членове на УС и избор
на нови членове. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен от
тях представител. Началото на регистрацията за
членовете на сдружението е в 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал.
1 от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете в седалището на сдружението.
1979
5. – Управителният съвет на „Сдружение
за култура, социална интеграция и подпомага
не – Сюлеймания“, с. Делчево, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.V.2010 г. в
10 ч. в с. Делчево, община Исперих, област Разград, ул. Лудогорие 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността му;2.
избор на председател на управителния съвет и
управителен съвет; 3. изменение и допълнение
на устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час и ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на членовете на сдружението за
участие в общото събрание ще започне един
час преди провеждането му. За регистрацията
си членовете трябва да представят документ за
самоличност. Пълномощниците на членовете
трябва да представят и писмено пълномощно.
1873
10. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при ОУ „Христо Ботев“, с. Крумо
во, област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 7.V.2010 г. в
18 ч., в седалището и адреса на управление на
сдружението в с. Крумово, община „Родопи“,
област Пловдив, ул. Христо Ботев 1А, при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане
на отчета за дейността на СН на училищното
настоятелство при ОУ „Христо Ботев“ за периода на 4-годишния му мандат на управление на
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сдружението; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на СН; 3. освобождаване на стари
членове и приемане на нови членове на сдружението; 4. освобождаване на досегашните членове
на СН на училищното настоятелство; 5. избор
на нов съвет на настоятелите и председател; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2312
10. – Управителният съвет на сдружение
„Поибър“, с. Поибрене, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 8.V.2010 г. в 17,30 ч. в с. Поибрене, читалище
„В. Пашов“, при следния дневен ред: 1. доклад на
УС на сдружението по чл. 40 ЗЮЛНЦ за 2009 г.;
2. годишен счетоводен отчет на сдружението за
2009 г.; 3. програма и бюджет за 2010 г.; 4. обсъждане на членски внос за 2010 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2087
3. – Управителният съвет на СНЦ „Лайка“,
с. Радинград, община Разград, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ редовно годишно отчетно-изборно
общо събрание на 8.V.2010 г. в 16 ч. на адрес:
с. Радинград, ул. Бузлуджа 35, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2.
освобождаване на УС поради изтичане на мандата; 3. освобождаване на КС поради изтичане
на мандата; 4. избор на нов УС; 5. избор на нов
КС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2222
15. – Съветът на настоятелите на училищното
настоятелство при Начално училище „Отец Паи
сий“, с. Слънчево, област Варна, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на училищното
настоятелство на общо събрание на 10.VI.2010 г.
в 19 ч., в сградата на читалището на с. Слънчево,
при следния дневен ред: 1. отчет за финансовите
средства на сдружението – начален баланс към
момента на откриване на производство по ликвидация; 2. доклад за наличните задължения
към кредиторите – предявени или не; вземане на
решение за начина на тяхното удовлетворяване; 3.
съгласно чл. 44 от устава на настоятелството вземане на решение за разпределяне на имуществото,
останало след удовлетворяване на кредиторите; 4.
определяне на възнаграждение на ликвидатора; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на училищното настоятелство.
1875
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