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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216

по отчета за дейността на Националната
здравноосигурителна каса за 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване
РЕШИ:
Приема отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 30 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7943

ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за приемане на Списък на оръжията и на
Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол при внос
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Списък на оръ
жията и Списък на изделията и технологиите
с двойна употреба, които подлежат на контрол
при внос, съгласно приложения № 1 и 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се чл. 1, приложение № 1 „Списък на оръжията“ и приложение № 2 „Списък
на изделията и технологиите с двойна употреба,
които подлежат на контрол при внос“ от Пос
тановление № 289 на Министерския съвет от

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

2009 г. за приемане на Списък на оръжията и
Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол при внос,
и за одобряване на Тарифа за таксите, които се
събират от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005
относно търговията с някои стоки, които биха
могли да бъдат използвани с цел прилагане
на смъртно наказание, изтезания или други
форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание (ДВ, бр. 98 от 2009 г.).
§ 2. Отменя се чл. 1 от Постановление № 213
на Министерския съвет от 2008 г. за приемане
на Списък на оръжията и Списък на изделията
и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, и за одобряване на

ВЕСТНИК
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Тарифа за таксите, които се събират по Закона
за забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; изм.,
бр. 98 от 2009 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии с
двойна употреба.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към член единствен

СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
Забележка 1
Забележка 2

СО1

Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Виж „Дефиниции на термините“, приложени към
настоящия списък.
В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с
еднаква структурна формула (включително хидратите) независимо от името или CAS номера. CAS
номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои
форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал,
може също да имат различни CAS номера.

Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7
mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:
a.
Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;
Забележка СО1.a. не се прилага за следните оръжия:

б.

a.

мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

б.

копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;

в.

револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

Гладкоцевни оръжия, както следва:
1.

Гладкоцевни оръжия, специално разработени за военна употреба;

2.

в.
г.

Други гладкоцевни оръжия, както следва:
a.

Напълно автоматични;

б.

Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;

Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.a., СО1.б. или СО1.в.
Забележка 1
СО1 не се прилага за гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия
не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.
Забележка 2
СО1 не се прилага за огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с
учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от бойните припаси, изброени
в СО3.
Забележка 3
СО1 не се прилага за оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и
които не са конструирани за автоматична стрелба.
Забележка 4
СО1.г. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа,
с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени
или модифицирани за военна употреба.

БРОЙ 79
СО2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър, по-голям
от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за
тях компоненти:
a.

Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи
устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях
устройства за намаляване на демаскиращия ефект;
Забележка 1

СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи,
специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко
оборудване, изброено в СО2.a.

Забележка 2

СО2.а. не се прилага за следните оръжия:
1.

мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2.

копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди
1890 г.

Забележка 3

б.
в.
г.

СО2.а. не се отнася за ръчни изстрелващи устройства, специално разработени за
изстрелване на привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или
система за управление, на разстояние по-малко или равно на 500 м.
Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално предназначени или
модифицирани за военна употреба;
Забележка
СО2.б. не се прилага за сигналните пистолети.
Оръжейни мерници;
Стойки, специално предназначени за оръжията, изброени в СО2.а.

СО3

Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи:
a.
Бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;
б.
Взривателни устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в СО3.a.
Забележка 1 Специално предназначените елементи, изброени в СО3, включват:
a.
метални или пластмасови елементи, като капсулни втулки, ризници за куршуми,
патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;
б.
предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;
в.
импулсни енергоизточници;
г.
изгарящи гилзи за барутни заряди;
д.
касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и
управляеми снаряди.
Забележка 2 СО3.а. не се прилага за халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита
гилза.
Забележка 3 СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:
a.
сигнализиране;
б.
плашене на птици; или
в.
запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4

Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди и оборудване и принадлежности за тях, както следва, и специално предназначени за тях елементи:
Важно 1:
За насочващо и навигационно оборудване виж СО11.
Важно 2:
За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) виж СО4.в.
a.
Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни
бомби, подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко
от тези изделия), специално предназначени за военна употреба;
Забележка СО4.а включва:
a.
димни гранати, запалителни бомби и контейнери и взривни устройства;
б.
реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните
слоеве на атмосферата.
б.
Оборудване, включващо следното:
1.
Специално разработени за военна употреба; и
2.
специално предназначено за управление, контролиране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, изстрелване, насочване, тралене, обезвреждане, отклоняване от целта,
радиоелектронно заглушаване, детониране или откриване на някое от изброените:
a.

изделията, изброени в СО4.a; или

б.
самоделни взривни устройства (СВУ/IED).
Забележка 1 СО4.б включва:
a. мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не
по-малка от 1000 kg втечнен газ на ден;
б. Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.
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Забележка 2

в.

СО4.б. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само
за откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други
метални обекти.
СО4.в. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:
a.
Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:
1. Пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 – 400
nm; или
2. Активни пулсиращи доплерови сензори за предупреждение за ракети;
б.
Разпръскващи системи за противодействие;
в.
Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена
заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети „земя-въздух“; и
г.
Монтирани са на „граждански летателен апарат“ и имат всичко изброено:
1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен „граждански летателен апарат“,
на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от
следните документи:
a. Граждански тип сертификат; или
б. Равностоен документ, признат от Международната организация за
гражданска авиация (ИКАО);
2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп
до „софтуер“; и
3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата
да функционира след демонтиране от „гражданския летателен апарат“, на
който е била монтирана.

Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване и свързаните с него системи, оборудване
за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както
и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:
a.

Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски
системи и системи за управление на огъня;

б.

Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане
на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и оборудване за интегриране на датчици;

в.

Оборудване за противодействие на изделията, изброени в СО5.a. или СО5.б.;
Забележка
За целите на СО5.в. оборудването за противодействие включва и оборудване за откриване.
Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, изброени
в СО5.a., СО5.б. или СО5.в.

г.
СО6
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Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).
Забележка

СО5

ВЕСТНИК

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
Важно:
За насочващо и навигационно оборудване виж СО11.
a.
Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;
Техническа забележка
За целите на СО6.а терминът „сухопътни транспортни средства“ включва и влекачи.
б.
Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища,
които са произведени или снабдени със средства за осигуряване на балистична защита до ниво
III (NIJ 0108.01, септември 1985 г., или сравним национален стандарт) или по-високо.
Важно:
Виж също СО13.а.
Забележка 1
СО6.а включва:
a. Танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни
средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на
бойни припаси, изброени в СО4;
б. бронирани сухопътни транспортни средства;
в. транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;
г. ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси
или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.
Забележка 2
Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в СО6.а.,
се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи
един или повече компонента, специално предназначени за военна употреба. Такива компоненти
обхващат:
a. пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми и осколки или оставащи годни за движение след пробиване;
б. Бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);
в. Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;
г. Маскировъчно осветление.
Забележка 3

СО6 не се прилага за граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита,
предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Химически или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“, радиоактивни
материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:
a.
Биологични агенти и радиоактивни материали, „приспособени за бойна употреба“, които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;
б.

Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:
1.

Нервнопаралитични БТХВ:
a.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или
i-пропил)-фосфонфлуориди, като:
Зарин (GB): O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и
Зоман (GD): O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);

б.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил
или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA): O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);
O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил,
n-пропил, или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
VX: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);
Кожнообривни БТХВ:
a.
Серни иприти, като:
1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);
2. бис(2-хлоретил) сулфид CAS 505-60-2);
3. бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);
8. бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);
9. бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);
в.

2.

б.

3.
4.

в.

г.

Люизити, като:
1.
2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);
2.
трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);
3.
бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);
в.
Азотни иприти, като:
1.
HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);
2.
HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);
3.
HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);
БТХВ инкапацитанти, като:
a.
3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);
Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:
a.
Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);
б.
2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна
киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ „Оранжев агент“ (CAS 39277-47-9);
Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:
1.
Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:
DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);
2.
O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови
радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил,
етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли,
като:
		
QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);
3.
Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);
4.
Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);
„Вещества за борба с масови безредици“, активни химически съставки и комбинации от тях, включително:
1.
α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);
2.
[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS
2698-41-1);
3.
2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);
4.
Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR)(CAS 257-07-8);
5.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);

Забележка 1

СО7.г. не се прилага за „вещества за борба с масови безредици“, отделно опаковани
за целите на личната самозащита.

Забележка 2

СО7.г. не се прилага за химически съединения и комбинации от тях, означени и
пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели.
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Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или
модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените и специално предназначени за него
компоненти:
1.
Материали или химически вещества, изброени в СО7.а., СО7.б. или СО7.г.; или
2.
БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в СО7.в.
Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначено или модифицирано за военна
употреба, компоненти и химически смеси, както следва:
1.
Оборудване, предназначено или модифицирано за защита от материали, изброени в СО7.а.,
СО7.б. или СО7.г., и специално предназначени за него компоненти;
2.

Оборудване, предназначено или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с
материали, изброени в СО7.а. или СО7.б., и специално предназначени за него компоненти;

3.

ж.

Химически смеси, специално разработени или приготвени за обеззаразяване на обекти,
заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b.;
Забележка
СО7е.1. включва:
a. филтро- вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за ядрена,
биологическа или химическа защита;
б. защитно облекло.
Важно:
За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване виж също така точка
1.А004 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или
модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в СО7.a., СО7.б. или
СО7.г., и специално предназначени за него компоненти;

Забележка
СО7.ж. не се прилага за личните радиационни дозиметри.
Важно:
Виж също така точка 1A004 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
з.
„Биополимери“, специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на БТХВ,
изброени в СО7.б., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;
и.
„Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи
за тази цел, както следва:
1.
„Биокатализатори“, специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, изброени в СО7.б., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез
генетично модифициране на биологични системи;
2.
Биологични системи, както следва: „специални преносители“, вируси или клетъчни култури,
съдържащи генетична информация, характерна за производството на „биокатализаторите“,
изброени в СО7.и 1.
Забележка 1 СО7.б. и СО7.г. не се прилагат за:
a.

Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. 1С450.а.5. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна
употреба;

б.

Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);

в.

Хлор (CAS 7782-50-5);

г.

Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. 1С450.а.4. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба;

д.

Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);

е.

Отпада от 2004 г.;

ж.

Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

з.

Бензилбромид (CAS 100-39-0);

и.

Бензилйодид (CAS 620-05-3);

й.

Бромацетон (CAS 598-31-2);

к.

Бромциан (CAS 506-68-3);

л.

Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

м.

Хлорацетон (CAS 78-95-5);

н.

Етилйодацетат (CAS 623-48-3);

о.

Йодацетон (CAS 3019-04-3);

п.

Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с
двойна употреба.

Забележка 2

Клетъчните култури и биологичните системи, описани в СО7.з. и СО7.и 2., са изключение
и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или биологичните системи за
граждански цели – селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина,
екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7

„Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва:
Важно 1:
Виж също 1С011 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Важно 2:
За заряди и устройства виж СО4 и 1A008 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с
двойна употреба.
Технически забележки
1.
За целите на СО8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е
изброена в подточките на СО8.
2.
Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8, е включена в този списък, дори когато се използва за употреба, различна от посочената (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив,
но може също да бъде използван като гориво или като окислител).
a.
„Взривни вещества“, както следва, и смеси от тях:
1.
ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6–динитробензофуразан–1–оксид) (CAS
97096-78-1);
2.

BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид
(CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20
(вж. също така СО8.ж.3. и ж.4. за „прекурсорите“ му);

5.

CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

9.

DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO)(CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);

12.

Фуразани, както следва:

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

a.
DAAOF (диаминоазоксифуразан);
б.
DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);
HMX и производни (вж. също така СО8.ж.5. за „прекурсорите“ му), както следва:
a.
HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene)
(CAS 2691-41-0);
б.
дифлуорамино-аналози на HMX;
в.
K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);
HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);
HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);
Имидазоли, както следва:
a.
BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;
б.
DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);
в.
FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);
г.
NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);
д.
PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);
NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);
NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);
Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;
PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);
RDX и производни, както следва:
a.
RDX (Циклотриметилентринитрамин; циклонит; T4; хексахидро-1,3,5 тринитро1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS
121-82-4);
б.
кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);
TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);
TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО8.ж.7 за „прекурсорите“ му);
TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
Тетразоли, както следва:
a.
NTAT (нитротриазол аминотетразол);
б.
NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6-) (вж.също СО 8.ж.6.
за „прекурсорите“ му);
TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО 8.ж.2. за „прекурсорите“
му);
TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил ) (CAS 55510-03-7);
TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);
Триазини, както следва:
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DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);

б.

32.

33.

34.

NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);
Триазоли, както следва:
a.
5-азидо-2-нитротриазол;
б.
ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
в.
ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
г.
BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);
д.
DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);
е.
DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);
ж.
NTDNA (2-нитротриазол 5–динитрамид) (CAS 75393-84-9);
з.
NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5–динитротриазол);
и.
PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);
й.
TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);
Експлозиви, невключени в СО8.a., които имат една от следните характеристики:
a.
скорост на детонация, превишаваща 8700 m/s при максимална плътност, или
б.
налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);
Органични експлозиви, невключени в СО8.а., имащи всички изброени характеристики:
a.
дават налягане във фронта на детонационната вълна от 25 GPa (250 kbar) или повече,
и
б.

б.

в.

остават стабилни при температури 523 °К (250 °C) или по-високи за време от 5 минути или по-дълго;

„Ракетно гориво”, както следва:
1.
Всяко твърдо „ракетно гориво“ от клас 1.1 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при
стандартни условия) над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за алуминизирани състави;
2.
Всяко твърдо „ракетно гориво“ от клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при
стандартни условия) над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани
и 266 секунди за метализирани състави;
3.
„Ракетни горива“ със силова константа над 1200 kJ/kg;
4.
„Ракетни горива“, които могат да поддържат постоянна скорост на горене, по-голяма от 38
mm/s при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък
фронт на горене) – налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 °К (21 °C);
5.
Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни „ракетни горива“ (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при –40 °C (233 °K);
6.
Всяко „ракетно гориво“, съдържащо субстанциите, описани в СО8.а.;
7.
„Ракетни горива“, неизброени другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално
предназначени за военна употреба;
„Пиротехнически състави“, горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и смесите от тях:
1.
Самолетни горива, специално предназначени за военни цели;
2.
Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);
3.
Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни
производни;
4.
Хидразин и производни, както следва (вж. също и СО8.г.8 и г.9 за окисляващи хидразинови
производни):
a.
Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;

5.

1.
2.
6.
7.
8.
9.
Забележка 1

б.

Монометил хидразин (CAS 60-34-4);

в.

Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);

г.

Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);

Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици,
произведени от материал, съдържащ 99 % или повече от някои от следните компоненти:
a.
Метали и техни сплави, както следва:
1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната по-малка от 60 μm;
2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната, по-малка или равна на
3 μ, получено при редукция на железен оксид с водород;
б.
Смеси, съдържащи един от следните елементи:
Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната,
по-малка от 60 μ; или
Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече
с едрина на зърната, по-малка от 60 μm;
Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси, като метални
стеарати или палмитати (напр. октал) (CAS 637-12-7) и сгъстителите M1, M2 и M3;
Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни
горивни компоненти;
Сферичен алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната 60 μm или по-малка, произведен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;
Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65 – 1,68;
Самолетните горива, контролирани от СО8.в.1, са крайни продукти, не техни съставни части.
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Забележка 2
Забележка 3

СО8.в.4.а. не се прилага за хидразин смеси, специално предназначени за контрол на корозията.
СО8.в.5. се прилага за взривни вещества и горива независимо дали изброените метали или
смеси са, или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.
Забележка 4
СО8.в.5.б.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор – 10
– 20 % или повече от общата маса).
г.
Окислители, както следва, и техните смеси:
1.
ADN (амониев динитрамид или SR 12 (CAS 140456-78-6);
2.
AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);
3.
Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:
a.
Други халогени;
б.
Кислород; или
в.
Азот;
Забележка 1
СО8.г.3 не се прилага за хлорен трифлуорид (CAS 7790-91-2). Виж 1C238 в
Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Забележка 2
СО8.г.3 не се прилага за азотен трифлуорид (CAS 7783-54-2) в газообразно
състояние.
4.
DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);
5.
HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);
6.
HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);
7.
HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);
8.
Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
9.
Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);
10.
Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Забележка СО8.г.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина.
д.
Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва:
1.
АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (виж също ML8.g.1.
за неговите „прекурсори“);
2.
ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (виж също СО8.ж.1.
за неговите „прекурсори“);
3.
BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);
4.
BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);
5.
BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (виж също СО8.ж.1. за неговите „прекурсори“);
6.
Енергетични мономери, пластификатори или полимери, специално предназначени за военна
употреба и съдържащи някой от следните елементи:
a.
Нитро групи;
б.
Азидо групи;
в.
Нитрат групи;
г.
Нитраза групи; или
д.
Дифлуороамино групи;
7.
FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;
8.
FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);
9.
FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);
10.
FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал);
11.
GAP (глицидилазидни полимери)(CAS 143178-24-9) и техните производни;
12.
HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните групи,
равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число, помалко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);
13.
Етоксилиран поли(епихлорхидрин) с молекулна маса под 10 000, както следва:

14.
15.
16.
17.
18.

a.
Поли(епихлорхидриндиол);
б.
Поли(епихлорхидринтриол);
NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и
85954-06-9);
PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8);
Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан) или поли-NMMO (поли[3-нитратометил-3метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);
Полинитроортокарбонати;
TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан)
(CAS 53159-39-0).
е.

„Добавки“, както следва:

1.

Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (бутадиеннитрилоксид) (CAS 9003-18-3);

4.

Фероценови производни, както следва:
a.
б.
в.
г.
д.

Бутацен (CAS 125856-62-4);
Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);
Фероценови карбоксилни киселини;
n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);
Други добавъчни полимерни фероценови производни;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);
Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);
Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);
Оловен малеат (CAS 19136-34-6);
Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);
Оловен станат (CAS 12036-31-6);
MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил
азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид) и др. производни на
MAPO;
12.
Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);
13.
N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);
14.
3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);
15.
Металорганични купелуващи агенти, както следва:
a.
Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още
като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS
110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);
б.
Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]
пирофосфат или KR3538;
в.
Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1,трис(диоктил)
фосфат;
16.
Полицианодифлуораминоетиленоксид;
17.
Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин
тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил
замествания на азиридиновия пръстен;
18.
Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);
19.
Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) със специфична повърхност над 250
m2/g и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;
20.
TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани полиамини
и техните соли;
21.
TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на
цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;
22.
TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8).
ж.
„Прекурсори“, както следва:
Важно:
В СО8.ж. препратките са към изброени „Енергетични материали“, произведени от
тези субстанции.
1.
BCMO (биссхлорметилоксетан) (CAS 142173-26-0) (вж. също СО8.д.1 и д.2);
2.
Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също СО8.а.28);
3.
HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 124782-15-6) (вж. също СО8.а.4);
4.
TAIW (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (вж. също СО8.а.4) (CAS 182763-60-6);
5.
TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж.също СО8.а.13.);
6.
1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също СО8.a.27.);
7.
1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също СО8.a.23.);
8.
1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също СО8.д.5.).
Забележка 5
Отпада от 2009 г.
Забележка 6
СО8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с „енергетичен материал“, посочен в СО8.а., или метали на прах, посочени в СО8.с.:
a.
Амониев пикрат (CAS 131-74-8);
б.

Черен барут;

в.

Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);

г.

Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);

д.

Нитроскорбяла (CAS9056-38-6);

е.

Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);

ж.

Тетранитронафтален;

з.

Тринитроанизол;

и.

Тринитронафтален;

й.

Тринитроксилен;

к.

N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);

л.

Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);

м.

Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);

н.

Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и др.
пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;

о.

Нитроцелулозa(CAS 9004-70-0);
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п.

Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);

р.

2,4,6-тринитротолуен (TNT) (CAS 118-96-7);

с.

Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);

т.

Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);

у.

Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен
оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи експлозиви или възпламенителни
състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;

ф.

Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

х.

2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина) (CAS 82-71-3);

ц.

Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7);
метилетилдифенилкарбамид [Централити];

ч.

N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);

ш.

Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 1311472-2);

щ.

Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-71-4);

аа.

2-нитродифениламин (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

бб.

4-нитродифениламин (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

вв.

2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);

гг.

Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. 1С011.d. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба).

Военни кораби (подводни или надводни), специално военноморско оборудване, принадлежности, компоненти
и други надводни съдове, както следва:
Важно: За направляващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a.
Съдове и компоненти, както следва:
1.
Съдове (подводни или надводни), специално предназначени или модифицирани за военна
употреба, независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо дали
са въоръжени с оръжейни системи или броня, или не, и корпуси или части от корпуси за
такива кораби, както и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба;
2.
Надводни съдове, различни от изброените в СО9.а.1., имащи някоя от изброените характеристики, фиксирани или вградени в плавателния съд:
a.
Автоматични оръжия с калибър 12.7 мм или по-голям, изброени в СО1., или оръжия,
изброени в СО2., СО4., СО12. или СО19., или подвижни или стационарни „стойки“
за такива оръжия;

б.
в.

Техническа забележка
„Стойки“ се отнася за основите, върху които е монтирано оръжието, или за структурно
укрепване с цел монтиране на оръжия.
Системи за управление на огъня, описани в СО5.;
Имащи всичко изброено:
1. „Химична, биологична, радиологична и ядрена (CBRN) защита“; и
2. „Система за предварително навлажняване или измиване“, предназначена за
обеззаразяващи цели; или
Технически забележки
1. „CBRN защита“ е автономно вътрешно пространство, което съдържа характеристики, като свръххерметизация, изолация на вентилационни системи, ограничени
вентилационни отвори с CBRN филтри и точки за ограничен достъп на персонала,
включващи въздушни шлюзове.
2. „Система за предварително навлажняване или измиване“ е система за разпръск
ване на морска вода, която е в състояние едновременно да мокри външните
надпалубни съоръжения и палубите на съда.
г. Активни системи за противодействие на оръжия, описани в СО4.б., СО5.в. или
СО11.а., и имащи някоя от следните характеристики:
1.
„CBRN защита“;
2.
Корпус и надпалубни съоръжения, специално предназначени да снижават
ефективната повърхност на разсейване;
3.
Устройства за намаляване на топлинната сигнатура (напр. система за
охлаждане на отработени газове), с изключение на специално предназначените да увеличават цялостната ефективност на електрическа централа
или да намаляват екологичното въздействие; или
4.
Система за размагнитване, предназначена да понижи магнитната сигнатура на целия съд;
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Двигатели и задвижващи системи, както следва, специално предназначени за военна употреба, и
компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба:
1.
Дизелови двигатели, специално предназначени за подводни лодки и имащи всичко изброено:
a.
Изходна мощност 1,12 MW (1500 к.с.) или повече; и
б.
Скорост на въртене 700 оборота в минута или повече.
2.
Електрически двигатели, специално предназначени за подводни лодки и имащи всички изброени
характеристики:
a.
Изходна мощност над 0,75 MW (1000 к.с.);
		
б. Бързо реверсиране;
		
в. Течно охлаждане; и
		
г. Напълно капсуловани.
3.
Немагнитни дизелови двигатели, имащи всичко изброено:
		
a. Изходна мощност 37,3 kW (50 к.с.) или повече; и
		
б. Ненамагнитващи се части над 75 % спрямо общата маса.
4.

в.
г.
д.
е.

ж.

СО10

Системи с „независимо от въздух задвижване“ (НВЗ/AIP), специално предназначени за подводни
лодки.
Техническа забележка
„Независимото от въздух задвижване“ (НВЗ/AIP) позволява на системата за задвижване на намираща се под вода подводна лодка да работи без достъп до атмосферен кислород за период от
време, по-дълъг от този, който батериите ѝ биха позволили. За целите на СО9.б.4. НВЗ/AIP не
включва ядрената енергия.
Специално предназначени за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с управление
и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба;
Мрежи против подводници и противоторпедни мрежи, специално предназначени за военна употреба;
Отпада от 2003 г.;
Клюзове и куплунги, специално предназначени за военна употреба, които позволяват взаимодействие
с външно за съда оборудване, и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба.
Забележка
СО9.е. включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват необходимите
характеристики при морски дълбочини над 100 m; влакнооптични съединители и оптични
клюзове, специално предназначени за предаване на „лазерни“ лъчи, без оглед на дълбочината.
СО9.е. не се прилага за обикновените гребни валове и клюзовете за хидродинамичните
прибори за управление.
Безшумни лагери, имащи някоя от следните характеристики, компоненти за тях и оборудване, съдържащо такива лагери, специално предназначени за военна употреба:
1. Газово или магнитно окачване;
2. Регулатори за снижаване на активните емисии; или
3. Регулатори за намаляване на вибрациите.

„Летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“, безпилотни летателни апарати, двигатели
за „летателни апарати“ и оборудване за „летателни апарати“, свързано с тях оборудване и компоненти,
специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както следва:
Важно:
За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a.
Бойни „летателни апарати“ и специално предназначени компоненти за тях;
б.
Други „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“, специално предназначени
или модифицирани за военна употреба, в т.ч. военноразузнавателно, щурмово, военноучебно,
транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване, тилова поддръжка и специално предназначени компоненти за него;
в.
Безпилотни летателни апарати и свързаното с тях оборудване, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както и специално предназначени компоненти за тях:

г.
д.
е.

ж.

з.

1.

Безпилотни летателни апарати, в т.ч. дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати (ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и „летателни апарати, по-леки от
въздуха“;

2.

Пускови установки за тях с принадлежащото им наземно оборудване за поддръжка;

3.
Съответното оборудване за командване и управление;
Авиационни двигатели, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, и специално предназначени компоненти за тях;
Авиационно оборудване, в т.ч. оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално предназначено за използване от „летателни апарати“, изброени в СО10.а. и СО10.б., или авиационни
двигатели, изброени в СО10.г., и специално предназначени компоненти за тях;
Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, оборудване, специално предназначено да
улеснява операциите в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално
за „летателни апарати“, изброени в СО10.а. или СО10.б., или за авиационни двигатели, изброени
в СО10.г.;
Военни каски, защитни маски и специално предназначени компоненти за тях, херметизирано
дихателно оборудване и херметически костюми, използвани в „летателни апарати“, антигравитационни костюми, преобразуватели за течен кислород, използвани за „летателни апарати“ или ракети,
и катапулти и катапултиращи устройства, задействани с пиропатрон, за аварийно извеждане на
личния състав от „летателни апарати“;
Парашути, парапланери и свързано оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:
1.
Парашути, които не фигурират другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;
2.
3.

Парапланери;
Оборудване, специално предназначено за парашутисти на големи височини (костюми, специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);
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и.

Системи за автоматично пилотиране на спуснати с парашут товари; специално предназначено или
модифицирано за военна употреба оборудване за скокове с контролирано отваряне на парашута
на произволна височина, включително кислородни апарати.
Забележка 1
СО10.б. не се прилага за „летателни апарати“ или варианти на тези „летателни апарати“,
специално предназначени за военна употреба, които представляват всичко изброено:
a.
Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или приспособления, специално предназначени или модифицирани за военна употреба; и
б.
Имат издаден сертификат за гражданско приложение от органа за гражданска авиация
на държава членка или на държава, участваща във Васенаарската договореност.
Забележка 2
СО10.г. не се прилага за:
a.
Авиационни двигатели, предназначени или модифицирани за военна употреба, за които
е издаден сертификат от националната гражданска авиация на държава-членка или на
държава, участваща във Васенаарската договореност, че се използват като „граждански
летателни апарати“, или специално предназначени компоненти за тях;
б.
Бутални двигатели или специално предназначени компоненти за тях, с изключение на
специално предназначените за безпилотни летателни апарати.
Забележка 3
СО10.б. и СО10.г. относно специално предназначени компоненти и свързано с тях оборудване за
невоенни „летателни апарати“ или авиационни двигатели, модифицирани за военна употреба,
се прилагат само за тези военни компоненти и за сродно военно оборудване, необходими за
модифицирането им за военна употреба.
СО11

Електронно оборудване, което не фигурира другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, както следва, и
специално предназначени компоненти за него:
a.
Електронно оборудване, специално предназначено за военна употреба;
Забележка
СО11.а. включва:
a.
Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП (т.е. средства,
предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС или в радиосвързочните
приемници, или по друг начин да пречат на приемането, работата или ефективността на
противниковите радиоелектронни приемници, включително средства за РЕП срещу тях),
включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;
б.
Електронни лампи с подвижна честота;
в.
Радиоелектронни системи или средства, предназначени за наблюдение и следене на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността или
за противодействие на такова наблюдение и следене;
г.
Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни
смущения и лъжливи цели, средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни
сигнали в хидроакустичните приемници;
д.
Оборудване за защита обработката на данни, за защита на данните и оборудване за защита
на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;
е.
Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови програми
и команди, оборудване за производство и разпределение;
ж.
Направляващо и навигационно оборудване;
з.
Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радиокомуникация;
и.
Цифрови демодулатори, специално предназначени за прихващане на сигнали;
й.
„Автоматизирани системи за командване и контрол“.
Важно:
За „софтуер“, свързан с военното „софтуерно“ дефинирано радио, вж. СО21.
б.
Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни сателитни системи (GNSS).

СО12

Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:
a.
Кинетични оръжия, специално предназначени за унищожаване или ефективно изваждане
от строя на противникова цел;
б.
Специално предназначени технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни
образци, в т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на снаряди и
системи с кинетична енергия.
Важно:
За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или използващи единствено тяга
от протичаща химична реакция, и бойни припаси за тях, вж. СО1 – СО4.
Забележка 1
СО12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от кинетични
оръжия:
a.
Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости, надвишаващи 1,6 km/s в режим на единична или автоматична стрелба;
б.
Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни средства, средства
за терморегулиране и кондициониране, превключвателна или горивопреливна техника; и електрически интерфейси между електрозахранването, оръдието и други електрически прибори
за задвижване на куполата;
в.
Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за оценка на пораженията;
г.
Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение), предназначени за снаряди.
Забележка 2
СО12 се прилага за оръжейни системи, използващи един от следните методи за задвижване:
a.
Електромагнитен;
б.
Електротермичен;
в.
Плазмен;
г.
Лек газ; или
д.
Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).
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Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:
a.
Бронеплоча с една от следните характеристики:
1.
Произведена по военен стандарт или спецификация; или
2.
Подходяща за военна употреба;
б.
Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално предназначени за осигуряване на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално предназначени
за тях;
в.
Бойни каски, произведени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални
стандарти, и компоненти, специално проектирани за тях (т.е. кора, подплата и омекотители за
каските);
г.
Бронежилетки и защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации или подобни, и специално проектирани компоненти за тях.
Забележка 1
СО13.б. включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития.
Забележка 2

СО13.в. не се прилага за конвенционалните стоманени каски, които не са модифицирани или
предназначени да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с допълнителни приспособления.

Забележка 3

СО13.в. и г. не се прилагат за каски, бронежилетки и защитни костюми, които се носят
от техните потребители за тяхна лична защита.

Забележка 4

Единствените каски, специално предназначени за лица, обезвреждащи бомби, които са
изброени в СО13, са специално предназначените за военна употреба.

Важно 1

Виж също точка 1A005 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойнa употреба.

Важно 2

За „нишковидни и влакнести материали“, използвани в производството на бронежилетки и
каски, вж. точка 1C010 от Cписъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

„Специализирано оборудване за бойно обучение“ или за имитиране на бойни сценарии, симулатори, специално
предназначени за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие или въоръжение, изброено в
СО1 или СО2, и специално предназначени компоненти и принадлежности за тях.
Техническа забележка
Терминът „специализирано оборудване за бойно обучение“ включва военни образци на щурмови тренажори,
тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори на радиолокационни цели,
тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба, полетни симулатори (включително
центрофуга за подготовка на летци и астронавти), радиолокационни тренажори, тренажори за полет по
прибори, навигационни тренажори, тренажори за изстрелване на управляеми ракети, техническо оборудване за
цели, „летателни апарати“, тренажори за въоръжение, безпилотни „летателни апарати“ тренажори, мобилни
тренажорни части и тренировъчно техническо оборудване за наземни военни операции.
Забележка 1

СО14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за имитатори,
когато са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

Забележка 2

СО14 не се прилага за оборудване, специално предназначено за обучение при използването
на ловни или спортни оръжия.

Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално предназначено
за военна употреба, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:
a.
Оборудване за записване и обработка на изображения;
б.
Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми;
в.
Апаратура за усилване на изображенията;
г.
Инфрачервена и термовизионна апаратура;
д.
Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения;
е.
Апаратура за радиоелектронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването, изброено в СО15.а. – СО15.д.
Забележка
СО15.е. включва оборудване, предназначено да влошава работата или ефективността на
военните системи за визуализация или да намалява до минимум подобни въздействия.
Забележка 1
В СО15 терминът „специално предназначени компоненти“ включва следните изделия, когато
са специално предназначени за военна употреба:
a.
Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;
б.
Тръби за усилване на изображения (с изключение на тези от първо поколение);
в.
Микроканални пластини;
г.
Телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери за ниско ниво на осветеност;
д.
Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на данни);
е.
Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери;
ж.
Охладителни системи на системите за визуализация;
з.
Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със
скорост на обтурация, по-малка от 100 μs, с изключение в случаите на обтуратори, които
са основен елемент на високоскоростна камера;
и.
Влакнооптични инвертори на изображения;
й.
Смесени полупроводникови фотокатоди.
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Забележка 2

СО15 не се прилага за „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от
първо поколение“ или оборудване, специално предназначено да включва „електронно-оптически
преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“.
Важно:
За класификацията на оръжейните мерници, включващи „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“, вж. СО1, СО2 и СО5.а.
Важно: Виж също 6A002.а.2. и 6A002.б. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойнa употреба.
СО16

Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, използването на които в изброен продукт
може да се идентифицира чрез състава, геометрията или функциите на материала и които са специално
предназначени за което и да е от изделията, изброени в СО1 – СО4, СО6, СО9, СО10, СО12 или СО19.

СО17

Друго оборудване, материали и „библиотеки“, както следва, и специално разработени компоненти за тях:
a.
Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:
1.
Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух),
специално предназначена за военна употреба (т.е. специално разработена да е немагнитна);
2.
Специално разработени компоненти за използване в конверсията на кислородни апарати
с отворен цикъл за военна употреба;
3.
Изделия, разработени изключително за военна употреба с автономни водолазни и други
апарати за подводно плуване;
б.
Строителна техника, специално предназначена за военна употреба;
в.

Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално предназначени за военна употреба;

г.

Полево инженерно оборудване, специално предназначено за използване в зона на бойни действия;

д.

„Роботи“, контролери за „роботи“ и „роботи-манипулатори“, притежаващи някоя от следните характеристики:
1.
2.

Специално разработени за военна употреба;
Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни
пробиви, причинени от балистични осколки (напр. съдържащи херметизиращи се линии)
и предназначени да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока
от 839 °K (566 °C); или
3.
Специално разработени или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси (ЕМИ).
Техническа забележка
Електромагнитните импулси не се отнасят за неволна интерференция, причинена от
електромагнитно излъчване от разположено в близост оборудване (напр. машини, уреди
или електроника) или осветление.
е.
„Библиотеки“ (параметрични технически бази данни), специално предназначени за военна употреба
с оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС;
ж.
Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително
„ядрени реактори“, специално разработени за военна употреба, и компоненти за тях, които са
специално предназначени или „модифицирани“ за военна употреба;
з.
Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално предназначени за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на
оръжията на ЕС;
и.
Симулатори, специално разработени за военни „ядрени реактори“;
й.
Мобилни ремонтни работилници, специално предназначени или „модифицирани“ да обслужват
военна техника;
к.
Полеви генератори, специално предназначени или „модифицирани“ за военна употреба;
л.
Контейнери, специално предназначени или „модифицирани“ за военна употреба;
м.
Фериботи, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и понтони, специално предназначени за военна употреба;
н.
Изпитателни модели, специално предназначени за „разработване“ на изделия, изброени в СО4,
СО6, СО9 или СО10;
о.
Оборудване за защита от лазери (т.е. за защита на зрението и сетивата), специално предназначено
за военна употреба;
п.
„Горивни клетки“, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално
предназначени или „модифицирани“ за военна употреба.
Технически забележки
1.
За целите на СО17 терминът „библиотека“ (параметрична техническа база данни) означава събиране
на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши ефективността на военните технически средства или системи.
2.
За целите на СО17 „модифициран“ означава всяка структурна, електрическа, механична или друга
промяна, която осигурява на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, които
са специално предназначени за военна употреба.
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Оборудване за производство и компоненти, както следва:
a.
Специално разработено или модифицирано „производствено“ оборудване за „производство“ на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, и специално предназначени компоненти за
него;
б.

Специално разработени съоръжения за екологични изпитвания и специално разработено оборудване
за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, изброени в Общия списък на
оръжията на ЕС.
Техническа забележка
За целите на СО18 терминът „производство“ включва проектиране, проверка, производство, изпитване и контрол.
Забележка СО18.а и СО18.б включват следното оборудване:
a.
Нитратори с непрекъснато действие;
б.
Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи едно от изброените:
1. Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност, по-голяма от 298 kW (400 к.с.);
2. Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или
3. Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху полезен товар
от 91 kg или повече;
в.
Преси за дехидратация;
г.
Шнекови екструдери, специално предназначени или модифицирани за екструзия на бойни взривни
вещества;
д.
Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди ракетни горива;
е.
Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов капацитет
над 227 kg;
ж.
Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;
з.
Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни взривни вещества;
и.
Оборудване за формиране на прахове от сферични частици с еднакви размери, описано в СО8.в.8;
й.
Конвекционни токови конвертори за конверсия на материалите, изброени в СО8.в.3.
СО19

Оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или противодействие и опитни
образци, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:
a.
„Лазерни“ системи, специално предназначени за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията
на дадена цел;
б.
Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;
в.
Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат
мисията на дадена цел;
г.

Оборудване, специално предназначено за откриване, идентификация или защита срещу системи,
изброени в СО19.а. до СО19.в.;

д.

Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, изброени в СО19.

е.

Непрекъсваеми вълнови или импулсни „лазерни“ системи, специално предназначени да причиняват
постоянна слепота до недобро виждане, т.е. за невъоръжено око или за око, оборудвано с устройства
за коригиране на зрението.

Забележка 1
a.
б.
в.
Забележка 2
a.

Оръжията с насочена енергия, контролирани от СО19, включват системите, чиято възможност произтича от контролираното прилагане на:
„Лазери“ с достатъчна непрекъсваема вълнова или импулсна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ ефекта на обикновен боен припас;
Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални частици с
разрушителна сила;
Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат полета
с достатъчно голям интензитет да повредят електронните схеми на дадена отдалечена цел.
СО19 включва следните изделия, когато те са специално предназначени за оръжия с насочена
енергия:
Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергията, комутация, кондициониране на захранването или подаване на горивото;

б.

Системи за прехващане или съпровождане на цели;

в.

Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или прекъсване на мисията;

г.

Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;

д.

Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при многобройни
цели;

е.

Адаптивна оптика и фазови конюгатори;

ж.

Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони;

з.

Компоненти за „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ ускорители;

и.

Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;

й.
к.

Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;
„Класифицирано като предназначено за използване в Космоса“ фолио за неутрализиране на
сноп от отрицателни изотопи на водорода.
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СО20

Криогенно и „свръхпроводимо“ оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:
a.
Оборудване, специално предназначено или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина с
бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение
и да генерира или поддържа температури под 103 °K (-170 °C);
Забележка
СО20.а. включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности
или компоненти, произведени от неметални или неелектропроводими материали,
като пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали;
б.
„Свръхпроводимо“ електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално
предназначено или конфигурирано за монтиране в транспортна машина с военно сухопътно, морско,
въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение.
Забележка
СО20.б. не се прилага за хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток,
които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно
поле, индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствените свръхпроводими компоненти в генератора.

СО21

„Софтуер“, както следва:
a.
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“
на оборудване, материали или „софтуер“, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;
б.
Специфичен „софтуер“, различен от изброения в СО21.a., както следва:
1.
„Софтуер“, специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за
моделиране, имитиране или оценка на военни оръжейни системи;
2.
„Софтуер“, специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за
моделиране или имитиране на сценарии за бойни операции;
3.
„Софтуер“ за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или
биологични оръжия;
4.
„Софтуер“, специално предназначен за военна употреба и специално предназначен за
системите за командване, комуникации, контрол и разузнаване (К3Р/C3I) или командване, комуникации, контрол, компютри и разузнаване (К4Р/C4I);
в.
„Софтуер“, невключен в СО21.а. или б., специално предназначен или модифициран да даде възможност на оборудване, невключено в Общия списък на оръжията на ЕС, да изпълнява военните
функции на оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС.

СО22

„Технология“, както следва:
a.
„Технология“, различна от описаната в СО22.б., „необходима“ за „разработване“, „производство“ или
„употреба“ на изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз;
б.
„Технология“, както следва:
1.
„Технология“, „необходима“за разработването, сглобяването от компоненти, експлоатацията, поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията,
изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, дори ако компонентите
на тези производствени инсталации не са изброени;
2.

„Технология“, „необходима“ за „разработването“ и „производството“ на малки оръжия,
дори ако се използва за производство на копия на антични малки оръжия;

3.

„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ и „употребата“ на
токсични агенти, свързано оборудване или компоненти, изброени в СО7.а. – СО7.з.;

4.

„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ и „употребата“ на
„биополимери“ или клетъчни култури, изброени в СО7.з.;

5.

„Технология“, „необходима“ изключително за влагането на „биокатализатори“, изброени
в СО7.и.1, във вещества-носители с военно приложение или материали с военна употреба.

Забележка 1

„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „употребата“ на
изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира, дори ако е приложима за изделия, неизброени в Общия списък на оръжията на ЕС.
СО22 не се прилага за:
„Технология“, която е минимално необходимата за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на изделията, които не са контролирани или чийто износ е бил
разрешен;

Забележка 2
a.

СО23

б.

„Технология“, която е „в гражданската област“, за „фундаментални научни изследвания“
или представлява минимално необходимата информация за кандидатстване за патент;

в.

„Технология“ за магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански транспортни
средства.

„Техническа помощ“, както следва:
Техническа поддръжка, свързана с ремонт, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или каквато и да е друга техническа услуга, свързана с изделията, контролирани от Списъка на
оръжията, и може да бъде под формата на инструкции, обучение, предоставяне на работни знания или
умения или консултантски услуги.
Техническата помощ включва и устните форми на предоставяне.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Следват дефиниции на термините, използвани в настоящия списък, подредени по азбучен ред (на
английски език).
Забележка 1 Дефинициите се прилагат в рамките на списъка. Позоваванията са с препоръчителен характер и не оказват влияние върху универсалната употреба на дефинираните термини в
списъка.
Забележка 2 Думите и термините, съдържащи се в настоящия списък с дефиниции, приемат определеното
тук значение само когато са поставени в кавички („“). Дефинициите на термини в единични
кавички („ “) се дават в техническата бележка към съответния параграф. Навсякъде другаде
тези думи и термини се използват с общоприетото им (речниково) значение.
СО7

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

СО8

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

СО8, СО9 и
СО10

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

СО11

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

СО22

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

СО7, 22

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

СО7, 22

„Биополимери“
Биологични макромолекули, както следва:
a. Ензими за специфични химични или биохимични реакции;
б. Антитела, моноклонални, поликлонални или антиидиотипни;
в. Специално разработени или специално обработени рецептори.
Технически забележки:
1. „Антиидиотипни антитела“ означава антитела, които се свързват със специфичните антигенни части за прикрепване на други антитела;
2. „Моноклонални антитела“ означава протеини, които се свързват с една антигенна свързваща част и се произвеждат от една клетъчна култура;
3. „Поликлонални антитела“ означава смес от протеини, които се свързват със специфичните
антигени и се произвеждат от повече от една клетъчна култура;
4. „Рецептори“ означава биологични макромолекулни структури, които могат да свързват лиганди, чието свързване оказва влияние върху физиологични функции.

СО10

„Граждански летателни апарати“
Онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване
на летателните качества от органите по гражданската авиация, които летят по търговски граждански
вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

СО21, 22

„Разработване“
Отнася се до всички фази, предхождащи серийното производство, като:���������������������������
проектиране, проектни про��������������������������
учвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни
производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт,
проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.
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„Манипулатори“
Устройства за захващане, активни обработващи възли и всички други обработващи устройства, които
са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка „робот“.
Техническа забележка
„Активен обработващ възел“ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или
възприемане на обработвания детайл.

СО4, 8

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

СО8, 18

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

СО7

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

СО17

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

СО13

„Влакнести или нишковидни материали“
Включват:
a. Непрекъснати моновлакна;
б. Непрекъснати нишки и снопове влакна;
в. Ленти, тъкани, произволни мрежи и оплетки;
г. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;
д. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални,
от всякакви дължини;
е. Ароматична полиамидна пулпа.

СО15

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

СО22

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

СО5, 19

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

СО10

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

СО17

„Ядрен реактор“
Включва предметите във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което
управлява равнището на мощността в активната зона, и съставните части, които обикновено съдържат,
влизат в пряк контакт или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

СО8

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

СО21, 22

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

СО8

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

СО4, 8

„Пиротехнически състав(и)“
Смеси от твърди или течни горива с окислители, в които при запалване протича химична реакция
с отделяне на енергия при контролирана скорост с цел да произведат определено закъснение или
определени количества топлина, звук, дим, видима светлина или инфрачервена радиация. Пирофорите
са подклас на пиротехническите състави, които не съдържат окислители, но се запалват спонтанно
при контакт с въздуха.
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СО22

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

СО7

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

СО17

„Робот“
Манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:
a. Многофункционалност;
б. Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;
в. Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат
да включват стъпкови двигатели; и
г. Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/
изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем
логически контролер, т.е. без механична намеса.
Забележка. Горната дефиниция не включва следните устройства:
1. Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;
2. Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано
движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения.
Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители като щифтове или гърбици.
Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят
или променят чрез механични, електронни или електрически средства;
3. Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които
са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути
или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяна на гърбици) в една или
повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;
4. Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани
движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването
на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми
ограничители;
5. ��������������������������������������������������������������������������������������
Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и
конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

СО21

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

СО19

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“
Изделия, проектирани, произведени и тествани да отговарят на Особените електрически, механични
или екологични изисквания за използване при изстрелване и разполагане на спътници или летателни
системи за голяма височина, функциониращи на височини от 100 km или по-високо.

СО18, 20

„Свръхпроводим“
Означава материали (напр. метали, сплави или съединения), които могат да изгубят всякакво
електрическо съпротивление (напр. които могат да придобият безкрайна електропроводимост и да
пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване).
Техническа забележка
Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност
на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

СО22

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

СО21, 22

„Употреба“
Експлоатация, монтаж (включително монтаж на място), поддръжка (проверка), ремонт, възстановяване и обновяване.
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Приложение № 2
към член единствен
СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА
КОНТРОЛ ПРИ ВНОС
ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)
(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 до 9)
„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по категории 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории 1 до 9.
„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните
стоки, остават под контрол дори когато са приложими за стоки, които не са предмет на контрол.
Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на
контрол или чийто износ е бил разрешен.
ВАЖНО: Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.а. и 8E002.b.
Мерките за контрол върху вноса на „технологии“ не важат по отношение на информацията, която се
явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално
необходимата информация за приложенията на патенти.
КАТЕГОРИЯ 0
ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
0A

Системи, оборудване и съставни части

0A001

„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за
тях, както следва:
a. „Ядрени реактори“;
b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, специално проектирани
или подготвени да поместват активната част на „ядрен реактор“;
c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или
извеждане на гориво от „ядрен реактор“;
d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на
ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за
задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;
e. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни
елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“ с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;
f. Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани
или подготвени за използване в „ядрен реактор“;
g. Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния
охладител в „ядрени реактори“;
h. „Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната част, канали за горивото,
термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната част и дифузионни пластини;
Бележка.
В 0A001.h „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма
структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като
опора за активната част, поддържане правилното положение на горивото,
насочване потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове
за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в
активната част.
i. Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в
тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;
j. Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или
подготвени за определяне равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен
реактор“.

0B
0B001

Оборудване за изпитване, контрол и производство
Инсталации за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални
ядрени материали“ и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за
него, както следва:
a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен
уран“ и „специални ядрени материали“, както следва:
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1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;
2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;
3. Инсталации за аеродинамично отделяне;
4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;
5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен;
6. Инсталации за лазерно изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);
7. Инсталации за лазерно молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);
8. Инсталации за отделяне на плазма;
9. Инсталации за електромагнитно отделяне;
b. Газови центрофуги и монтажни възли и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:
Бележка. В 0B001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което
и да е от изброените по-долу:
a. Марейджингова стомана с максимална якост на опън от 2050 MPa или
повече;
b. Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече,
или
c. „Влакнести или нишковидни материали“ със „специфични модули на
еластичност“ от повече от 3,18 х 10 6 m и „специфична якост на опън“
над 76,2 х 10 3 m;
1. Газови центрофуги;
2. Комплектни роторни монтажни възли;
3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко и с
диаметър между 75 mm и 400 mm, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и с диаметър между 75 mm и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална
опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от
материали с високо съотношение на якост към плътност;
5. Отражатели с диаметър между 75 mm и 400 mm за монтиране вътре в
роторна тръба, направени от материали с високо съотношение на якост към
плътност;
6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 400 mm за поставяне
на краищата на роторна тръба, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
7. Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен от или защитен с „материали, устойчиви на корозия
от UF6“, съдържащ амортизиращо вещество, и който има магнитна връзка с
полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;
8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани
върху амортисьор;
9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;
10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно
съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен
спектър от 600 до 2000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1000 волтампера;
11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на
газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до
30 mm, с прецизно обработени краища и изготвен от „материали, устойчиви
на корозия от UF6“;
12. Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm,
за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга
чрез действие с тръба на Пито, изработена от или защитена с „материали,
устойчиви на корозия от UF6“;
13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с
газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и
специално проектирани съставни части за тях:
a.
b.
c.
d.

Многофазов изход от 600 до 2000 Hz;
Контрол на честотата, по-добър от 0,1 %;
Хармонично изкривяване, по-малко от 2 %, и
Ефективност, по-голяма от 80 %;
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14. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали,
устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър от 10 mm до 160 mm;
c. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:
1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или
керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10
до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко
за тръбните форми;
2. Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия
от UF6“;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток)
или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на
UF6 от 1 m3/min или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени
от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3. и проектирани за темп на пропускане на буферен газ,
по-малък от 1000 cm3/min.
5. Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от
60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби,
предвидени да работят при налягане, по-ниско от атмосферното, с такъв темп
на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от
10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър от 40 mm до 1500 mm;
d. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:
1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус
на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие,
намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на
две струи;
2. Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани
от потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър между 0,5 cm и 4 cm и съотношение на
дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни
впускателни отвора;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток)
или газови нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от
2 m3/min или повече, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от UF6“, и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Топлообменници, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от UF6“;
5. Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите
тръби или отделящите дюзи;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър от 40 до 1500 mm;
7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий)
до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори,
способни да достигнат температури от 153 °К (−120 °С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да
достигнат температури от 153 °К (−120 °С) или по-ниски;
c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газаносител;
d. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от
253 °К (−20 °С) или по-ниски;
е. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес
на отделяне чрез химичен обмен, както следва:
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1. Бързодействащи обменящи импулсни колони течност-течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви
на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с
подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери
или стъкло);
2. Бързодействащи центробежни контактни апарати течност-течност с
продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени
с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери
или стъкло);
3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на
концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно
състояние в друго;
4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за
изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи
материали (например флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат,
полиетерен сулфон и графит, импрегниран със смоли);
5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на
уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне
на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;
6. Системи за окисляване на уран за окисляване на U+3 до U+4;
f. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне
чрез йонообмен, както следва:
1. Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести
смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие
на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни
структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с
диаметър от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина
и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10
секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 °К
(100°С) до 473 °К (200°С);
2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1000 mm,
изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна
киселина (например титанови или флуоровъглеродни пластмаси) и способни да
функционират при температури в диапазона от 373 °К (100°С) до 473 °К (200 °С)
и налягания над 0,7 MPa;
3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично
окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция
или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното
обогатяване;
g. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS), както следва:
1. Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана
мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;
2. Метални системи за съхранение на течен уран – разтопен уран или уранови
сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда (например тантал, графит с итриево
покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
3. Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с
материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран,
като графит с итриево покритие или тантал;
4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове)
за поместване източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка
и колекторите за продукти и шлака;
5. „Лазери“ или лазерни системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор
на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
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h. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно
молекулярно изотопно отделяне (ЛМИ/MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно
изотопно активиране (CRISLA), както следва:
1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ-носител до 150 °К (−123 °С) или по-ниски и изработени от „материали, устойчиви
на корозия от UF6“;
2. Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5), състоящи се от
филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от „материали, устойчиви на корозия с UF5/ UF6“;
3. Компресори, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия
от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно
състояние);
5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (например азот
или аргон), включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори,
способни да достигнат температури от 153 °К (−120 °С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни
да достигнат температури от 153 °К (−120 °С) или по-ниски;
c. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури
от 253 °К (−20 °С) или по-ниски;
6. „Лазери“ или лазерни системи за отделянето на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди
от време.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
i. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено
отделяне, както следва:
1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване
на йони с честота на изход, по-голяма от 30 GHz, и средна мощност на изход,
по-голяма от 50 kW;
2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и
способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;
3. Системи за генериране на уранова плазма;
4. Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави,
състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали,
устойчиви на топлина и корозия (например тантал, графит с итриево покритие,
графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо
оборудване за тиглите.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
5. Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали,
устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;
6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите
на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (например
неръждаема стомана).
j. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:
1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник
на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни
материали (например графит, неръждаема стомана или мед), и способни да
осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;
2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или
обеднения уран, състоящи се от два или повече прореза и джобове и изработени
от подходящи немагнитни материали (например графит или неръждаема стомана);
3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от
подходящи немагнитни материали (например неръждаема стомана) и разчетени
да работят при налагяния от 0,1 Pa или по-ниски;
4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;
5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които
имат всички изброени по-долу характеристики:
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Могат да работят в непрекъснат режим;
Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;
Осигуряват изходен ток от 1 A или повече, и
Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа.

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A227.
6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече
при напрежение от 100 V или повече, и
b. Регулиране на тока или напрежението, по-добро от 0,01 % за период
от 8 часа.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A226.
0B002

Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и съставни части,
както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или
защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“:
a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на
обогатяване;
b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;
c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;
d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;
e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в газодифузионните, центрофугиращите или аеродинамичните каскади;
f.
1. Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min
или повече, или
2. Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;
g. Масс-спектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за
вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите
потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;
2. Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел,
или са покрити с никел;
3. Йонизиращи източници, бомбардиране с електрони, и
4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003

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

0B004

Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутериеви или тритиеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и съставни части
за него, както следва:
a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както
следва:
1. Инсталации за обмен вода – водороден сулфит;
2. Инсталации за обмен амоняк – водород;
b. Оборудване и части, както следва:
1. Кули за обмен на вода – водороден сулфит, произведени от висококачествена въглеродна стомана (например АДИМ/ASTM A516) с диаметри от 6 m до
9 m, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa, и с
корозионен толеранс от 6 mm или повече;
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2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (например 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече
от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/секунда
при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с
уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;
3. Кули за обмен амоняк – водород с височина, по-голяма или равна на 35 m,
с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания, по-големи
от 15 MPa;
4. Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контрактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на
тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк – водород;
5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи
или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса
на обмен амоняк – водород;
6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време
на съотношението водород/деутерий, при което концентрациите на деутерий са
равни или по-големи от 90 %;
7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка
вода, използвайки процеса на обмен амоняк – водород;
8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел,
за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.
0B005

Инсталации, специално проектирани за производство на горивни елементи за „ядрен реактор“
и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.
Бележка. Инсталацията за производство на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва
оборудване, което:
a. Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или пряко обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;
b. Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;
c. Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването, или
d. Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.

0B006

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

0B007

Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено
за тях, както следва:
a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;
b. Системи за производство на метален плутоний.
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„Специални делящи се (ядрени) материали“
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Бележка. 0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в
чувствителните елементи (датчици) на апарати.
0C003

Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори,
съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава
1:5000.

0C004

Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици
„борен еквивалент“ и с плътност, по-голяма от 1,5 g/cm3.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.
Бележка 1:

0C004 не контролира следните:
a. Изделия от графит с маса, по-малка от 1 kg, с изключение на тези, които са
специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор.
b. Графит на прах.

Бележка 2:

В 0C004 „борен еквивалент“ (БЕ/BE) се дефинира като сумата на БЕz на примесите
(с изключение на БЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор, където:
БЕz (ppm) = ФП × концентрацията на елемента Z в ppm;

σ ×A
където ФП е факторът на превръщане =

z

σ ×A
b

b
z

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

Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради,
устойчиви на корозия от UF6 (например никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента
или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента
или повече, и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт
В 330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM).

0D

Софтуер

0D001

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

0E

Технологии

0E001

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

1A007

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

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

1B231

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

1B233

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

1C

Материали
Техническа бележка:
Метали и сплави:
Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:
Груби форми:
Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове,
сутунки, брикети, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми,
сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;
Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел
или щамповани):
a. Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екстру
диране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и
смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолио и
листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти
(включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми,
листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани),
изтеглена или екструдирана тел;
b. Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови
или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и
калъпи, изработени чрез прахова металургия.
Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продук
ти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.

1C001

Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:
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ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C101.
a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 × 108 Hz, но по-ниски от 3 × 1012 Hz;
Бележка 1: 1C001.а не контролира:
a. Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с
немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;
b. Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;
c. Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Изработени от които и да са от следните:
a. Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или
органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в
сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от
централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над
450 °К (177 °С), или
b. Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал
при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота
на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 °К (527 °С);
Техническа бележка:
Образецът за проверка на поглъщането при 1C001 а. Бележка 1. с. 1 трябва да бъде квадрат със страна
най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия
елемент.
2. Якост на опън, по-малка от 7 × 106 N/m2, и
3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14 × 106 N/m2;
d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, имащи:
1. Специфично относително тегло над 4,4, и
2. Максимална експлоатационна температура от 548 °К (275 °С).
Бележка 2: Бележка 1 към 1C001.а не освобождава от контрол магнитните материали, използвани като добавки към бои и осигуряващи поглъщане.
b. Материали за поглъщане на честоти над 1,5 × 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 × 1014 Hz, и непрозрачни за видимата светлина;
c. Вътрешнопроводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000
S/m (сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“, по-малко от 100 ома/
квадрат, основани на някои от следните полимери:
1.
2.
3.
4.
5.

Полианилин;
Полипирол;
Политиофен;
Полифенилен-винилен, или
Политиенилен-винилен.

Техническа бележка:
„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностното) съпротивление“ трябва да
бъдат определени, използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални
стандарти.
1C012

Материали, както следва:
Техническа бележка:
Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.
b. Предварително отделен (изолиран) нептуний-237 във всякаква форма.
Бележка: 1C012.b не контролира пратки със съдържание на нептуний-237 от 1 g или по-малко.

1C101

Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща
способност, ултравиолетови/инфрачервени сигнали и акустични сигнали, различни от описаните в 1C001, използваеми при „ракети“ и техните подсистеми или безпилотни летателни
апарати, описани в 9А012.
Бележка 1: 1C101 включва:
a. Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна
отразяваща способност;
b. Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или
ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.
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Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление
на спътници.
Техническа бележка:
В 1С101 „ракети“ означава завършени ракетни системи и системи от безпилотни летателни
средства с обхват над 300 km.
1C107

Графитни и керамични материали, както следва:
a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от
1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 °К (15 °С), с размер на частиците от 100 микрона
или по-малко, използваеми при „ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните
апарати за многократно използване, както следва:
1. Цилиндри с диаметър, равен или по-голям от 120 mm, и с дължина, равна
или по-голяма от 50 mm.
2. Тръби с вътрешен диаметър, равен или по-голям от 65 mm, и с дебелина на
стената, равна или по-голяма от 25 mm, и с дължина, равна или по-голяма от
50 mm.
3. Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm × 120 mm × 50 mm.
ВАЖНО: Виж също 0C004.
b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, използваеми за „ракетни“
дюзи/сопла и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при
„ракети“, космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
ВАЖНО: Виж също 0C004.
c. Керамични композитни материали (диелектрична константа, по-малка от 6 при честоти от
100 МHz до 10 000 GHz), използваеми за обвивки за „ракети“, космически ракети-носители,
описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика,
използваема за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети-носители, описани
в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
е. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челни (носови)
части, летателни апарати за многократно използване и носови части на „направлявани ракети“,
космически ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.

1C233

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

1C235

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

1C239

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

1C350

Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества,
както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:
10.
14.
15.
16.
20.
24.
25.
37.

3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);
Калиев флуорид (7789-23-3);
2-хлороетанол (107-07-3);
Диметиламин (124-40-3);
Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);
Флуороводород (7664-39-3);
Метил бензилат (76-89-1);
3-хиноклидон (3731-38-2);
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Пинаколон (75-97-8);
Калиев цианид (151-50-8);
Калиев бифлуорид (7789-29-9);
Амониев хидроген флуорид (1341-49-7);
Натриев флуорид (7681-49-4);
Натриев бифлуорид (1333-83-1);
Натриев цианид (143-33-9);
Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);
Ди-изопропиламин (108-18-9);
Диетиламиноетанол (100-37-8);
Натриев сулфид (1313-82-2);
Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);
Триизопропил фосфит (116-17-6);
O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9).

Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва:
a. Вируси, независимо дали са естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1. Chikungunya virus – вирус „Чикунгуня“
2. Congo-Crimean haemorrhagic fever virus – вирус на Конго-Кримска хеморагична треска
3. Dengue fever virus – вирус на „Денга“ треска
4. Eastern equine encephalitis virus – вирус на източен „конски енцефалит“
5. Ebola virus – вирус „Ебола“
6. Hantaan virus – вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус)
7. Junin virus – вирус „Джунин“
8. Lassa fever virus – вирус на треска „Ласса“
9. Lymphocytic choriomeningitis virus – вирус на лимфоцитен „хориоменингит“
10. Machupo virus – вирус „Мачупо“
11. Marburg virus – вирус „Марбург“
12. Monkey pox virus – вирус на маймунска шарка
13. Rift Valley fever virus – вирус на треската „Рифт Вали“
14. Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis – вирус на
пренасяния от кърлежи енцефалит (вирус на руския пролетно-летен енцефалит)
15. Variola virus – вирус на вариолата
16. Venezuelan equine encephalitis virus – вирус на венецуелския конски енцефалит
17. Western equine encephalitis virus – вирус на западния конски енцефалит
18. Не се използва
19. Yellow fever virus – вирус на жълтата треска
20. Japanese encephalitis virus – вирус на японския енцефалит
21. Kyasanur Forest virus
22. Louping ill virus
23. Murray Valley encephalitis virus
24. Omsk heamorrhagic fever virus
25. Oropouche virus
26. Powassan virus
27. Rocio virus
28. St Louis encephatilis
29. Hendra virus (Equine morbillivirus)
30. South American haemorrhagic fever (Sabia, Flexal, Guanarito)
31. Pulmonary & renal syndrome0haemorrhagic fever viruses (Seoul, Dobrava, Puumala,
Sin Nomre)
32. Nipah virus.
b. Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1.
2.
3.
4.

Coxiella burnetti
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)
Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii)
Rickettsia rickettsii
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c. Бактерии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1. Bacillus anthracis
2. Brucella abortus
3. Brucella melitensis
4. Brucella suis
5. Chlamydia psittaci
6. Clostridium botulinum
7. Francisella tularensis
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
10. Salmonella typhi
11. Shigella dysenteriae
12. Vibrio cholerae
13. Yersinia pestis
14. Clostridium perfringens, epsilon toxin producing types2
15. Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing
serotypes
d. „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:
1. Botulinum toxins – Ботулинови токсини
2. Clostridium perfringens toxins – Токсини на Clostridium perfringens
3. Conotoxin – Конотоксин
4. Ricin – Рицин
5. Saxitoxin – Сакситоксин
6. Shiga toxin – Шига токсин
7. Staphylococcus aureus toxins – Токсини на Staphylococcus aureus
8. Tetrodotoxin – Тетродотоксин
9. Verotoxin – Веротоксин
10. Microcystin (Cyanginosin – Микроцистин (Cyanginosin)
11. Aflatoxins – Афлатоксини
12. Abrin – Абрин
13. Cholera toxin – Холерен токсин
14. Diacetoxyscirpenol toxin – Токсин на diacetoxyscirpenol
15. T-2 toxin – Т-2 токсин
16. HT-2 toxin – НТ-2 токсин
17. Modeccin – Модексин
18. Volkensin – Волкенсин
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin)
Бележка: 1C351.d.1 не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт,
който отговаря на всички изброени по-долу критерии:
1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при
лечение на клинични състояния;
2. Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;
3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.
Бележка: 1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.
e. Гъбички, както следва:
1. Coccidioides immitis
2. Coccidioides posadasii
1C352

Животински патогенни микроорганизми, както следва:
a. Вируси, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1. African swine fever virus - Вирус на африканска треска по свинете;
2. Avian influenza virus - Вируси на грипа Авиан, които са:
a. Неохарактеризирани, или
b. Дефинирани в Приложение № 1 (2) от Директива на Съвета на Европейския
съюз 2005/94/EC (публ. в Официалния вестник на Европейския съюз, бр. 10 от
14.01.2006 г.), като имащи висока патогенност, както следва:
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1. Вируси тип А с ИВИП/IVPI (интравенозен индекс на патогенност)
в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2, или
2. Подтипове Н5 или Н7 от вирусите тип А, при които установяването на нуклеотидната последователност е показало множествени
основни аминокиселини на мястото на разпукване на хемаглутинина;
3. Bluetongue virus – Вируси на „син език“;
4. Foot-and-mouth disease virus – Вируси на шапа;
5. Goat pox virus – Вируси на шарка по козите;
6. Porcine herpes virus (Aujeszky,s disease) – Вируси на херпес по свинете (болест на
Ауджески);
7. Swine fever virus (Hog cholera virus) – Вируси на треска по свинете (Вируси на холера по свинете);
8. Lyssa virus – Вируси Лиса;
9. Newcastle disease virus – Вируси на Нюкясълската болест;
10. Peste des petits ruminants virus – Вируси на чумата по дребните преживни животни;
11. Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus) – Свински ентеровирус тип
9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);
12. Rinderpest virus – Вируси на чумата по рогатия добитък;
13. Sheep pox virus – Вируси на треска по овцете;
14. Teschen disease virus – Вируси на Тешенската болест;
15. Vesicular stomatitis virus – Вируси на стоматит по мехура;
16. Lumpy skin disease virus;
17. African horse sickness virus.
b. Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като нарочно посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1. Mycoplasma mycoides, подвид mycoides SC (малка колония);
2. Mycoplasma capricolum, подвид capripneumoniae.
Бележка: 1C352 не контролира „ваксини“.
1C353

Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:
a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в
1C351.а до с, 1C351.е или 1C352 или 1C354.
b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в
1C351.d, или за техни „субединици на токсини“.
Техническа бележка:
1. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не.
2. Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да
е от микроорганизмите, описани в 1C351.a до c, 1C351.е или 1C354, означава
всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:
а. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслационни
продукти представлява значителна опасност за хората, животните
или народното здраве, или
b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм
или на каквито и да са други организми, в които той може да бъде
вмъкнат или другояче интегриран, да причинява сериозна вреда на
хора, животни или здравето на растения.
Бележка 1:
1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността
на enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин,
различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.

1С354

Растителни патогенни микроорганизми, както следва:
a. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани,
както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив
материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
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1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas
campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като
Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas
campestris pv. citrumelo;
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis
subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или
Burkholderia solanacearum Races 2 и 3).
b. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както
във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал),
който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);
Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici);
Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

c. Вируси, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както
във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал),
който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Potato Andean latent tymovirus;
2. Potato spindle tuber viroid.
1D103

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

1E001

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

1E002.f

„Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали.
Бележка: 1E002.f не контролира „технологии“ за ремонт на конструкции за „граждански летателни апарати“, използващи въглеродни „влакна или нишковидни материали“ и епоксидни
смоли, описани в наръчниците на производителите на летателните апарати.

1E101

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

1E102

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

1E201

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

2A225

Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:
a. Тигли, имащи и двете характеристики:
1. Вместимост между 150 cm3 и 8000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над
98 % и повече в тегловно отношение:
a. Калциев флуорид (CaF2);
b. Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);
c. Цериев сулфид (Ce2S3);
d. Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (Er2O3);
e. Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO2);
f. Магнезиев оксид (MgO);
g. Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 %
Ti, 20 % W);
h. Итриев оксид (диитриев триоксид) (Y2O3); или
i. Циркониев оксид (циркониев диоксид) (ZrO2).
b. Тигли, имащи и двете посочени характеристики:
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1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно
отношение.
c. Тигли, имащи всички посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3;
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно отношение, и
3. Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.
КАТЕГОРИЯ 3
ЕЛЕКТРОНИКА
3A226

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

3A227

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

3A228

Превключващи устройства, както следва:
a. Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искров
отвод, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1.
2.
3.
4.

Съдържащи три или повече електрода;
Пиково напрежение на анода 2,5 kV или повече;
Пиков ток на анода 100 А или повече, и
Време на забавяне при анода 10 µs или по-малко.

Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.
b. Задействани искроотводи, имащи и двете изброени характеристики:
1. Време на забавяне на анода 15 µs или по-малко, и
2. Пикова сила на тока от 500 А или повече.
3A229

Силнотокови импулсни генератори, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
ВАЖНО: Виж 1A007.a за комплекти за задействане на експлозивни детонатори.
a. Не се използва;
b. Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени
по-долу характеристики:
1. Проектирани за преносима и мобилна употреба или за употреба в особено
тежки условия;
2. Поставени в защитени от прах корпуси;
3. Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 µs;
4. Имат отдаден ток, по-голям от 100 А;
5. Имат „време на нарастване“, по-малко от 10 µs при товари, по-малки от 40 ohms;
6. Никое от измеренията им не е по-голямо от 254 mm;
7. Тегло, по-малко от 25 kg, и
8. Предвидени за употреба в разширен температурен обхват от 223 °К (-50 °С) до
373 °К (100 °С) или са определени като подходящи за космически приложения.
Бележка: 3A229.b включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.
Техническа бележка:
В 3A229.b.5 „Времето на нарастване“ се дефинира като интервал от време между 10 %
и 90 % от амплитудата на тока върху активен резистивен товар.

3A231

Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу
характеристики:
a. Проектирани за работа без система за външен вакуум, и
b. Използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутерийна ядрена
реакция.
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Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:
ВАЖНО: Виж 1A007.b за детонатори.
a. Не се използва;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
b. Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да
инициират почти едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5000 mm2,
след единично сигнално възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, помалко от 2,5 µs.
Бележка: 3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви,
като оловен азид.

3E201

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

5A002.a.2

Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на криптоаналитични функции.

5D002.c.1 Само „Софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ, или симулиращ функциите на
оборудването, описано в 5A002.a.2.
5E002

Само „Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 5А002.а.2 или 5D002.c.1.
КАТЕГОРИЯ 6
ДАТЧИЦИ (СЕНЗОРИ) И ЛАЗЕРИ

6А
6A001

Системи, оборудване и компоненти
Акустични системи, ограничени до следните:
b. Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, имащи поне
една от изброените по-долу характеристики:
1. Честота на излъчване под 5 kHz;
6. Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;
оборудвани с преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Динамична компенсация на наляганията, или
b. Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконаттитанат.
2. Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са свързани към
отделно активно оборудване) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:
a. Хидрофони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка: Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго
оборудване, се определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.
2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от дискретни
сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm
и с раздалечаване между елементите по-малко от 20 mm.
3. Имащи някои от следните чувствителни елементи:
a. Оптични влакна;
b. Пиезоелектрични полимерни слоеве, различни от поливинилиденфлуорид (PVDF) и неговите кополимери {P(VDF-TrFE) и P(VDF-TFE)}, или
c. Гъвкави пиезоелектрични композитни материали.
6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m.
Технически бележки:
1. Сензорните елементи с „пиезоелектричен полимерен филм“ се състоят от
поляризиран полимерен слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща
рамка или ролка (дорник).
2. Сензорните елементи с „гъвкав пиезоелектричен композит“ се състоят от
пиезоелектрични керамични частици или влакна, обединени с електрически изо
лираща, акустично пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка, където
съставката е неразделна част от сензорните елементи.
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3. „Чувствителността на хидрофона“ се определя като 20 пъти логаритъма при
основа 10 на съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms база, когато
хидрофонният сензор без предусилвател се поставя на плоско акустично вълново
поле с rms налягане от 1µРа. Например хидрофон от -160 dB (база за сравнение
1V на µРа) би дал изходно напрежение от 10-8 V в такова поле, докато такъв с
чувствителност от -180 dB би дал изходно напрежение само от 10-9V. Следователно -160 dB е по-добро от -180 dB.
b. Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от изброените по-долу
характеристики:
1. Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m, или „позволяващи да бъдат
модифицирани“ в хидрофонна група с разстояние, по-малко от 12,5 m;
2. Проектирани или „позволяващи да бъдат модифицирани“ за работа на дълбочини повече от 35 m;
Техническа бележка:
В 6A001.а.2.b. 1 и 2 „позволяващи да бъдат модифицирани“ означава да имат предвидени възможности, позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се
промени раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени възможности са: резервни кабели с 10 % повече от количеството
кабели, блокове за закрепване на раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни
устройства за ограничаване на дълбочината, които могат да се нагаждат или които
контролират повече от една група хидрофони.
3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d;
4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;
5. Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm; или
6. Не се използва;
7. Характеристиките на подводните микрофони, описани в 6A001.а.2.а;
c. Оборудване за обработване (на данни), специално проектирано за използване в реално време с буксируеми групи от хидрофони, имащи „възможност за програмиране,
достъпнo за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация,
включително спектрален анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други процеси на преобразуване;
d. Сензори за навигация, имащи всички изброени характеристики:
1. Точност, по-добра от ± 0,5°; и
2. Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или разполагащи с настройващо
се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на
дълбочини над 35 m;
e. Кабелни дънни или брегови системи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Включващи хидрофони, описани в 6A001.а.2.а, или
2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони, имащи
всички изброени характеристики:
a. Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или разполагащи с
настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да
се позволи работа на дълбочини над 35 m, и
b. Възможност да бъдат оперативно взаимносвързани с буксируеми (теглени)
групи от хидрофони.
f. Обработващо оборудване, специално проектирано за използване в реално време с
кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи „възможност за програмиране,
достъпна за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация,
включително спектрален анализ, цифрово пресяване или генериране на лъчи с използване на Бързо преобразуване на Фурие или други процеси на преобразуване;
6A005

„Лазери“, различни от описаните в 0B001.g.5 или 0B001.h.6, компоненти и оптично оборудване, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A205.
Бележка 1: Импулсните „лазери“ включват тези, които работят в режим на непрекъснато
излъчване (НИ/CW), при които импулсите се наслагват един върху друг.
Бележка 2: Ексимерни, полупроводникови, химически „лазери“, „лазери“ с CO, CO2 и с
неодимово стъкло са само описаните в 6A005.d.
Бележка 3: 6A005 включва влакнести „лазери“.
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Бележка 4: Доколко подлежат на контрол „лазерите“, включващи преобразуване на честотата (т.е. промяна на дължината на вълната) по начин, различен от един „лазер“ да
нагнетява друг „лазер“, се определя от параметрите на контрол както за мощността
на изходния „лазер“, така и за оптичната мощност с преобразувана честота.
Бележка 5: 6A005 не контролира „лазери“, както следва:
a. Рубинни с енергия на изхода под 20 J;
b. Азот;
c. Криптонни.
Техническа бележка:
В 6А005 „ефективност при източника“ (Wall-plug efficiency) се определя като съотношението на изходната мощност на „лазера“ (или „средна изходна мощност“) към общата
електрическа мощност на входа, необходима за задействането на „лазера“, включително
източника на захранване/средата и топлинната среда/топлообменника.
a. Не-„регулиращи се“ „лазери“ с непрекъсната вълна (НВ/CW), имащи някоя от
следните характеристики:
1. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 150 nm, и средна мощност на изхода
над 1 W;
2. Дължина на вълната на изхода от 150 nm или повече, но не по-голяма от 520 nm,
с изходна мощност над 30 W;
Бележка: 6A005.a.2 не контролира аргонни „лазери“ с изходна мощност, равна на или
по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи
някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 150 W;
4. Дължина на вълната на изхода от 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и изходна
мощност над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да
е от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm, и която и
да е от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и изходна мощност над 100 W; или
2. Изходна мощност над 150 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните
характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна мощност над 500 W; или
2. Изходна мощност над 2 kW;
Бележка: 6.A005.a.6.b не контролира промишлени „лазери“ в многомодов напречен режим
с изходна енергия над 2 kW, но по-малка от 6 kW, с обща маса над 1200 kg. За целите на
настоящата бележка обща маса включва всички компоненти, необходими за задействането на „лазера“, напр. „лазер“, източник на захранване, топлообменник, но изключва
външни оптични системи за създаване на среда и/или предаване на лъча.
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7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W; или
8. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 1555 nm, и средна мощност на изхода над 1 W;
b. Не-„регулиращи се“ „импулсни лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. С дължина на вълната под 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. „Изходна мощност“ над 1 W;
2. Дължина на вълната от 150 nm или по-голяма, но не по-голяма от 520 nm, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
Бележка: 6А005.а.6.b не контролира аргонни „лазери“ със „средна изходна мощност“, равна на или
по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W; или
2. „Средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 150 W; или
2. „Средна изходна мощност“ над 150 W;
4. Дължина на вълната на изход над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W;
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6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“, по-малко от 1 μs, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Изходна „върхова мощност“ над 5 GW на импулс;
2. „Средна изходна мощност“ над 10 W; или
3. Енергия на изход над 0,1 J на импулс;
b. „Времетраене на импулса“, равно на 1 ns или по-голямо, но не по-голямо от 1 μs и която и
да е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 100 MW;
b. „Средна изходна мощност“ над 20 W, ограничена по проект до максимална честота на повторение на импулса, по-малка от или равна на 1 kHz;
c. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“
над 100 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz;
d. „Средна изходна мощност“ над 150 W и способни да работят при честота на повторение на
импулса, по-голяма от 1 kHz; или
e. Енергия на изход над 2 J на импулс; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 400 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“
над 500 W;
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW; или
d. Енергия на изход над 4 J на импулс; или
c. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 500 kW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“
над 100 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 150 W; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 1 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“
над 500 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW;
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W; или
8. Изходна дължина на вълната над 1555 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 100 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
c. „Регулиращи се лазери“, с която и да е от изброените по-долу характеристики:
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Бележка: 6А005.с включва титан-сапфирени (Ti:Al2O3), тулий-итрий-алуминиевогранатни (Tm:YAG), тулий-итрий-скандий-галий-гранатни (Tm: YSGG), александритни (Cr: BeAl2O4), „лазери“ с цветен център,
багрилни „лазери“ и течни „лазери“.
1. С дължина на вълната под 600 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
2. Изходна дължина на вълната от 600 nm и повече, но не повече от 1400 nm и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1 J на импулс и „върхова мощност“ над 20 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 20 W; или
3. Изходна дължина на вълната над 1400 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
d. Други „лазери“, които не са посочени в 6A005.a, 6A005.b или 6A005.c, както следва:
1. Полупроводникови „лазери“, както следва:
Бележка 1: 6А005.d.1 вкючва полупроводникови „лазери“ с изходящи оптически свръзки (напр. гъвкави
проводници от оптични влакна).
Бележка 2: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите „лазери“, специално проектирани за друго
оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.
a. Отделни полупроводникови „лазери“ с едномодов напречен режим, с която и да е от следните
характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1510 nm, със средна или CW/НВ мощност на
изхода над 1,5 W; или
2. Дължина на вълната, по-голяма от 1510 nm, и средна или НИ/CW мощност на изход над 500 mW.
b. Индивидуални полупроводникови „лазери“ с многомодов напречен режим, с която и да е от изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, по-малка от 1400 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 10 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и средна или
CW/НВ мощност на изход над 2,5 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност
на изхода над 1 W;
c. Индивидуални полупроводникови лазерни решетки с която и да е от изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1400 nm, със средна или CW/НВ мощност на
изхода над 80 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и средна или
CW/НВ мощност на изход над 25 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност
на изхода над 10 W;
d. Множество подредени полупроводникови „лазери“, съдържащо поне една решетка, посочена в
6A005.d.1.c;
Технически бележки:
1. Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат лазерни диоди.
2. Една „решетка“ съдържа голям брой полупроводникови лазерни излъчватели, произведени в само
стоятелен чип, когато центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
3. Една „групирана решетка“ е произведена чрез групиране или друг метод на монтиране на решетки,
при което центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
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2. „Лазери“ с въглероден оксид (СО), имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 5 kW; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 5 kW;
3. „Лазери“ с въглероден диоксид (CO2), имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. НИ мощност на изход над 15 kW;
b. Импулс на изход с „времетраене на импулса“ над 10 μs и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
1. „Средна изходна мощност“ над 10 kW; или
2. „Върхова мощност“ над 100 kW; или
c. Импулс на изход с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 10 μs, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
1. Импулсна енергия над 5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 2,5 kW;
4. Ексимерни „лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Изходна дължина на вълната не по-голяма от 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не по-голяма от 190 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 120 W;
c. Дължина на вълната на изход над 190 nm, но не по-голяма от 360 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 10 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 500 W; или
d. Изходна дължина на вълната над 360 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
Важно: За ексимерни „лазери“, специално проектирани за литографско оборудване, вж. 3B001.
5. „Химически лазери“, както следва:
a. Хидроген-флуоридни (HF) „лазери“;
b. Деутериево-флуоридни (DF) „лазери“;
c. „Трансферни лазери“, както следва:
1. „Лазери“ с йоден оксид (O2-I);
2. „Лазери“ с деутериев флуорид – въглероден диоксид (DF-CO2);
6. „Единични импулсни“ „лазери“ с неодимово стъкло, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ не по-голямо от 1 μs и изходна енергия над 50 J на импулс; или
b. „Времетраене на импулса“, по-голямо от 1 μs, и изходна енергия над 100 J на импулс;
Бележка: „Единични импулсни“ „лазери“ се отнася до „лазери“, които генерират единичен изходен импулс
или при които интервалът между импулсите е над една минута.
e. Компоненти, както следва:
1. Огледала, охлаждани или чрез „активно охлаждане“, или посредством охладителни тръби;
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Техническа бележка:
„Активно охлаждане“ е метод на охлаждане за оптични компоненти, който използва течащи течности
под повърхността (номинално нa по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на оптичната съставна
част, за отнемане на топлина от оптиката.
2. Оптични огледала или предавателни или частично предавателни оптични или електрооптични
компоненти, специално проектирани за използване с контролирани „лазери“;
f. Оптично оборудване, както следва:
Важно: За оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за „свръхмощни
лазери“ („СМЛ“), вж. списъка на оръжията.
1. Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза), способно да изобразява поне 50 позиции върху челото на снопа вълни и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 100 Hz, и фазово разграничение от поне 5 % от
дължината на вълната на снопа; или
b. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 1000 Hz, и фазово разграничение от поне 20 % от
дължината на вълната на снопа;
2. Лазерно диагностично оборудване, способно да измерва ъглови отклонения при насочването на лъча
на системата „СМЛ“, равна на или по-малка от 10 μrad;
3. Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система „СМЛ“ с фазова подредба за
съчетаване на кохерентни потоци с точност от λ/10 при проектната дължина на вълната или 0,1 μm,
което от двете се окаже по-малко;
4. Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със системи „СМЛ“.
6A203

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

6A205

„Лазери“, лазерни усилватели и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5, 0B001.h.6
и 6A005, както следва:
ВАЖНО: За лазери с пари на мед, виж 6A005.b.
a. Аргонови йонни „лазери“, имащи и двете изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm, и
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 40 W;
b. Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни осцилатори, имащи всички
изброени характеристики:
1.
2.
3.
4.

Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
Средна мощност на изход, по-голяма от 1 W;
Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;

c. Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, имащи всички
изброени характеристики:
1.
2.
3.
4.

Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
Средна мощност на изход, по-голяма от 30 W;
Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;

Бележка: 6A205.с не контролира еднорежимните осцилатори.
d. Импулсни „лазери“ с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:
1.
2.
3.
4.

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

Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали,
по-малки от 10 микросекунди.
Бележка:

6A226

6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО (Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs
(Доплерови лазерни интерферометри).

Датчици за налягане, както следва:
a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa;
b. Кварцови преобразуватели за налягане над 10 GPa.

6B008

Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса
при излъчване 100 ns или по-малко и специално проектирани съставни части за тях.

6B108

Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за измерване чрез радарно
напречно сечение, годни за използване при „ракети“ и подсистеми за тях.

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6B108.

Техническа бележка:
В 6В108 „ракета“ означава пълни ракетни системи и пълни системи от пилотирани и
безпилотни въздушни транспортни средства, имащи обсег на действие над 300 км.
6D003.а „Софтуер“ за „обработка в реално време“ на акустични данни:
a. „Софтуер“, както следва:
1. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в
реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми
групи от хидрофони;
2. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи хидрофони;
3. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в
реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни
или брегови системи;
4. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни или брегови системи;
5. „Софтуер“ или „първичен код“, специално проектиран за всеки от случаите, изброени
по-долу:
a. „Обработка в реално време“ на акустични данни от сонарни системи, описани в
6A001.a.1.e; и
b. Автоматично откриват, класифицират и локализират плувци или водолази;
N.B.: „Софтуер“ или „първичен код“ за откриване на водолази, специално проектиран или модифициран за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военни стоки.
КАТЕГОРИЯ 7
НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
7A117

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

7B001

Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването в 7А117.
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Бележка: 7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за
Техническо обслужване I и Техническо обслужване II.
Технически бележки:
1. „Техническо обслужване I“
Отказ на вътрешен навигационен възел се открива на летателния апарат чрез
показанията на контролното и индикаторното устройство (CDU/БУИ) или
от информацията за състоянието от съответната подсистема. Следвайки
указанията от наръчника на производителя, причината на отказа може да бъде
локализирана на равнище на отказалия бързосменяем блок (LRU/ББ). Тогава операторът отстранява LRU/ББ и го заменя с резервен.
2. „Техническо обслужване II“
Дефектният LRU/ББ се изпраща на поддържащия сервиз (на производителя или
на оператора, отговарящ за Техническо обслужване II). В поддържащия сервиз
отказалият LRU/ББ се проверява с различни подходящи средства, за да се удостовери и локализира дефектният заменяем в сервиза монтажен (SRA/ЗСМ)
модул, на който се дължи повредата. Този SRA/ЗСМ се отстранява и заменя с
оперативна резерва. Дефектният SRA/ЗСМ (а може би и цялото LRU/ББ) след
това се изпраща на производителя.
Важно: „Техническо обслужване II“ не включва отстраняването на контролирани
акселерометри или жиродатчици от ЗСМ/SRА.
7B003

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

7B103

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

7D101

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, определено в 7B003 или 7B103.

7E001

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“ на оборудването
или „софтуер“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.

7E002

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

7E101

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

8A002.o.3 Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост 1000 t (тона) или повече, както следва:
b. Активни системи за намаляване или премахване на шума или магнитни лагери,
специално конструирани за системи за силово предаване, съдържащи електронни управляващи системи, способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез
генериране на противошумови или противовибрационни сигнали пряко към източника.
8E002.а

„Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване
(смяна на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания
под водата шум.
КАТЕГОРИЯ 9
КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)

9A004

Космически ракети носители и „космически летателни апарати“.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А104.
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Бележка: 9А004 не контролира полезните товари.
Важно: Доколко подлежат на контрол продуктите, съдържащи се в полезния товар на
„космическите летателни апарати“, вж. съответните категории.
9A005

Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 9A006, използваеми за космическите ракети носители, описани в 9А004, или
ракети сонди, описани в 9А104.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A105 и 9A119.

9A006

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

9A007

Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космическите ракети носители,
описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104, имащи някоя от следните характеристики:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;

9A008

Съставни части, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с
твърдо гориво:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А108.с.
d. Векторни системи за управление за подвижни дюзи или вторична тяга на инжектирането на течност, използваеми за космическите ракети носители, описани в 9А004
по-горе, или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу, способни на някое от изброените:
1. Отклонение по всички оси, надхвърлящо ±5°;
2. Ъглова скорост на вектора на 20°/s или по-голяма, или
3. Ъглово ускорение на вектора от 40°/s2 или по-голямо.

9A012

„Безпилотни летателни апарати“ (UAVs/ БЛА), свързани системи, оборудване и компоненти
за тях, както следва:
a. „БЛА“, притежаващи едно от следните:
1. Възможност за автономно управление на полета и навигация (например автопилот
с инерционна система за навигация), или
2. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек оператор (например телевизуално отдалечено управление).
b. Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:
1. Оборудване, специално разработено за дистанционно управление на „БЛА“, контролирано от 9А012.а;
2. Системи за навигация, положение, насочване или управление, различни от описаните в 7A, специално проектирани за предоставяне на възможност за автономно
управление на полета или навигация на „БЛА“, описани в 9А012.a;
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3. Оборудване и компоненти, разработени специално за превръщане на пилотирано
въздухоплавателно средство в „БЛА“, контролирани от 9А012.а.
4. Въздушни бутални двигатели или ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за задвижване на „UAVs/БЛА“ за височини
над 50 000 фута (15 240 m).
9A104

Ракети сонди, имащи радиус на действие над 300 km.

9A105

Ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A004.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Ракетни двигателни системи с течно гориво, използваеми при „ракети“, различни
от описаните в 9А005, имащи обща импулсна мощност над 1,1 MNs, освен апогейните
ракетни двигателни системи с течно гориво, проектирани или изменени за спътникови
приложения и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Диаметър на гърловината на дюзата 20 мм или по-малък, и
2. Налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско.
9A106

Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми при „ракети“, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети
сонди, които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на
300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата,
описано в 9A106.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).

9A108

Компоненти, използваеми за „ракети“, различни от описаните в 9A008, специално проектирани
за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:
a. Корпуси за ракетни двигатели, „вътрешна обшивка“ и „изолация“ за тях;
b. Ракетни дюзи (сопла);
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети
сонди, които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на
300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата,
описано в 9A108.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).

9A116

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

9A119

Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или безпилотни летателни апарати, способни да доставят полезен товар от поне 500 kg с обхват поне 300 km,
различни от описаните в 9A005 или 9A007.а.
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9B115

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

9B116

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

9D101

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

9E001

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

9E002

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

9E101

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

9E102

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

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в
състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.
„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ
търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или
животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.
„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 2, 8) включват:
a. Непрекъснати „моновлакна“;
b. Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;
c. „Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;
d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви
дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.
„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява
на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:
a. Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или
b. Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.
„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високото ниво на мощност, получено при „лазерната продължителност“.
„Вътрешна обшивка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво
и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен
(HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по
вътрешността на кожуха.
„Енергетични материали“ (1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават
енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и
„метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични материали.
„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:
a. за плутониеви изотопи и уран 233, теглото на изотопа в грамове;
b. за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;
c. за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;
„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/ дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран
смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да
бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.
„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.
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„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж
на място), подържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.
„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25
секунди.
„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка,
и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.
„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.
„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така
и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.
Важно:
Виж също:
„Химически лазер“;
„Лазер с модулиран Q фактор“;
„Свръхмощен лазер“;
„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.
„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.
„Лазер с предаване на възбуждането“ (кат. 6) означава „лазер“, в който активният елемент се възбужда
посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом или молекула с атом или молекула от активния елемент.
„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива
геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле
(с променлива геометрия на крилете).
Важно: Вж. също „граждански летателни апарати“.
„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) могат да бъдат мед, неръждаема стомана, алуминий,
алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни проценти
никел и устойчиви на UF6, обработени с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на
отделяне.
„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички,
независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал, включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или
заразен с такива култури.
„Необходими“ (ОБТ 1 – 9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа,
характеристики или функции. Такива „изискващи се“ „технологии“ могат да бъдат използвани и от други
стоки.
„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което
се среща в природата.
„Обектен код“ (кат. 9) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един
или повече процеси („първичен код“ (първичен език), преобразуван от програмната система.
„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.
„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване,
осигуряване на качеството.
„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и
изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване
на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.
„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.
„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от)
енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.
„Софтуер“ (всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“
независимо от конкретната реализация и носител.
Важно: „Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет,
изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.
„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или
233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) °К (23 ± 2) °С) и относителна
влажност (50 ± 5) %.
„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) °К (23 ± 2)
°С) и относителна влажност (50 ± 5) %.
„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на
„лазерната продължителност“ в секунди.
„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.
„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на „технически
данни“ или „техническа помощ“.
Важно 1:
„Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания
и консултантски услуги и може да включва предаване на „технически данни“.
Важно 2:
„Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули,
таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.
„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси,
независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали,
като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.
„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична
работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или
наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.
„Химичен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на
химическа реакция.
„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва
всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява
равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк
контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.
АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Акроним или съкращение

Значение

AVLIS

Лазерно изотопно отделяне с атомни пáри

MLIS

Лазерно молекулярно изотопно отделяне

CRISLA

Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DLIs/ ДЛИ

Доплерови лазерни интерферометри

CEP/ВКГ

Вероятна кръгова грешка

CDU/ БУИ

Блок за управление и индикация

LRU/ ББ

Бързосменяем блок

SRA/ ЗСМ

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

UAVs/ БЛА

Безпилотни летателни апарати

SHPL/ СМЛ

Свръхмощни лазери

СИСВО

Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222

ОТ 1 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 180 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост
на разходите по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 64 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 думите „§ 1, т. 6“ се заменят
с „§ 1, т. 9“.
2. В ал. 5 думите „§ 1, т. 6“ се заменят с
„§ 1, т. 9“ и изречение второ се заличава.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) За целите на оперативната програма
са допустими и разходи, свързани с участието на хора с увреждания, за специализирани
транспортни средства, за лични асистенти,
жестомимични преводачи и др., при условие че
отговарят на общите изисквания за допустимост.
(8) По договори за безвъзмездна финансова
помощ, с изключение на договорите с конкретни бенефициенти по смисъла на § 1, т. 9 от
допълнителните разпоредби на Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г., за допустими се считат и разходите съгласно член 1
от Регламент (ЕО) № 396/2009 на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1081/2006 относно Европейския
социален фонд с оглед разширяване кръга на
видовете разходи, допустими за финансиране
от ЕСФ (ОВ, 126/1 от 21.05.2001 г.).“
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Разходи в парична форма на стойност
над 3000 лв. се извършват само по банков път.“
§ 3. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба
думите „§ 1, т. 6“ се заменят с „§ 1, т. 9“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223

ОТ 4 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 30,
46 и 64 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения:
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1. Точка 11 се изменя така:
„11. дирекция „Икономическа и финансова
политика“;“.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. дирекция „Международни финансови
институции и сътрудничество“.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Точка 16 се изменя така:
„16. обезпечава договорните взаимоотношения с рейтингови агенции във връзка с
присъжданите кредитни рейтинги на страната;“.
2. Точки 17 – 23 се отменят.
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Международно сътрудничество и политика“ се заменят с
„Икономическа и финансова политика“.
2. В т. 12 думите „чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност“ се
заменят с „чл. 258 и 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз“.
3. Точки 14 – 20 се отменят.
§ 4. В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. извършва анализ на ефективността, ефикасността, разходите и ползите от изпълнението
на големи инвестиционни проекти в Република
България;“.
2. Досегашните т. 3 – 12 стават съответно
т. 4 – 13.
3. Създава се т. 14:
„14. обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с
изготвянето и актуализирането на кредитния
рейтинг на страната.“
§ 5. Член 31а се изменя така:
„Чл. 31а. Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“:
1. осъществява редовни консултации и сътрудничество с Международния валутен фонд, с
организациите от групата на Световната банка
и с други европейски и международни финансови и кредитни институции и организации в
рамките на установените формати на взаимоотношенията на страната с тях и подпомага
координацията на външното финансиране на
Република България;
2. участва в преговори за сключване на договори за получаване, предоставяне и гарантиране
от държавата на кредити от международни
финансови институции;
3. организира и координира уреждането на
дяловите участия на Република България в
международните финансови институции;
4. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по съучастия в
международни финансови институции, както
и по други разходи и вноски, свързани с тези
участия на Република България;
5. координира и администрира структурните
заеми от международни финансови институции,
свързани с националното съфинансиране на
проекти, финансирани от Кохезионния фонд и
Структурните фондове на Европейския съюз;
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6. координира и оказва съдействие при
съгласуване на параметрите по техническата,
аналитичната и консултантската помощ по
линия на Международната банка за възстановяване и развитие и Международния валутен
фонд и при представяне на резултатите от нея;
7. осъществява договарянето и цялостната
междуведомствена координация при изпълнението на ангажиментите по структурното
финансиране от Международната банка за
възстановяване и развитие;
8. осъществява координация и мониторинг по
изпълнението на заемния портфейл на Международната банка за възстановяване и развитие
в Република България и оказва методологична
помощ на ведомствата изпълнители;
9. подпомага управителя/заместник-управителя за Република България в международните
финансови институции при изпълнението на
функциите им съгласно учредителните договори
и във връзка с участието на страната в работата
на тези организации, в т.ч. при участието им
в редовните срещи в рамките на финансовите
институции;
10. оказва институционална подкрепа по реализиране на проекти в страната, съфинансирани
от международни и финансови институции, в
частта на финансовите условия;
11. осъществява дейностите по междуправителствените кредитни спогодби, по които
българската страна е кредитор, в частта на
реализиране на потвърдените вземания, както и подготвя, договаря и реализира схеми и
специфични механизми за приключване на
остатъчни салда по клирингови, бартерни и
други финансови и платежни споразумения;
12. осъществява координация и методическо
ръководство при разработването на проекти на
нормативни актове в областта на валутно-финансовото законодателство и прилага установения
за страната валутно-финансов режим;
13. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по споразумения
за реализиране на вземания;
14. удостоверява инвестиции в съответствие
с националното законодателство за целите на
Закона за чужденците в Република България;
15. води регистрите, предвидени във валутното законодателство на страната и в регламенти
на Европейския съюз;
16. договаря и прилага схеми „дълг срещу
собственост“, суапове и други схеми по външния
дълг на страната;
17. осъществява прилагането на международната схема за сертифициране на търговията с
необработени диаманти, установена в рамките
на Кимбърлийския процес, и функциите на орган на Европейските общности в съответствие
с регламент на Европейския съюз;
18. отговаря за финансовото осигуряване и
определянето на финансовите схеми и инструменти в процеса на планиране участието на
Република България в международното сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ;
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19. участва при формулирането на националната политика за експортно застраховане
за сметка на държавата;
20. участва в преговори за сключване на
двустранни междудържавни и междуправителствени спогодби за насърчаване и взаимна
защита на инвестициите;
21. анализира, планира и координира бюджетните разходи за съфинансиране на двустранни програми и проекти за сътрудничество
и развитие.“
§ 6. В приложението към чл. 8, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Ред „експертни и технически сътрудници
4“ се заменя със „съветници, експерти и технически сътрудници
4“.
2. На ред „дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ числото „34“ се заменя с „27“.
3. Ред „дирекция „Международно сътрудничество и политика“ 32“ се заменя с „дирекция
„Икономическа и финансова политика“ 26“.
4. На ред „дирекция „Икономически анализи и прогнози“ числото „35“ се заменя с „34“.
5. Ред „дирекция „Инвестиции“
17“ се
заменя с „дирекция „Международни финансови
институции и сътрудничество“
31“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
публичната администрация и сигурността на
Република Корея за сътрудничество в областта
на информационното общество
(Одобрен с Решение № 618 от 7 септември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
20 септември 2010 г.)
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България и Министерството на публичната
администрация и сигурността на Република
Корея (наричани оттук нататък „страни“),
Като отчитат, че високоразвитите информационни технологии и услуги представляват
важен фактор за социално-икономическото
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развитие и за благосъстоянието на населението
на двете държави,
Водени от желанието да насърчават взаимноизгодното сътрудничество в областта на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в духа на приятелските отношения
между двете страни,
Като вземат предвид Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Република
Корея, от друга страна, подписано на 10 май
2010 г. в Брюксел,
Се договориха за следното:
Член 1
В съответствие със законите и правилата
в двете страни страните ще осъществяват сътрудничество в следните области:
1.1. предоставяне на съдействие за създаването на политики в областта на информационното общество;
1.2. консултации по политиката и предоставяне на техническо съдействие за изграждането
на електронно правителство;
1.3. взаимен обмен на служители и съвместни
проучвания в областта на ИКТ;
1.4. предоставяне на съдействие за пред
приемането на контрамерки за смекчаване на
отрицателните въздействия от ИКТ;
1.5. предоставяне на съдействие за сътрудничество в бизнес дейности, свързани с ИКТ;
1.6. други области от взаимен интерес, свързани с информационното общество, по взаимно
решение на двете страни.
Член 2
Сътрудничеството в областите, залегнали
в чл. 1, може да включва следните дейности,
като не се ограничава единствено до тях:
2.1. съдействие за създаването на политики
в областта на информационното общество:
а) предоставяне на консултантски услуги
за формулирането и усъвършенстването на
стратегиите и политиките в областта на информационното общество;
б) споделяне на техники за анализ на разходоориентирани резултати;
в) обмен на информация за нови технологии
и приложения за информационното общество;
г) предоставяне на съдействие за разработване на политики за ИКТ от местните органи
на управление;
2.2. консултации по политика и техническо
съдействие за изграждането на електронно
правителство;
а) обмяна на ноу-хау за приложни и регулаторни политики за изграждане на електронното
правителство;
б) обмяна на информация относно необходимите системи и услуги за изграждане на
електронно правителство;
в) обмяна на знания относно тенденциите
в електронното управление;
2.3. взаимен обмен на служители и съвместни
проучвания в областта на ИКТ:
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а) осъществяване на разнообразен обмен на
служители и технически обмен за засилване
капацитета на човешките ресурси в областта
на ИКТ (включително, но без да се ограничава
единствено до доброволчески програми в ИКТ,
работни семинари и конференции);
б) предоставяне на съдействие за осъществяването на съвместни проучвания по въпроси на
сътрудничеството в области от взаимен интерес;
в) насърчаване на отношения на сътрудничество между специализирани организации в
сферата на ИКТ в двете страни;
2.4. контрамерки за смекчаване на отрицателните въздействия от ИКТ:
а) предоставяне на съдействие за създаването
на политика и технология за информационна
сигурност за решаването на такива въпроси,
като хакерски атаки, неприкосновеност, политика по информационна сигурност и ключова
публична инфраструктура;
б) съдействие за развитието на здравословна национална информационна култура,
включително и подкрепа на групи/райони в
по-неизгодно положение, както и усилия за
намаляване на националното и международното
цифрово разделение;
2.5. подкрепа за създаването на бизнес рамка,
базирана на ИКТ:
а) предоставяне на съдействие за ефективни информатизирани системи за управление,
базирани на архитектурата на предприятието;
б) улесняване на създаването и подкрепа
за използването на рамка от ИКТ стандарти;
в) съвместни консултации и предоставяне на
съдействие за обмен на публична информация;
2.6. дейности, насочени към улесняване на
сътрудничеството между стопански субекти,
свързани с развитието на ИКТ системи.
Член 3
3.1. Дейностите по чл. 2 се реализират и
обсъждат в рамките на съществуващия българо-корейски Комитет за ИКТ сътрудничество.
а) комитетът е съставен от представители
на ниво заместник-министър или друго, определено от страните;
б) комитетът провежда срещи по график,
договорен писмено съвместно от страните;
в) съставът и основните теми от дневния
ред на комитета се определят съвместно от
страните преди всяка среща на комитета.
3.2. Съгласно този меморандум за разбирателство и съобразно своите компетенции страните обединяват усилия за осъществяването на
надзор и предоставянето на политически насоки
относно изпълнението на съвместни инициативи
в сферата на информационното общество между
български и корейски организации с идеална
цел и/или трети страни.
3.3. По отношение на прилагането на този
меморандум за разбирателство:
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а) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България (МТИТС) е подпомагано
от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“;
б) Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея
(МПАС) е подпомагано от Националната
агенция за информационно общество.
3.4. Като една от първите съвместни инициативи страните се договарят да подпомогнат
създаването на българо-корейски Център за
сътрудничество в областта на информационните
технологии (ЦСИТ), чиято дейност и ръководство се осъществяват съгласно чл. 3.2.
a) Агенциите, отговорни за създаването и
дейността на ЦСИТ, са Софийският университет
от българска страна и Националната агенция
за информационно общество (НАИО) от корейска страна.
б) Софийският университет и НАИО обсъждат и формулират подробен план за създаването
и дейността на центъра.
Член 4
4.1. Всяка страна поема ангажимент за
своите разходи, произтичащи от дейностите
по сътрудничеството, реализирани по този
меморандум за разбирателство, включително
разходите за пътни и квартирни пари.
Член 5
5.1. Всички дейности по сътрудничеството по
този меморандум за разбирателство се осъществяват в зависимост от наличието на съответните
финансови и човешки ресурси на страните.
Член 6
6.1. Всяка информация, получена в резултат
от дейностите на сътрудничеството по този
меморандум за разбирателство, може да бъде
използвана единствено от двете страни. Тази
информация може да бъде предоставяна на трети
страни само с писменото съгласие на страните.
Член 7
7.1. Този меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписване и остава в
сила за период от 5 години, като се подновява
автоматично за последователни срокове от по
1 година, освен ако някоя от страните го денонсира в писмена форма по дипломатически
път най-малко 6 месеца преди изтичането на
всеки срок.
2.2. Този меморандум за разбирателство
може да се изменя само след предварителното
писмено съгласие на двете страни.
7.3. Прекратяването на този меморандум
за разбирателство не засяга изпълнението на
осъществяваните към момента на прекратяване
проекти или програми, освен ако не е решено
друго с писменото съгласие на страните.
7.4. Страните потвърждават, че решават всеки
възникнал спор помежду им, който произтича
от този меморандум за разбирателство или е
свързан с него, добронамерено чрез взаимни
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преговори и договаряне, както и че нито един
спор няма да бъде отнасян за разрешаване към
национален или международен съд или трета
страна. Ако преговорите не протекат успешно,
страните разрешават спора по друг начин, който
се договаря писмено между страните.
Подписано в два екземпляра на 20 септември 2010 г. в София, Република България, на
английски език.
За Министерството
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията на
Република България:
Александър Цветков,
министър на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
7871

За Министерството
на публичната
администрация и
сигурността на
Република Корея:
Янг-хо Ан,
заместник-министър
на публичната
администрация и
сигурността

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на управление
и основните функции на структурните звена
на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“, наричано по-нататък „ДП „РАО“
или „предприятието“.
Чл. 2. (1) Държавно предприятие „Радио
активни отпадъци“ е юридическо лице по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за
безопасно използване на ядрената енергия,
със седалище София и със специализирани
поделения в страната.
(2) Предприятието има фирмен знак, печат
и интернет страница.
Чл. 3. (1) Предприятието управлява предоставеното му от държавата имущество – публична и частна държавна собственост.
(2) В имуществото по ал. 1 се включват
съществуващите съоръжения за управление на
радиоактивни отпадъци – държавна собственост, заедно с прилежащата инфраструктура и
земята към тях, както и предоставените от Министерския съвет за стопанисване и управление
недвижими имоти и движими вещи – публична
или частна държавна собственост.
(3) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително
изпълнение.
(4) Срещу предприятието не може да се
открива производство по несъстоятелност.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на предприятието е:
1. управление на радиоактивните отпадъци,
което включва всички дейности, свързани с
манипулирането, предварителната обработка,
преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните
отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръженията за управление на
радиоактивни отпадъци;
2. изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за
у правление на радиоактивни отпадъци и
извеждане от експлоатация;
3. извършване на превоз на радиоактивни
отпадъци извън площадката на съответното
ядрено съоръжение;
4. други дейности, предвидени в Закона за
безопасно използване на ядрената енергия.
(2) Предприятието осъществява дейностите
по ал. 1 при спазване на нормативните изисквания за дейността, включително изискванията
на Закона за безопасно използване на ядрената
енергия (ЗБИЯЕ) и подзаконовите актове по
прилагането му, приетата от Министерския
съвет стратегия за управление на отработеното
ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци
и в съответствие с издадените лицензии и
разрешения, когато такива се изискват.
Чл. 5. (1) Предприятието може да извършва дейности и да сключва сделки само във
връзка с осъществяването на неговия предмет
на дейност.
(2) Предприятието не може да участва в
търговски или граждански дружества.
(3) Предприятието няма право да сключва
договори за кредити с търговски банки и други
финансови институции, освен ако за това има
изрично решение на Министерския съвет.
(4) При реализиране на годишна печалба от
предприятието тя се внася в бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по сметка на фонд „Радиоактивни
отпадъци“ след приемане на годишния отчет.
Чл. 6. (1) Дейностите и издръжката на
предприятието се финансират със средства от
фонд „Радиоактивни отпадъци“ (фонд „РАО“)
и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения“ (фонд „ИЕЯС“) към министъра
на икономиката, енергетиката и туризма при
условията и по реда на ЗБИЯЕ, Наредбата
за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на
дължимите вноски във фонд „Радиоактивни
отпадъци“ приета с ПМС № 301 от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 13 от
2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г.,
бр. 3 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.) и Наредбата
за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на
дължимите вноски във фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“, приета
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с ПМС № 300 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от
2003 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г.,
бр. 110 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.).
(2) Взаимоотношенията между фонд „РАО“,
фонд „ИЕЯС“ и ДП „РАО“ се регламентират с договори, които се сключват ежегодно
между председателя на управителния съвет
на фонд „РАО“, съответно на фонд „ИЕЯС“,
и изпълнителния директор на предприятието.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 7. Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на икономиката, енергетиката и туризма;
2. управителният съвет на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“;
3. изпълнителният директор.
Чл. 8. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
1. провежда държавната политика в областта на управлението на радиоактивните
отпадъци съгласно ЗБИЯЕ;
2. определя членовете на управителния
съвет и сключва договор за управление с
всеки от тях за срок от три години;
3. утвърждава правилника за устройството
и дейността на предприятието, включително
измененията и допълненията в него, по предложениe на управителния съвет;
4. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
5. предлага на Министерския съвет да
вземе решения по реда на чл. 6 от Закона за
държавната собственост;
6. одобрява заповедите на изпълнителния
директор, с които се откриват търгове за
отдаване под наем на недвижими имоти,
предоставени за управление на предприятието, както и заповедите, с които се определят
наемателите след проведените търгове;
7. разрешава за всек и отделен слу чай
участието на предприятието в международни
организации, както и в юридически лица с
нестопанска цел;
8. предлага на Министерския съвет да
вземе решения за сключване на договори за
кредити с търговски банки и други финансови
институции съгласно чл. 80, ал. 3 ЗБИЯЕ;
9. предлага на управителния съвет на фонд
„РАО“ одобряването на проектите на годишна,
тригодишна и дългосрочна програма и бюджет
на предприятието и приемането на отчети
за дейността на предприятието;
10. предлага на Министерския съвет да
вземе решения за приемане на тригодишните програми за дейността на предприятието
съгласно ЗБИЯЕ;
11. разрешава за всеки отделен случай
сключването на договори за съвместна дейност,
поемането на менителнични задължения, даването на обезпечения в полза на трети лица,
сключването на съдебна или извънсъдебна
спогодба, с която се признават задължения или
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се опрощава дълг, дългосрочно сътрудничество
от съществено значение за дружеството или
за прекратяване на такова сътрудничество;
12. командирова в чужбина изпълнителния
директор на предприятието.
Чл. 9. (1) Управителният съвет на предп ри я т ието осъщест вява у п равлението на
дейността, стопанисването, поддържането и
опазването на предоставеното му имущество
и използването му по предназначение, като:
1. разработва и предлага на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма проект
на правилника за устройството и дейността на
ДП „РАО“, измененията и допълненията му;
2. разработва и предлага на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма за
утвърждаване правила за работа на управителния съвет;
3. одобрява структурата и числеността на
персонала на предприятието по предложение
на изпълнителния директор;
4. приема проектите за годишна, тригодишна и дългосрочна програма за дейността
и бюджета на предприятието по предложение
на изпълнителния директор;
5. определя регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за независим финансов одит на предприятието и
приема годишния финансов отчет;
6. предлага на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма да разреши участието
на предприятието в международни организации и в юридически лица с нестопанска цел;
7. взема решения за продажба или за ликвидация на дълготрайни материални активи,
за учредяване на вещни права и за отдаване
под наем на движими или недвижими вещи;
8. представя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма ежегодно до 31 март
на следващата година отчет за дейността на
предприятието през предходната година;
9. взема решения за искане за издаване,
продължаване на срока, изменение и прекратяване на лицензии или разрешения във връзка
с предмета на дейност на предприятието;
10. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
11. разработва и предлага за утвърждаване от управителния съвет на фонд „ИЕЯС“
методика за определ яне на разходите за
финансиране на дейностите по извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения;
12. разработва и предлага за одобряване от
управителния съвет на фонд „РАО“ методика
за определяне размера на дължимите вноски
във фонд „РАО“ от юридическите и физическите лица, които в резултат на дейността си
генерират радиоактивни отпадъци;
13. изпълнява други функции, свързани с
управлението на радиоактивните отпадъци
в съответствие с разпоредбите на законодателството.
(2) Управителният съвет осъществява функциите си по ред, определен в правилата за
работа на управителния съвет на ДП „РАО“.
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(3) Членовете на управителния съвет са
длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на предприятието, както и да пазят
търговска и служебна тайна и престижа на
предприятието, като не разгласяват информация, станала им известна при или по повод
изпълнението на техните задължения, ако
това би могло да повлияе върху дейността и
развитието на предприятието.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на
предприятието в съответствие със законодателството, приетите планове, програми и
фиксираните финансови рамки;
2. провежда политиката на предприятието
за осигуряване безопасното и ефективното
управление на радиоактивните отпадъци;
3. организира и ръководи изпълнението
на проектите по извеждане от експлоатация;
4. организира и ръководи дейностите по
осигуряване на радиационна защита, ядрена
безопасност и физическа защита и за осигуряване на защитата на населението и околната среда от потенциалното въздействие на
съоръженията за управление на радиоактивни
отпадъци и извеждане от експлоатация, за
които предприятието има лицензии и/или
разрешения за експлоатация или за които
дейността по управление на радиоактивни
отпадъци е възложена от председателя на
Агенцията за ядрено регулиране съгласно
чл. 73, ал. 1 и 3 ЗБИЯЕ;
5. осигурява и управлява финансовите, материалните и човешките ресурси, необходими
при управлението на радиоактивните отпадъци
и безопасното извеждане от експлоатация;
6. утвърждава щатно разписание, сключва,
изменя и прекратява трудовите договори, определя основните и допълнителните трудови
възнаграждения, налага дисциплинарни наказания и упражнява други права на работодател
съгласно Кодекса на труда;
7. сключва договори с трети лица с оглед
осъществяването на дейността на предприятието;
8. представлява предприятието пред съдилищата, пред държавните органи и пред
трети лица в страната и в чужбина;
9. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра на икономиката,
енергетиката и туризма;
10. осъществява сътрудничество с български
и международни институции и организации
по въпроси, свързани с дейността на предприятието;
11. организира стопанисването и опазването
на имуществото на предприятието;
12. предлага на управителния съвет на ДП
„РАО“ проекти на инвестиционна, производствена, ремонтна и социални програми за
определени периоди съгласно Наредбата за
реда за установяване, събиране, разходване и
контрол на средствата и дължимите вноски
във фонд „Радиоактивни отпадъци“;
13. осигурява здравословни и безопасни
условия на труд, както и обучението, квалификацията и преквалификацията на работниците
и служителите;
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14. командирова със заповед в страната и
в чужбина членовете на управителния съвет,
работниците и служителите, както и външни
експерти във връзка със задачи в интерес на
предприятието;
15. осигурява условия за прилагане и поддържане на ефективна интегрирана система
за управление на безопасността, качеството
и околната среда;
16. прави предложения пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма за
участие в проекти, които да бъдат финансирани по линия на финансовите инструменти
на Европейския съюз;
17. уведомява министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за всички въпроси от
съществено значение за дейността на предприятието, а когато това се изисква от приложимото законодателство – и съответните
компетентни държавни органи;
18. утвърждава вътрешни правила и инструкции, включително правилник за организацията и дейността на специализирания
експертен съвет за техническо развитие и
безопасност на ДП „РАО“;
19. по искане на председателя на управителния съвет на фонда дава становища по
проекти и дейности, за които от трети лица
е поискано финансиране от фонд „РАО“;
20. предприема действия и мерки за предотвратяване на щети и ог раничаване и
ликвидиране на последиците от инциденти
и аварии при управление на радиоактивни
отпадъци от трети лица;
21. изпълнява други функции, свързани с
управлението на радиоактивните отпадъци,
в съответствие с разпоредбите на законодателството.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор предприятието се представлява от един от
членовете на управителния съвет, определен
със заповед на изпълнителния директор.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Държавно предприятие „Радио
активни отпадъци“ се състои от:
1. главно управление;
2. специализирани поделения.
(2) Изпълнителният директор осъществява управлението на ДП „РАО“ в рамките
на организационно-управленската структура
съгласно приложението, изградена на три
управленски нива:
1. първо управленско ниво (управленски
функции): дирекции, ръководени от директори;
2. второ управленско ниво (ръководни
производствени или контролни функции):
специализирани поделения, ръководени от
главни инженери, и отдели, ръководени от
началници на отдели;
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3. трето управленско ниво (специализирани производствени или непосредствени
контролни функции): сектори, ръководени от
ръководители на сектори.
(3) Дирекциите са организирани в отдели
и сектори, а отделите – в сектори. Сектори
могат да се образуват и без да са в структурата на отдел.
Чл. 12. (1) Като постоянно действащ помощен консултативен орган на изпълнителния
директор се сформира експертен съвет за развитие и безопасност, имащ за цел осъществяването на общата политика на предприятието
за поддържане на устойчиво управление на
радиоактивните отпадъци чрез реализация на
всички важни въпроси на научното обслужване и развитие.
(2) Експертният съвет за развитие и без
опасност се състои от председател, секретар,
постоянни членове и експерти. В работа на
съвета могат да бъдат привличани и външни
експерти.
(3) Председателят изработва и предлага за
одобрение от изпълнителния директор правилник за организация и дейност на експертния
съвет за развитие и безопасност.
Чл. 13. Със заповед на изпълнителния директор могат да се създават групи за управление на отделни проекти, включващи експерти
от структурните звена на предприятието.
Чл. 14. (1) Ръководителите на структурните
звена, пряко подчинени на изпълнителния директор, ръководят, организират, контролират,
планират, координират, отчитат се и носят
отговорност за дейността и за изпълнението
на задачите на съответното звено в съответствие с определените в правилника функции.
(2) Ръководителите на структурните звена
на всички нива осигуряват изпълнението на
съответните функции и задачи.
(3) Освен определени те с прави лника
функции структурните звена изпълняват и
други задачи, възложени им от изпълнителния
директор в кръга на неговата дейност.
Чл. 15. (1) Правата и задълженията на лицата, работещи по трудово правоотношение
в предприятието, както и изискванията за
заемане на съответната длъжност се определят
в длъжностни характеристики, утвърдени от
изпълнителния директор.
(2) Лицата по ал. 1 изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си
ръководител за изпълнението им съгласно
длъжностните си характеристики.
Раздел II
Функции и задачи на основните структурни
звена
Чл. 16. (1) Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ вк лючва следните
структурни звена:

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

1. дирекция „Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация“
(дирекция „УРАО и ИЕ“), включваща специализираните поделения;
2. дирекция „Безопасност и качество“ (дирекция „Б и К“);
3. дирекция „Правно, административно и
финансово обслужване“ (дирекция „ПАФО“);
4. отдел „Технологично осигуряване“ (отдел „ТО“);
5. сектор „Връзки с обществеността“;
6. финансов контрольор.
(2) Дирекция „У РАО и ИЕ“, дирекция
„П АФО“, дирекция „Б и К“, отдел „ТО“,
сектор „Връзки с обществеността“ и финансовият контрольор са на пряко подчинение
на изпълнителния директор.
Чл. 17. (1) Дирекция „УРАО и ИЕ“ осъществява чрез специализираните поделения
приемане, т ранспортиране, преработка и
съхранение на радиоактивните отпадъци и
дейностите по извеждане от експлоатация на
съоръжения за управление на радиоактивните
отпадъци.
(2) Дирекция „УРАО и ИЕ“ изпълнява
следните основни функции:
1. осъществява оперативната експлоатация
на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с изискванията
за безопасна експлоатация, определени в
технологичните регламенти и условията на
разрешения и лицензии от Агенцията за ядрено регулиране;
2. подготвя документи, необходими за издаването, продължаването на срока, изменението
или прекратяването на лицензии и разрешения
съгласно изискванията на законодателството;
3. координира и съгласува с лицата, в резултат на чиято дейност се генерират радиоактивни отпадъци, количествата и графиците
за предаване на генерираните радиоактивни
отпадъци;
4. организира дейностите по изграждане
на Национално хранилище за погребване
на ниско- и средноактивни радиоактивни
отпадъци, включително определяне на местоположението, проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация;
5. осигурява поддържане на предоставените
за стопанисване съоръжения, сгради и райони
чрез планиране на дейности по строителство,
рехабилитация, ремонт и поддръжка;
6. поддържа оборудването и съоръженията
в добро техническо състояние в съответствие
с изискванията на проекта, нормативните
изисквания и техническата документация;
7. предлага проекти на годишна и тригодишна програма, включващи производствени, инвестиционни и ремонтни дейности
за управление на радиоактивни отпадъци в
специализираните поделения;
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8. подг о т вя необход им и т е т ех н и ческ и
документи за провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки;
9. планира доставките на необходимите
суровини, материали и резервни части;
10. осъществява производствената дейност
и изготвя необходимите документи , свързани
с нея;
11. организира квалификацията, обучението, атест и рането и осиг у ряването на
необходимия за изпълнение на дейностите
си персонал;
12. прилага мерки за намаляване на дозовото натоварване и минимализиране обема
на количествата предадени радиоактивни
отпадъци;
13. осъществява оперативен дозиметричен
контрол на персонала и технологичен радиационен контрол;
14. осигурява здравословни и безопасни
условия на труд и пожарна безопасност при
експлоатация;
15. поддържа база данни за съоръженията
за управление на радиоактивни отпадъци и
регистър на радиоактивните отпадъци, подлежащи на управление от предприятието;
16. извършва анализ на експлоатационните
показатели на поделенията, предлага предприемане на коригиращи и превантивни мерки;
17. анализира експлоатационния опит от
дейността на предприятието и външни събития;
18. разработва критерии за приемане на
радиоактивни отпадъци от специализираните
поделения и прави предложения до изпълнителния директор за утвърждаването им;
19. участва в международни проекти в
областта на управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация.
(3) Дирекция „УРАО и ИЕ“ осъществява
функциите си чрез специализираните поделения :
1. специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“;
2. специализирано поделение „Извеждане
от експлоатация – Козлодуй“;
3. специализирано поделение „Постоянно
хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови
хан“;
4. специализирано поделение „Национално
хранилище за радиоактивни отпадъци“.
(4) Дейността на специализираните поделения се регламентира във вътрешни правилници
за организация и дейността им, утвърдени от
изпълнителния директор. Специализираните
поделения осъществяват следните основни
дейности:
1. специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“:
а) манипулиране на радиоактивните отпадъци с цел осъществяване на посочените
по-долу дейности;
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б) предварително преработване на твърди
радиоактивните отпадъци, включващо събиране, сортиране, дезактивация и раздробяване;
в) преработване на твърди радиоактивни
отпадъци, включващо опаковане във варели,
предпресоване и пресоване;
г) преработване и кондициониране на течни
водоразтворими радиоактивни отпадъци по
метода на циментирането;
д) кондициониране на течни и твърди
радиоактивни отпадъци чрез опаковане в
стоманобетонни контейнери;
е) съхраняване на радиоактивните отпадъци;
ж) съхраняване на преработени и кондиционирани радиоактивни отпадъци;
з) превоз на радиоактивни отпадъци;
и) изпитвания, техническо обслужване,
ремонт и инспектиране на конструкции, системи и компоненти;
к) производство на стоманобетонни контейнери;
л) всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на специализираното поделение, освен
ако за това се изисква отделно разрешение
или лицензия по ЗБИЯЕ;
2. специализирано поделение „Извеждане
от експлоатация – Козлодуй“:
а) събиране и съхраняване на твърди и
течни радиоактивни отпадъци от експлоатацията на ядрените блокове в съществуващите
съоръжения;
б) характеризиране на твърди и течни
радиоактивни отпадъци от експлоатацията и
извеждане от експлоатация на ядрени блокове;
в) извличане, преработване и кондициониране на течни радиоактивни отпадъци от
експлоатацията на ядрените блокове;
г) подготовка на радиоактивните отпадъци
за транспортиране;
д) събиране на протечки и отпадъчни
води, които могат да възникнат в процеса на
експлоатация на съоръжението за управление
на радиоактивни отпадъци;
е) дезактивация на помещения и отворени
басейни;
ж) преработване на течни радиоактивни
отпадъци;
з) съхраняване на текущо генерирани радиоактивни отпадъци;
и) съхраняване и характеризиране на радиоактивни материали и оборудване;
к) демонтаж и освобождаване на чисти
материали от регулаторен контрол;
л) всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на специализираното поделение, освен
ако за това се изисква отделно разрешение
или лицензия по ЗБИЯЕ;
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3. специализирано поделение „Постоянно
хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови
хан“ транспортира, обработва, съхранява и
манипулира радиоактивни отпадъци от ядрени
приложения в страната, включително:
а) предварително преработване на твърди
радиоактивни отпадъци, включително събиране, сортиране, дезактивация и раздробяване;
б) съхраняване на непреработени и преработени радиоактивни отпадъци;
в) съхраняване на използвани закрити
радиоактивни източници;
г) съхраняване на нискоактивни радиоактивни отпадъци;
д) превоз на радиоактивни отпадъци;
е) преработване на твърди радиоактивни
отпадъци, включително опаковане във варели
и пресоване;
ж) преработване и кондициониране на
течни радиоактивни отпадъци по метода на
циментирането;
з) кондициониране на течни и твърди радио
активни отпадъци чрез опаковане във варели;
и) изпитвания, техническо обслужване,
ремонт и инспектиране на конструкции, системи и компоненти;
к) всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на поделението, освен ако за това
се изисква отделно разрешение или лицензия
по ЗБИЯЕ.
4. Специализирано поделение „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“
осигурява избор на площадка, проектиране,
строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на
инженерно-техническо съоръжение за окончателно погребване на ниско- и средноактивни
радиоактивни отпадъци.
(5) Специализираните поделения се подпомагат в дейността си от дирекция „ПАФО“ и
дирекция „Б и К“ от служители с месторабота по местоположение на специализираното
поделение. Числеността на този персонал се
определя с щатното разписание.
Чл. 18. (1) Дирекция „ПАФО“ осъществява
цялостното административно, финансово и
правно обслужване на предприятието, като
изпълнява следните основни функции:
1. подпомага ръководството на предприятието за правилното и законосъобразното
използване на финансовите ресурси в предприятието;
2. координира разработването на проекти на годишни и тригодишни програми на
предприятието, базирани на програмите на
специализираните поделения;
3. планира, обслужва и отчита парични
потоци от оперативната, инвестиционната и
финансовата дейност;
4. изготвя месечни и годишни отчети за изпълнението на финансовия план на ДП „РАО“

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

5. изготвя документите, периодично представяни на статистическите, данъчните и
осиг у рителните органи в съответствие с
действащото законодателство;
6. разработва и прилага система за доставка на стоково-материални ценности и услуги
при спазване на нормативните изисквания;
7. организира и управлява складовите стопанства в предприятието;
8. организира и управлява допълнителни
стопански дейности в предприятието, непряко
свързани с производството;
9. управлява и координира социално битовото обслужване и здравното осигуряване
на персонала, включително подготвя проекти
на социална програма;
10. осигурява правното обслужване на
предприятието;
11. разработва и предлага решения по
правни проблеми, свързани с дейността на
предприятието;
12. организира и у частва в дейност та
по възлагането на обществени поръчки и
провеждането на процедури по Закона за
обществените поръчки и свързаните с него
подзаконови нормативни актове;
13. участва в преговорите, съставянето и
сключването на договори с местни и чужде
странни физически и юридически лица;
14. организира провеждането на обучението и повишаването на квалификацията на
персонала в дирекцията;
15. организира подготовката и сключването на договори, координира и контролира
изпълнението им по отношение на правни и
финансови аспекти;
16. дава становище по сключването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения с работниците и служителите,
по законосъобразността при прилагането на
дисциплинарни наказания и търсене на имуществена отговорност на персонала;
17. участва при обсъждането и сключването
на колективния трудов договор;
18. дава становище по законосъобразността
на жалбите, сигналите и предложенията и на
отговорите по тях;
19. осъществява представителство на предприятието пред правораздавателните органи
и други юрисдикции, като осигурява неговата
правна защита;
20. организира и осъществява счетоводството съгласно Закона за счетоводството,
приложимите счетоводни стандарти и специфичните изиск вани я на фонд „РАО“ и
фонд „ИЕЯС“, съставя счетоводните отчети
на предприятието и отчетите за касовото
изпълнение на бюджета;
21. съставя годишен финансов отчет на
предприятието;
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22. осигурява движението и съхранението
на счетоводните документи съгласно Закона
за счетоводството, приложимите подзаконови
и вътрешни актове;
23. разработва проект на щатно разписание;
24. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагане на процедури за оценяване на трудовото
изпълнение;
25. изготвя и съхранява трудовите досиета;
26. ежегодно в рамките на процедурата
по съставяне и приемане на Закона за държавния бюджет изготвя прогнозна оценка на
общите годишни разходи за управление на
радиоактивните отпадъци и извеждането от
експлоатация на ядрените съоръжения;
27. организира и осигурява административно-техническото обслужване на ежедневната
работа на изпълнителния директор;
28. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота в предприятието;
29. разработва правила за поддържането
на автоматизирана информационна система,
включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на предприятието;
30. извършва регистрация, движение и
съхранение на документи, постъпили във или
изходящи от предприятието;
31. администрира сървърната инфраструктура и осъществява дейности за мрежова
поддръжка и информационна сигурност;
32. организира и осигурява техническата
поддръжка на компютърната и офис техника,
локални мрежи и комуникационно оборудване;
33. внедрява информационни технологии;
34. организира и осигурява поддръжката на
хардуера и софтуера на компютърната техника;
35. поддържа регистър на потребителите,
компютърната и комуникационна техника;
36. осигурява защита на класифицираната
информация;
37. поддържа архив на данните от информационната система.
(2) В състава на дирекция „ПАФО“ са
включени следните отдели:
1. отдел „Счетоводство“;
2. отдел „Човешки ресурси“;
3. отдел „Планиране и анализ“;
4. отдел „Договори и доставки“;
5. отдел „Правен“;
6. отдел „Административно обслужване“.
Чл. 19. (1) Дирекция „Безопасност и качество“ осъществява методическо ръководство и вътрешен контрол по осигуряване на
изискванията за безопасност при управление
на радиоактивни отпадъци и извеждане от
експлоатация, като осъществява следните
основни функции:
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1. разработва вътрешни документи за поддържане и повишаване нивото на ядрена безопасност, радиационната защита,физическата
защита, аварийната готовност, контрола на
п рофесиона л но т о обл ъч ва не, опазва не т о
на околната среда, пожарната безопасност,
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
2. контролира и анализира периодично
състоянието на безопасността и качеството
в предприятието и предлага коригиращи и
превантивни мерки;
3. организира, координира, контролира
и анализира поддържането и развитието на
интегрираната система за у правление на
безопасността, качеството и околната среда;
4. подготвя документи във връзка с получаването на лицензии и разрешения съгласно
изискванията на законодателството;
5. осъществява независим вътрешен контрол и издава задължителни предписания за
спазване изискванията на нормативните актове
и условията на разрешения и предписания
на специализираните държавни контролни
органи;
6. извършва периодичен преглед на без
опасността съвместно със специализираните
поделения, анализира резултатите и предлага
мерки за повишаването є;
7. методически ръководи и контролира съответствието на дейността на предприятието с
изискванията на безопасността, радиационната
защита, физическата защита, безопасността
на труда и предлага мерки за подобрения
или предписва коригиращи действия при
необходимост;
8. осигурява физическа защита на съоръженията за управление на радиоактивни
отпадъци в съответствие с изискванията на
ЗБИЯЕ;
9. осигурява разработването, внедряването
и непрекъснато развитие на интегрираната
система за управление на безопасността, качеството и околната среда, която гарантира
ефективна организация на дейностите, свързани с управлението на РАО и извеждането
от експлоатация и повишаване на културата
на безопасност;
10. изготвя периодично информация за
отчетните данни от инвентаризацията на радиоактивните отпадъци, ядрените материали
и други източници на єонизиращи лъчения;
11. контролира прилагането на мерки за
ограничаване дозовото натоварване на персонала в съответствие с принципа „ALAR A“;
12. осигурява радиационен мониторинг на
площадките на съоръженията за управление
на радиоактивни отпадъци;
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13. организира и подготвя док у менти,
необходими за уведомяване на Агенцията
за ядрено регулиране за събития, съгласно
ЗБИЯЕ и подзаконовите му актове, както и
другите надзорни органи;
14. осигурява условия на представителите на надзорните и контролните органи да
осъществяват правата си в съответствие със
законовите, подзаконовите и други актове;
15. участва в мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на последствията в случай
на производствени събития или аварийни
състояния;
16. участва в работата на вътрешните изпитни комисии за проверка на знанията на
персонала;
17. анализира и оценява изменения в проектите, конструкциите и технологиите, които
имат отношение към безопасността, и възлага
експертизи, изследвания, проучвания и други;
18. поддържа в актуално състояние аварийните планове и организира прилагането им;
19. координира дейността на предприятието в областта на европейската интеграция,
мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България по отношение
на изискванията на договора за „ЕВРАТОМ“
и програми за помощ, в т.ч. Международен
фонд „Козлодуй“;
20. организира и координира сътрудничеството в област та на у правлението на
радиоактивните отпадъци и извеждането от
експлоатация на ядрените съоръжения с международните организации и със страните, с
които има сключени двустранни договори, и
поддържа оперативни контакти с тези страни
и организации чрез пунктовете им за връзка
и/или чрез Агенцията за ядрено регулиране;
21. участва в подготовката на национални
доклади в частта им от компетентността на
предприятието в областта на управление на
радиоактивните отпадъци и извеждането от
експлоатация на ядрените съоръжения, както
и с изпълнение на задълженията на Република България в областта на международните
експортно-контролни режими за неразпространение на ядрен материал.
(2) В състава на дирекция „Б и К“ са
включени следните звена:
1. сектор „К АБ“;
2. отдел „Безопасност“;
3. отдел „Интегрирани системи за управление“.
Чл. 20. Отдел „ТО“ осъществява следните
основни функции:
1. осигурява дейността на предприятието чрез разработване и внедряване на нови
технологии за управление на радиоактивни
отпадъци;
2. организира физико-химичен и специализиран технологичен контрол, измервания
и изпитвания;
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3. изпълнява основните дейности, свързани с технологичната подготовка на производството в областта на управлението на
радиоактивните отпадъци, в т.ч.:
а) осигурява технологичността на конструкцията/изискванията към междинните
и крайните изделия/продукти на системите
и оборудването;
б) оптимизира внедрените, разработва и
внедрява нови технологични процеси;
в) осигурява избор на стандартни и конст ру к торска разработка на нестан дартни
средства за технологично екипиране;
г) изпълнява конструкторски разработки за
реконструкция и модернизация на системи/
подсистеми от общ характер за обектите и
оборудването и за осигуряване на ремонтната
дейност;
д) разработ ва и внед рява ана ли т и чни
методики и рецептури за циментиране на
радиоактивните отпадъци;
е) следи за приложението на системи и
оборудване, технологии и процедури, съответстващи на постиженията на науката и на
международно признатия експлоатационен
опит.
Чл. 21. Сектор „Връзки с обществеността“
осигурява връзките с обществеността за поддържане на позитивен имидж на предприятието и осигуряване на обективна информация
относно състоянието на ядрената безопасност
и радиационната защита, като осъществява
следните основни функции:
1. осигурява информационното осигуряване и информиране на обществеността за
състоянието и дейността на предприятието;
2. поддържа представителните офиси на
предприятието;
3. предлага и координира публичните изяви
и връзките с медиите с цел осигуряване на
пълна и точна информация за дейността на
предприятието в публичното пространство;
4. подготвя и разпространява информационни съобщения за популяризиране на политиката на предприятието по отделни проблеми;
5. разпространява информационни материали до държавната и местните администрации,
обществени организации и неправителствени
организации;
6. получава и разпространява съобщения
в областта на ядрената енергетика от чуждестранни източници;
7. организира подготовката и издаването
на печатни информационни материали, популяризиращи дейността и постиженията на
предприятието;
8. подготвя провеждането на пресконференции, брифинги, интервюта и други публични
изяви на ръководството;
9. участва в техническата подготовка и
организирането на семинари, дискусии и
кръгли маси;
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10. организира и отговаря за публикуването
на информация на интернет страницата на
предприятието.
11. осигурява заявяването, разпространението и съхранението на рекламно-информационни материали и сувенири за нуждите на
предприятието.
Чл. 22. (1) Финансови ят контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
и го подпомага при изграждане, развитие и
функциониране на системите за финансово
управление и контрол, включително чрез
предварителен контрол за законосъобразност
в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва проверка на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано
с финансовата дейност на предприятието, с
цел изразяване на мнение дали предлаганото
решение съответства на всички приложими
изисквания на законодателството.
(3) Финансовият контрольор извършва
предварителен контрол, както следва:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разход;
3. проверява за правилното начисляване и
калкулация на количествата и сумите;
4. одобрява или отхвърля предложенията на
разпоредителя за поемане на задължения или
за извършване на разходи съгласно Закона за
държавната финансова инспекция, правилника
за прилагането му и указанията на Агенцията
за държавна финансова инспекция;
5. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронна
форма, за целите на предварителния контрол.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ в
срок до два месеца от влизането в сила на
правилника утвърждава щатно разписание и
длъжностни характеристики на работниците
и служителите.
§ 2. Аварийният екип на специализираното поделение „Постоянно хранилище за
радиоактивни отпадъци – Нови хан“ запазва
функциите си като част от Съвместния авариен
екип на Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при Българската академия
на науките във връзка със задачи за защита на
населението от бедствия, аварии и катастрофи.
§ 3. Правилникът се утвърждава на основание чл. 78, ал. 4 и чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗБИЯЕ.
Министър: Тр. Трайков
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Приложение
към чл. 11
Организационно-управленска структура на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Управителен
съвет

Изпълнителен директор

Дирекция
“Управление на РАО и ИЕ”

СП
“РАО Козлодуй”

СП
“ИЕ Козлодуй”

СП
“ПХРАО Нови хан”

Дирекция
“Правно, административно и
финансово обслужване”

Дирекция
“Безопасност и качество”

Отдел
“Човешки ресурси”

Сектор
“Контрол и анализ на
безопасността”

Отдел
“Технологично осигуряване”

Отдел
“Планиране и анализ”

Отдел
“Безопасност”

Сектор
“Връзки с обществеността”

Отдел
“Договори и доставки”

Отдел
“Интегрирана система за
управление”

Отдел
“Правен”

СП
“НХРАО”

Отдел
“Административно
обслужване”
Отдел
“Счетоводство”

Специализирани поделения

Главно управление

7868

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от
2009 г.; изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г. и бр. 16
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 5 думите „7 членове – председател,
двама заместник-председатели и четирима членове“ се заменят с „петима членове – председател, заместник-председател и трима членове“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В точка 8:
а) думите „чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с
„чл. 101 и 102 от Договора за функциониране
на Европейския съюз“;
б) думите „предвидени в чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност“ се
заменят с „предвидени в чл. 101 и 102 ДФЕС“.
2. В т. 9 думите „действия и бездействия“
се заличават.
3. В т. 10 думите „действия и бездействия“
се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:

1. В т. 9 думите „действия и бездействия“
се заличават.
2. В т. 10 думите „действията и бездействията“
се заличават, а след думите „по искания за“
се добавя „предварително изпълнение и за “.
3. В т. 11 думите „действията и бездействията“
се заличават, а след думите „по искания за“
се добавя „предварително изпълнение и за “.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „заместник-председател,
определен със заповед на председателя“ се заменят със „заместник-председателя, за което
се издава заповед“.
2. Създава се нова ал. 4 със следния текст:
„(4) Председателят може да упълномощава
със заповед членове на комисията и служители
на администрацията на комисията да я представляват по отделни въпроси.“
§ 5. В чл. 10 думите „Заместник-председателите подпомагат“ се заменят със „Заместникпредседателят подпомага“, а думата „заместват“
се заменя със „замества“.
§ 6. В чл. 12 думите „Заместник-председателите“ се заменят със „Заместник-председателят“.
§ 7. В чл. 13 думите „заместник-председателите“ се заменят със „заместник-председателят“.
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§ 8. В чл. 18 цифрата „130“ се заменя със
„128“, а думите „заместник-председатели“ се
заменят със „заместник-председател“.
§ 9. В чл. 21, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. координира и контролира функционирането на администрацията, като осигурява
организационната връзка между административните звена в комисията, организира разпределението на задачите за изпълнение между
административните звена, създава условия
за нормална и ефективна работа на звената,
осъществява общия контрол за изпълнението
на възложените задачи;“.
2. В т. 2 думите „исканията и уведомленията“ се заменят с „исканията, уведомленията
и жалбите“.
3. В т. 5 думите „това, че решението е
изготвено с мотивите“ се заличават, а след
думите „заинтересуваните лица за“ се добавя
„приетите решения и определения на комисията и за издадените от председателя на КЗК
разпореждания по чл. 38, ал. 2 ЗЗК, по чл. 85,
ал. 7 ЗК и по чл. 121, ал. 7 ЗОП“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. организира уведомяването на лицата, подали искането, уведомлението или жалбата, за
допуснатите в тях нередовности в съответствие
с изискванията на ЗЗК, ЗОП и ЗК;“.
5. Точка 7 се изменя така:
„7. подписва изходящата кореспонденция
на комисията, която не е във връзка с образувани производства, освен когато писмото е
адресирано до министър или ръководител на
държавен орган или институция;“.
6. В т. 8 думите „чл. 127а, ал. 2 ЗОП“ се
заменят с думите „чл. 122н ЗОП“.
7. Създават се нови т. 11, 12 и 13 със следния текст:
„11. съвместно с директора на дирекция
„Политика на конкуренцията“ организира дейността, свързана с предоставянето на достъп
до обществена информация;
12. участва в изготвянето на вътрешните
актове, свързани с дейността на комисията;
13. оказва помощ на служителите в администрацията и на членовете на комисията по
всички правни и административни въпроси,
свързани с дейността на комисията;“.
8. Досегашната т. 11 става т. 14.
§ 10. В чл. 23 след думите „юридическите
лица“ се добавя „и финансово-стопанското
обслужване на администрацията“.
§ 11. В чл. 24, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точки 14, 15, 16, 17 и 19 се заличават.
2. Точка 18 става т. 14.
§ 12. В чл. 26, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „Забранени споразумения,
решения и съгласувани практики. Секторни
анализи“ се заменят с „Антитръст и секторни
анализи“.
2. Точка 2 се отменя.
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3. Точки 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 2,
3, 4 и 5.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Забранени споразумения,
решения и съгласувани практики. Секторни
анализи“ се заменят с „Антитръст и секторни
анализи“, а след думите „съгласувани практики“
се добавя „и в областта на злоупотребите с
монополно и господстващо положение“.
2. Създава се нова т. 2 със следния текст:
„2. извършва проучване по образувани
производства по глава четвърта от ЗЗК с цел
оценка на поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и
на две или повече предприятия със съвместно
господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията
и да засегне интересите на потребителите;“.
3. Създава се нова т. 3 със следния текст:
„3. извършва секторни анализи в случаите, в
които конкуренцията в даден сектор, отрасъл,
подотрасъл или регион може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена;“.
4. Досегашната т. 2 става т. 4.
5. Създава се нова т. 5 със следния текст:
„5. участва в дейностите, свързани с осъществяване на предварителен контрол по постъпилите искания за образуване на производство по
реда на глава трета и глава четвърта от ЗЗК;“.
6. Досегашната точка 3 става т. 6, като думите „по чл. 81 от Договора за създаване на
Европейската общност (ДЕО)“ се заменят с
„чл. 101 и 102 от Договора за функциониране
на Европейския съюз (ДФЕС)“.
7. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
8. Досегашната т. 7 става т. 10, като в нея
след думите „глава трета“ се добавя „, глава
четвърта и глава шеста“, а думите „чл. 81“ се
заменят с „чл. 101 и 102 ДФЕС;“.
9. Досегашната т. 8 става т. 11, като в нея
след думите „глава трета“ се добавя запетя и
думите „глава четвърта и“.
10. Досегашните т. 9, 10, 11, 12 и 13 стават
съответно т. 12, 13, 14, 15 и 16, като в новата
т. 14 след думите „глава трета“ се добавя „и
глава четвърта“.
11. Досегашната т. 14 става т. 17, като текстът се изменя така:
„17. следи за изпълнението на решенията по
производства, свързани с установяване на нарушения по глава трета и глава четвърта от ЗЗК,
в случай че с тях се постановяват определени
условия или задължения, и прави предложения
за възобновяване на производството по чл. 75,
ал. 4 ЗЗК;“.
12. Досегашната т. 15 става т. 18, като в нея
след думите „картелни споразумения“ се добавя
„и злоупотреби с монополно или господстващо
положение“.
13. Досегашните т. 16 и 17 стават съответно
т. 19 и 20.
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14. Досегашната т. 18 става т. 21, като в
нея след думите „забранените споразумения“
се добавя запетая и думите „злоупотребата с
монополно и господстващо положение и секторните анализи“.
15. Досегашната т. 19 става т. 22, като в нея
след думите „глава трета“ се добавя запетая и
думите „глава четвърта“.
16. Досегашната т. 20 става т. 23, като след
думата „споразумения“ се добавя запетая и
думите „вкл. картели, както и злоупотребите с
монополно и господстващо положение“.
17. Досегашната т. 21 стават т. 24, като в
новата т. 24 след думата „междуведомствени“
се добавя „експертни“.
18. Досегашната т. 22 става т. 25 и се изменя така:
„25. анализира и обобщава практиката по
прилагане на ЗЗК в областта на антитръста;“.
19. Досегашните т. 23 и 24 стават съответно
т. 26 и 27, като в новата т. 27 след думите „в
областта на“ се добавя „забранените споразумения, решения и съгласуваните практики,
злоупотребата с монополно и господстващо
положение и“.
20. Досегашната т. 25 става съответно т. 28,
като думите „по чл. 21, ал. 2, т. 3, 5, 6, 7 и 11.“ се
заменят с „по чл. 21, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 10 и 14.“
21. Създава се нова т. 29 със следния текст:
„29. участва в действията, свързани с прилагането на разпоредбата на чл. 101 ЗЗК – освобождаване от санкция и намаляване на санкции.“
22. В ал. 2 думите „Забранени споразумения,
решения и съгласувани практики. Секторни
анализи“ се заменят с „Антитръст и секторни
анализи“.
§ 14. Член 28 се отменя.
§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 19 думите „и единадесета“ се заличават.
2. В т. 22 думите „ал. 2, т. 3, 5, 6, 7 и 11“ се
заменят с „ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 10 и 14“.
§ 16. В чл. 30, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашната т. 8 става т. 7.
2. Създават нови т. 8, 9, 10, 11 и 12 със
следните текстове:
„8. съдейства за осигуряване достъпа до
обществената информация в съответствие с
конституционните права на гражданите и Закона
за достъп до обществена информация;
9. привежда в изпълнение влезлите в сила
решения на комисията за имуществени санкции
и глоби по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или Гражданския процесуален
кодекс и води отчет относно събираемостта
на вземанията по влезлите в сила решения на
комисията;
10. подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя;
11. отговаря за законосъобразността на
вътрешноадминистративните актове и участва
при изготвяне и сключване на договори, по
които комисията е страна;
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12. участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените
поръчки.“
3. В алинея 3 думите „ал. 2, т. 3, 5, 6, 7, 10
и 11“ се заменят с „ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 10 и 14“.
§ 17. В чл. 31, ал. 1, т. 12 думите „ал. 2,
т. 3, 5, 6, 7 и 11“ се заменят с „ал. 2, т. 3, 4,
5, 6, 10 и 14“.
§ 18. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „решение“ се заменя с „решения“, а думите „действия или бездействия“
се заличават.
2. В т. 5 след думите „чл. 121а“ се добавя
запетая и думите „ал. 2“, а след думите „чл. 86
ЗК“ се поставя запетая и се добавя „както и
по исканията за предварително изпълнение по
чл. 121б ЗОП и чл. 85а ЗК“.
3. В т. 6 след абревиатурата „ЗК“ се добавя
„и ЗОП“.
4. Точка 12 се отменя.
5. Досегашната т. 13 става т. 12, като в нея
думите „ал. 2, т. 3, 5, 6, 7 и 11“ се заменят с
„ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 14“.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима“ се заменя с
„трима“.
2. В ал. 2 думата „четири“ се заменя с „три“,
думите „7 членове“ се заменят с „петима членове“ и думата „четирима“ се заменя с „трима“.
§ 20. В чл. 37 думите „определен от него
заместник-председател“ се заменят със „заместник-председателя“.
§ 21. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „решението“ се заменя
с „решенията“ и след думите „чл. 62 ЗЗК“ се
добавя запетая и думите „съответно чл. 122г,
ал. 7 ЗОП и чл. 91, ал. 4 ЗК“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 22. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението – Численост на персонала в организационната структура,
числото „130“ се заменя със „128“.
2. В частта обща численост на персонала
числото „130“ се заменя със „128“.
3. В т. І. „Изборни длъжности“ числото „7“
се заменя с „5“.
4. В т. I.2 думите „заместник-председатели“ се
заменя със „заместник-председател“ и числото
„2“ се заменя с „1“.
5. В т. І.3 числото „4“ се заменя с „3“.
6. В точка V.1 думите „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики. Секторни
анализи“ се заменят с „Антитръст и секторни
анализи“ и числото „16“ се заменя с числото „33“.
7. Точка V.2 се отменя.
§ 23. Правилникът за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията
за защита на конкуренцията е приет с решение
на Комисията за защита на конкуренцията от
28.09.2010 г.
§ 24. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: П. Николов
7875
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-670
от 21 септември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейните
помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на молба-декларация за получаване
на еднократна помощ при бременност по чл. 5а
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 1).
2. Образец на молба-декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете
по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 2).
3. Образец на молба-декларация за получаване
на месечни помощи за деца до завършване на

средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 3).
4. Образец на молба-декларация за получаване
на месечни помощи за отглеждане на дете до
навършване на една година по чл. 8 от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 4).
5. Образец на молба-декларация за получаване
на еднократни помощи за отглеждане на дете по
чл. 6а и 8в от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 5).
6. Образец на молба-декларация за получаване
на целева помощ за ученици по чл. 10а от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 6).
Заповедта отменя Заповед № РД-01-410 от
29.04.2009 г. на министъра на труда и социалната
политика (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) и Заповед № РД01-590 от 17.08.2010 г. на министъра на труда и
социалната политика (ДВ, бр. 69 от 2010 г.).
Министър: Т. Младенов
Приложение № 1
към т. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД.................................................

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ
От …………………………………………………......................................………………………….., ЕГН ………………..........................……….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................……………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство:..................................................................................................
Осигурен ..........................................................................................ДА/НЕ
Пенсионер ........................................................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .......................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ......................................................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение...........................................ДА/НЕ
– във ВУЗ..................................................................................ДА/НЕ
– в колеж .................................................................................ДА/НЕ
– в средно учебно заведение.................................................ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг: ……...………………………….................................………………………....……….., ЕГН ………...........................…………….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………….................……………, община ……….........……………., обл. ………….................………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………...........................................................………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……...........................................……………
Гражданство: ................................................................................................
Осигурен ......................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................... ДА/НЕ
Неосигурен ..................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.......................................... ДА/НЕ
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3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за
закрила на детето):
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане и отглеждане на малко дете по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение
за бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а КСО.
6. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І . Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
…...............................лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
…...............................лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
…...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство
…...............................лв.;
3. обезщетения за безработица
…...............................лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за
семейни помощи за деца)
…...............................лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)
…...............................лв.
7. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови
или по служебни правоотношения.
2. Удостоверение от осигурителя или от Териториалното поделение на НОИ по регистрация на самоосигуряващия се, че бременната жена няма право на обезщетение за бременност и раждане по реда
на чл. 48а КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на осигурителното право по
чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (за случаите по чл. 5а, ал. 2 ЗСПД).
3. Заверено от осигурителя копие на болничен лист за временна неработоспособност поради бременност
и раждане за срок 45 дни (за осигурените жени).
4. Медицинско удостоверение за термина на раждане (за неосигурените жени).
5. Лична карта (за справка).
6. ............................................................................................................................................................................................
7. .............................................................................................................................................................................................
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Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
IBAN
Банка ...........................................................................;
Банков клон................................................................;
Дата ……..…….20 ... г.
Декларатор: 1. …………………………….
Гр. ………………........…..		
2. …………………………….
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:………......................................…………………………………………………...
(име, подпис)
Дата ……………20 ... г.
Гр. ……………….......……
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа/г-ца ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ при бременност за периода от ................. 20 ... г. до ................. 20 ... г. (.................. дни)
в размер на ...................................лв. на основание чл. 5а, ал...... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Дата ………...……20 ... г.
Гр. ……………..........………

Име, длъжност: ...................................................
Подпис:.....................................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от бременната жена, отговаряща на условията на закона, и се
подава по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
Приложение № 2
към т. 2

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД.................................................

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
От ………………………………………………………………….....................................................………….., ЕГН ……...........………………….,
(име, презиме, фамилия на майката)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………..............…...……, община ……….........……………., обл. ………..................…………….,
ж. к. …………………………….........…………, бул./ул. …………………...…….................................…………………….............… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на …………….........………., от МВР гр. ………….................................………
Гражданство:.................................................................................................
Осигурен........................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................... ДА/НЕ
Неосигурен ..................................................................................... ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца, родени от майката, които са живи в момента на раждане:
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за раждане
№/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Детето ми не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца, в социална услуга
от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство на пълна държавна
издръжка.
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3. Детето ми има трайни увреждания 50% и над 50%..........................ДА/НЕ
4. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. Дубликат от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (в случаите по чл. 11,
ал. 3 ППЗСПД);
3. Копия от удостоверенията за раждане на всички деца;
4. Удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
5. Лична карта (за справка);
6. .............................................................................................................................................................................................
7. .............................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
IBAN
Банка ...........................................................................;
Банков клон................................................................;
Дата ………..….20 ... г.
Декларатор: 1. …………………………….
Гр. ………….………........
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: ………….......................................………………………………………………...
(име, подпис)
Дата ………..……20 ... г.
Гр. ………….......…...………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на еднократна помощ за раждане на ........................................ дете в размер на
(поредност)
................................................................лв. на основание чл. 6, ал....... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Дата ……..………20 ... г.
Гр. …….......………...………

Име, длъжност: ...................................................
Подпис:.....................................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на закона, и се подава по
постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

Приложение № 3
към т. 3
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД.................................................
МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
От ………………………………….......................………………………………………….., ЕГН ………….........................................…………….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……..............…………………, община ………………..............……., обл. ………................…………….,
ж. к. …………………...……………………, бул./ул. ……………………….......................................................………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: …………………….
Лична карта №…………….……………, издадена на ……………......………., от МВР гр. ………...................................…………
Гражданство: ....................................................................
Осигурен .......................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ........................................................................................ ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ....................................................................... ДА/НЕ
Неосигурен ...................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение........................................... ДА/НЕ
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– във ВУЗ .............................................................................. ДА/НЕ
– в колеж ............................................................................... ДА/НЕ
– в средно учебно заведение................................................ ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или
приемно семейство, в което е
настанено детето по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето.......................................................... ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг(а): …...………………...................................……………………………................…………….., ЕГН ………………….........…….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………….................………, община ……………...............………., обл. ……............……………….,
ж. к. …………………………………........……, бул./ул. …..................……………….................................……………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: …………………….
Лична карта №……………...……………, издадена на …………….........………., от МВР гр. ……..................................……………
Гражданство: ....................................................................
Осигурен ........................................................................................ ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................... ДА/НЕ
Неосигурен ..................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.......................................... ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или
приемно семейство, при което е
настанено детето по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето.................................................... ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):

№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

Учебна заетост
(ДА/НЕ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция
за деца, в социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство на пълна държавна издръжка.
5. Детето/децата ми ………….................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..........................................................................…………………………………………………..
не посещава/т училище по здравословни причини.
(документ от началника на Инспектората по образованието)
6. Детето/децата ми ….............................................................……………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................................………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по здравословни причини.
(документ от личния лекар или от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве)
7. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто .............................................. ДА/НЕ.
(експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК; РЕЛКК, ДЕЛК или ЦЕЛКК)
8. Отглеждам детето/децата си в страната.
9. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:

Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

1

2

3
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Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І . Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
…...............................лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
…...............................лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
…...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство
…...............................лв.;
3. обезщетения за безработица
…...............................лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за
семейни помощи за деца)
…...............................лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст)
…...............................лв.
9. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 месеца.
10. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 неизвинени отсъствия в месеца
помощта ще бъде спряна за съответния месец.
11. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам
да уведомя в 7-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане“, изплатила помощта.
12. Задължавам се да представям в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверение от учебното
заведение, че детето ми е записано като ученик/чка в срок до 31.10. за новата учебна година.
13. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/
или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/чка в …клас;
3. Удостоверения за раждане на децата ми (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето): (за справка);
4. Копие от експертно решение на ДЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по
чл. 7, ал. 8 ЗСПД);
5. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“/решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);
6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
7. Служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични
прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от
регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
8. Лична карта (за справка);
9. ...............................................................................................................................................................................................
10. ..........................................................................................................................................................................................
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Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
IBAN
Банка ...........................................................................;
Банков клон................................................................;
Дата ………….20 ... г.
Декларатор: 1. …………………………….
Гр. ……………....….....…..		
2. …………………………….
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…......................................………………………………………………………...
(име, подпис)
Дата ……………20 ... г.
Гр. ……………….......…...…
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер
на ...................................лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция:..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Дата ……………20 ... г.
Гр. ……………..........……

Име, длъжност: ......................................................
Подпис:........................................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава по
постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“, както следва:
1. От майката или друг законен представител на детето
2. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
3. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права – за деца с разведени
родители.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
Приложение № 4
към т. 4
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД.................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 1 ГОДИНА ОТ НЕОСИГУРЕНА МАЙКА (ОСИНОВИТЕЛКА/ОСИНОВИТЕЛ) И ОСИГУРЕНА МАЙКА, КОЯТО НЕ
ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 48а И ЧЛ. 52а ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
От …............................………………………………………………………...............………………….., ЕГН ……......................................……….,
(име, презиме, фамилия на майката (осиновителката/осиновителя)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………...................………………, община ……............………………., обл. ……..............……………….,
ж. к. …………………..............……………………, бул./ул. ……………..............................................…………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: …………………….
Лична карта №……………….........…………, издадена на ………….............…………., от МВР гр. ………......................…………
Гражданство: ................................................................................................
Осигурен ..........................................................................................ДА/НЕ
Пенсионер ........................................................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .......................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ......................................................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение...........................................ДА/НЕ
– във ВУЗ................................................................................ДА/НЕ
– в колеж ...............................................................................ДА/НЕ
– в средно учебно заведение................................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето.......................................................................ДА/НЕ
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ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг: ……...……………………..........................…………………………………….., ЕГН ………...................................……………….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………........................………………, община ……............………………., обл. …........………………….,
ж. к. …………………........……………………, бул./ул. ………………...................................................………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №……….....…………………, издадена на ……………......………. от МВР гр. ………..................................…………
Гражданство: .................................................................................................
Осигурен ..........................................................................................ДА/НЕ
Пенсионер .........................................................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ........................................................................ДА/НЕ
Неосигурен .......................................................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение............................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):

№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а КСО.
6. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в
социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство на
пълна държавна издръжка.
7. Детето/децата ми не е имунизирано/не са имунизирани по здравословни причини
(документ от личния лекар).
8. Отглеждам детето/децата си в страната.
9. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:

Месец, година

Общо
Средномесечно

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)
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В това число доходи от:
І . Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
…...............................лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
….............................…лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
…...............................лв.;
2. обезщетения за безработица
…...........................….лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за
семейни помощи за деца)
….............................…лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст)
….............................…лв.
9. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам
да уведомя дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок.
10. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/
или по служебни правоотношения;
2. Копие от удостоверение за раждане на детето;
3. Копие от експертно решение на ДЕЛК/ ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД);
4. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ /решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 8, ал. 7 ЗСПД);
5. Удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ по регистрация, че майката
няма право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете по реда на чл. 48а
и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване; придобития осигурителен стаж; дата на придобиване
на осигурителното право (само в случаите по чл. 8, ал. 5 ЗСПД);
6. Удостоверение от осигурителя, че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето,
не получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО (в случаите на чл. 8, ал. 8 ЗСПД);
7. Служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето;
8. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
9. Лична карта (за справка);
10. .........................................................................................................................................................................................
11. ........................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
IBAN
Банка ..........................................................................
Банков клон................................................................
Дата ………..20 ... г.
Декларатор: 1. …………………………….
Гр. ……………….....…..		
2. …………………………….
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:……........................................……………………………………………………...
(име, подпис)
Дата …………..…20.. г.
Гр. ……………….......……
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .................. дете/деца до 1 година в размер на
(брой деца)
.............................................................лв. на основание чл. 8, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция:..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Дата ……………...20 ... г.
Гр. ……………..........………

Име, длъжност: ......................................................
Подпис:........................................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава по
постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 5
към т. 5
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД.................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на еднократни парични помощи за отглеждане на деца по чл. 6а, 8в от Закона за семейни помощи за деца
От …............................………………………………………………………...............……………….......................….., ЕГН ...............……….,
(име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща/осиновителя)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………...................………………, община ……............………………., обл. ……..............……………….,
ж. к. …………………..............……………………, бул./ул. ……………..............................................…………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №……………….........…………, издадена на ………….............…………. от МВР гр. ………......................…………
Гражданство: ................................................................................................
Студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение ..................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето.......................................................................ДА/НЕ
Моля, да ми бъде отпусната еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване
на 1 година.
Моля, като студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение да ми бъде отпусната еднократна
парична помощ за отглеждане на дете/деца до навършване на 1 година.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг: ……...……………………..........................…………………………………….., ЕГН ………...................................……………….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………........................………………, община ……............………………., обл. …........………………….,
ж. к. …………………........……………………, бул./ул. ………………...................................................………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №……….....…………………, издадена на ……………......………. от МВР гр. ………..................................…………
Гражданство: .................................................................................................
Студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение ..................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето..................................................................... ДА/НЕ
3. Деца, за които се иска помощта:

№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Детето/децата ми не е/са настанено/настанени за отглеждане в специализирана институция за деца,
в социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
на пълна държавна издръжка.
5. Отглеждам детето/децата си в страната.
6. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверения за раждане на децата, за които се иска помощта;
2. Уверение от ВУЗ за майката (осиновителката) студентка, записана в редовна форма на обучение;
3. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ /решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 6а, ал. 5 ЗСПД);
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4. Лична карта (за справка);
5. ...........................................................
6. ...........................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по банков път .......................................... ДА/НЕ.
IBAN
Банка ...............................................................
Банков клон ...................................................
*Забележка.
Дата ......... 20.. г.
Декларатор: 1.
Гр. ........................ 		
2.
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:……........................................……………………………………………………...
(име, подпис)
Дата …………...…20 ... г.
Гр. ………………..........……
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна парична помощ за отглеждане на.............дете/деца в размер общо на:
(брой деца)
......... лв. на основание чл. 6а, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
......... лв. на основание чл. 8в, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ: ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Дата ……...………20 ... г.
Гр. ……………......…....……

Име, длъжност: ......................................................
Подпис:........................................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава по
постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
* Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

Приложение № 6
към т. 6
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД.................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на целева помощ за ученици
От ………………………………………………………………….....................................................………….., ЕГН ……...........………………….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………..............…...……, община ……….........……………., обл. ………..................…………….,
ж. к. …………………………….........…………, бул./ул. …………………...…….................................…………………….............… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на …………….........………. от МВР гр. …………..................................………
Гражданство:.................................................................................................
Осигурен........................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................... ДА/НЕ
Неосигурен ..................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.......................................... ДА/НЕ
– във ВУЗ............................................................................... ДА/НЕ
– в колеж .............................................................................. ДА/НЕ
– в средно учебно заведение............................................... ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето...................................................................... ДА/НЕ
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ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг(а): ……...…………………………………………..................................………............……….., ЕГН …….............………………….,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………........................………………, община ……............………………., обл. …........………………….,
ж. к. …………………........……………………, бул./ул. ………………...................................................………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №……….....…………………, издадена на ……………......………. от МВР гр. ………...................................…………
Гражданство: .................................................................................................
Осигурен ....................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................... ДА/НЕ
Неосигурен ..................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.......................................... ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето..................................................................... ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):

№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за раждане
№/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в
социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство на
пълна държавна издръжка.
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение
в първи клас на учебната 200.../200...година.
6. Отглеждам детето/децата си в страната.
7. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:

Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І . Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

….................................лв.;
…..............................…лв.;
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ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
........…..........................лв.;
2. обезщетения за майчинство
….............................…лв.;
3. обезщетения за безработица
…............................….лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за
семейни помощи за деца)
…..........................…...лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст)
…...........................…..лв.;
8. Известно ми е, че молба-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата ми в
първи клас, но не по-късно от края на м. септември на текущата учебна година.
9. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, ще възстановя получената помощ.
10. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам
да уведомя дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок.
11. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови
или по служебни правоотношения;
2. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата (за справка);
3. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“/решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 10а, ал. 4 ЗСПД);
4. Удостоверение от държавно или общинско учебно заведение, че детето/децата е/са записано/и като
ученик/ци в І клас;
5. Протокол от ЛКК в случаите по чл. 31, ал. 3 ППЗСПД;
6. Лична карта (за справка);
7. ...............................................................................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
IBAN
Банка ..........................................................................
Банков клон................................................................
Дата ...... 20 ... г.
Декларатор: 1. ................................................
Гр. ...................... 		
2. ...............................................
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:……........................................……………………………………………………...
(име, подпис)
Дата ………..……20 ... г.
Гр. ……………...….......……
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на
учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за семейни
помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция:..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:..................................................................................................................................................……......
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................………………….
Дата ………..……20 ... г.
Гр. …………….........………

Име, длъжност: ......................................................
Подпис:......................................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава по
постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1255
от 18 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 428 от 24.07.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
5 (магазин № 5), ул. Владимир Минков – Лотко,
бл. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 22 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.11.2010 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7697
РЕШЕНИЕ № 1268
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 16.11.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до
бл. 411, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
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4. Депозитът за участие – 550 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.11.2010 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7698
РЕШЕНИЕ № 1269
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.11.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до
бл. 525, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 550 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2010 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7699
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РЕШЕНИЕ № 1300
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 274 от 27.05.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Слатина, до бл. 28Б,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна 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 (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2010 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.
7906

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1301
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 333 от 24.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (спортна зала) с УПИ, гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, заедно с право на собственост
върху УПИ II с площ 6200 кв. м.
2. Начална тръжна цена – 313 000 лв. 21,93 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 31 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 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.
7912

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1302
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 333 от 24.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (стадион), гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
заедно с право на собственост върху УПИ І-669
с площ 30 000 кв. м.
2. Начална тръжна цена – 521 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 52 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 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.
7913

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1323
от 23 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 303 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, бул. Овча купел, до ул. Житница, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Овча купел“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.11.2010 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.
7907

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1324
от 23 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 303 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Овча купел 1, до
бл. 512, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Овча купел“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 72 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIС – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.11.2010 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.

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
7700

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1346
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 328 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 22.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на техническо помещение № 1, ж.к. Зона Б-5-3,
бл. 25, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2010 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.
7908

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1347
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 975 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с поземлен имот, с. Пасарел, м. Елако, им. 257,
масив 259, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, заедно с право на
собственост върху поземлен имот.
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2. Начална тръжна цена – 34 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 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.
7914

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1348
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 673 от 29.10.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
магазин № 2, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г (4),
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 100 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2010 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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1349
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 899 от 28.09.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 24.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до
бл. 95, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна 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 (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2010 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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1351
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 324 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 4,
ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.11.2010 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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1355
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 114 от 11.03.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 24.11.2010 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сгради с терен, ул. Първа българска армия 18,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Сердика“, заедно с право на собственост върху
прилежащия терен.
2. Начална тръжна цена – 1 640 000 лв. 54,88 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 164 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер – 1200 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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1361
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 449 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.11.2010 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на търговско
помещение № 1 (козметичен и бръснаро-фризьорски салон) от Битов комбинат, ж.к. Дървеница,
ул. Софийско поле 1 – 3, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Студентски“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 95 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 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 (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2010 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
7701

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1362
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 449 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на търговско
помещение № 2 (ресторант пицария) от Битов
комбинат, ж.к. Дървеница, ул. Софийско поле
1 – 3, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 145 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
7702

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1363
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 449 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на търговско
помещение № 3 (ателие за обувни услуги) от Битов комбинат, ж.к. Дървеница, ул. Софийско поле
1 – 3, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.10.2010 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
7703

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1365
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 370 от 8.07.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Младост, между бл. 81 и
бл. 82, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 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 (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.11.2010 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1366
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 591 от 10.09.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1 към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.10.2010 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
7705

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1367
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 709 от 19.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ул. Бачо Киро 20, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Оборище“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 420 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
7706

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
ЗАПОВЕД № 886
от 1 септември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, решения № 35.11.1, № 35.11.2 и № 35.11.3
от протокол № 35 от 19.08.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Аксаково, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА
нареждам:
1. Да се преобразуват във филиали към ЦДГ
„Детелина“ – с. Изворско, община Аксаково,
област Варна, следните детски заведения:
а) ЦДГ „Добри Чинтулов“ – с. Въглен, община Аксаково, област Варна, във филиал „Добри
Чинтулов“;
б) ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, във
филиал „Щастливо детство“.
2. Им у щест вото на Ц ДГ „Добри Чин т улов“ – с. Въглен, община Аксаково, област Варна,
да премине към ЦДГ „Детелина“ – с. Изворско, и
да се използва от филиал „Добри Чинтулов“ към
ЦДГ „Детелина“ – с. Изворско, община Аксаково,
област Варна.
3. Имуществото на ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, да премине към ЦДГ
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„Детелина“ – с. Изворско, и да се използва от
филиал „Щастливо детство“ към ЦДГ „Детелина“ – с. Изворско, община Аксаково, област
Варна.
4. Задължителната документация на ЦДГ
„Добри Чинтулов“ – с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, да се съхранява в ЦДГ „Детелина“ – с. Изворско, община Аксаково, област
Варна.
5. Задължителната документация на ЦДГ
„Щастливо детство“ – с. Генерал Кантарджиево,
община Аксаково, област Варна, да се съхранява
в ЦДГ „Детелина“ – с. Изворско, община Аксаково, област Варна.
6. Трудовите правоотношения на педагогическия и непедагогическия персонал да бъдат
уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
7. Дейността на филиалите „Добри Чинтулов“,
община Аксаково, област Варна, и „Щастливо
детство“, община Аксаково, област Варна, към
ЦДГ „Детелина“, с. Изворско, община Аксаково,
област Варна, започва на 1.09.2010 г.
7768

Кмет: Ат. Стоилов

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 963
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на обект частна общинска собственост – поземлен имот с кадастрален
№ 0 0702.506.162 по ка даст ра лната кар та на
Асеновград, целият с площ 7656 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), идентичен с УПИ V-383, стопанска
дейност, кв. 9 по плана на Промишлена зона
„Север“, Асеновград.
2. Началната тръжна цена е 358 300 лв. без ДДС.
Цената се заплаща в левове изцяло при сключване на приватизационния договор. Собствеността
върху обекта, предмет на търга, се прехвърля след
окончателното заплащане на цената.`
3. Стъпката за наддаване е 5000 лв.
4. Тръжната документация се закупува до 20-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в информационния център
в сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Н.
Хайтов 9, а се получава в стая 502 в срок до 16,30 ч.
5. Цената на тръжната документация е 240 лв.
(с ДДС).
6. Депозитът за участие в търга е в размер
35 000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
7. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в деловодството в информационния център
на Община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
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8. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
9. Търгът ще се проведе на 21-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в 15 ч. в зала 601 в сградата на Община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. 1.
Председател: К. Яков
7767

ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 36-18
от 22 юли 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 11 от 21.04.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
за пътно кръстовище и връзка за вилна зона
„Росенец“ с път ІІ-99 при км 4+433 – дясно,
община Бургас.
Председател: Сн. Маджарова
7834
РЕШЕНИЕ № 36-19
от 22 юли 2010 г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 374
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява подробен устройствен план
(парцеларен план) за външно електрозахранване – електропроводно отклонение, подземна кабелна електропроводна линия 20 kV и площадка
за изграждане на комплектен трансформаторен
пост 20/0,4 kV в поземлен имот № 003038 по КВС
на с. Оман, община Болярово.

С Т Р. 8 7

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 33 от 30.09.2009 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на пътна връзка за обслужване на УПИ
І-31, масив 121, местност Караяна – землище
гр. Българово.
Председател: Сн. Маджарова
7835

Председател: Ат. Дженков
7839

ЗАПОВЕД № 2333
от 24 август 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 375
от 16 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява подробен устройствен план
(парцеларен план) за кабелно трасе на ел. кабел НН – 0,4 kV за външно ел. захранване на
приемно-предавателна станция на „Виваком“
№ ВS-3827 на ПИ 046076 по КВС на с. Попово,
община Болярово.
Председател: Ат. Дженков
7840

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 36-16
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 11 от 21.04.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на част от територията на имот пл.
№ 40 по КВС (проектен имот пл. № 000059) в
землището на с. Рудник, община Бургас, ЕКАТТЕ
63183, за разширение на населеното място – фаза
окончателен проект.

На основание чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Правилника
за приложение на Закона за народната просвета, както и решение по протокол № 36, т. 9 на
Общинския съвет – гр. Бургас, от 22.07.2010 г.
нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 3 „Радост“ на ул. Васил Левски 104, Бургас, в
Обединено детско заведение № 12 „Радост“, Бургас,
ул. Васил Левски 104, с филиал кв. Крайморие,
считано от 1.09.2010 г.
2. Разкривам в ОДЗ № 12 „Радост“ 1 яслена
група за деца на възраст от 10 месеца до 3 г.,
считано от 1.09.2010 г.
3. Персоналът, обслужващ детското заведение, да се увеличи, считано от 1.09.2010 г., както
следва: непедагогически – 2 щ. бр., и медицински – 2 щ. бр.
4. Задъл жавам общинска администраци я
„Здравеопазване и социални дейности“ да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването за осигуряване необходимия за
функционирането на яслената група щат (среден
медицински персонал).
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на заместник-кмета на „Образование
и култура“.
Кмет: Д. Николов

Председател: Сн. Маджарова
7833

7715
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-10-7706-269
от 20 септември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани на основание §4 ПЗРЗСПЗЗ, на местност Ментеше, кадастрален район 49, землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
който е изложен в административната сграда на
Община Аксаково – в ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
7773

Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 620
от 17 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Долни чифлик, одобрява
проект на ПУП – парцеларен план на отвеждащ
колектор ПЕВП ∅ 300 от ПСОВ в ПИ 026034,
с. Горен чифлик, с дължина 117,15 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Долни чифлик до Административния съд – Варна.
7769

Председател: Ф. Бейтулов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 507
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава оценките от 22.03.2010 г. на
общински нежилищни имоти, представляващи
УПИ I, кв. 72 и УПИ VI, кв. 73 по плана на
с. Бузовград, община Казанлък.
II. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи УПИ I в кв. 72 в
с. Бузовград с площ 1242 кв. м съгласно ПР на
с. Бузовград, одобрен с Решение № 452 от 2006 г.
на ОбС – гр. Казанлък, при граници на имота: от
североизток – регулационна граница, канал, от
югоизток и югозапад – улици, и от запад – канал;
УПИ VI в кв. 73 в с. Бузовград с площ 2739 кв.м
съгласно ПР на с. Бузовград, одобрен с Решение
№ 452 от 2006 г. на ОбС – гр. Казанлък, при
граници на имота: от север и изток – регулационна граница, от юг – УПИ VII и улица, и от
запад – УПИ V, при следните условия:
1. Начална тръжна цена:

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

а) УПИ I, кв. 72 – 19 900 лв. без ДДС;
б) УПИ VI, кв. 73 – 35 600 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък,
банков код SOMBBGSF. Дължимият ДДС върху
достигнатата цена се заплаща в същия срок по
сметка BG14 SOMB 9130 3221727356 „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък,
банков код SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код SOMBBGSF, до изтичане
срока за подаване на предложения за участие.
Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – в
стая 19 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
250 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начален час 13,20 ч. (за УПИ I, кв. 72)
и 13,40 (за УПИ VI, кв. 73) в стая 14 в сградата
на Община Казанлък.
III. Утвърждава тръжна документация за продажба на всеки от имотите по т. II.
IV. За провеждане на търговете по т. II назначава комисия.
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V. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване
на договори за приватизация, регламентирани
в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на гл. V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
7723

Председател: В. Самарски

РЕШЕНИЕ № 508
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и
с оглед финализиране на откритата с Решение
№ 865 от 2008 г. на ОбС процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ УПИ X-531 в кв. 28 в с. Ясеново
с площ 660 кв. м съгласно ПР на с. Ясеново,
одобрен със Заповед № 356 от 2.05.2006 г. на
кмета на общината, ведно с построената в него
едноетажна масивна сграда с предназначение
„автоспирка“ със застроена площ 45 кв. м при
граници на имота: от север – УПИ VIII, от изток – алея и УПИ II, от запад – УПИ IX-533, от
юг – улица, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 14 000 лв. В цената
не е включен ДДС върху 38 % от нея (частта на
неосвободените доставки в общата цена). Цената
се оферира в левове. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в левове до деня на
подписване на договора за продажба по сметка
BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков
код SOMBBGSF. Дължимият ДДС се заплаща в
същия срок по сметка BG 14 SOMB 9130 3221727356
„Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код SOMBBGSF, до изтичане
срока за подаване на предложения за участие.
Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – в
стая 19 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена такса за тръжна документация в размер
250 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
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б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 13 ч. в стая 14 в сградата на Община
Казанлък.
II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.
III. За провеждане на търга по т. I назначава
комисия.
IV. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете, подготовка и сключване
на договори за приватизация, регламентирани
в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на гл. V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
7724

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 133
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява ПУП – парцеларен план на
технически проект за изграждане на строеж
„Външен водопровод за захранване с вода и ел.
захранване на помпена станция на Депо за твърди
отпадъци – Кърджали“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез общината пред Административния
съд – Кърджали.
7886

Председател: С. Неджиб

РЕШЕНИЕ № 134
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява подробни устройствени планове
на технически проект за изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата
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водопроводна мрежа на група Крайградски села
в община Кърджали – с. Прилепци, с. Опълченско с махала Сестрици, с. Айрово, с. Петлино и
с. Сипей.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заитересованите лица могат да обжалват решението чрез общината пред Административния
съд – Кърджали.
7887

Председател: С. Неджиб

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 425
от 31 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за подобект „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води“ от
обект „Канализация за битови отпадъчни води
на с. Звездец, община Малко Търново“. Трасето
преминава през ПИ № 0.982, ПИ № 10.174, ПИ
№ 10.180, ПИ № 10.392 и ПИ № 1.269.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
7721

Председател: Т. Петков
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та; 73571.50.8 – река, собственост на МОСВ;
73571.50.7 – друг вид водно течение, водна площ,
съоръжение, собственост на община Несебър;
51500.47.33 – изоставена ливада, собственост на
община Несебър, съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
7722

Председател: Бл. Филипов

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 078
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
с ъве т – г р. При морско, одобря ва п роек т за
ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфрастрактура – трасе на външен
водопровод ∅ 90 мм за захранване на ПИ № 482
по плана на новообразуваните имоти в м. Лозята,
землище с. Писменово, община Приморско, минаващо по полски пътища с номера ПИ № 461,
ПИ № 477 и ПИ № 245 – общинска собственост.
7846

Председател: Пл. Георгиев

ОБЩИНА САМОКОВ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 1086
от 20 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Водопровод за поливна вода от яз. „Порой“
до ОПС 1 – Тънково“. Трасето на водопровода
е с дължина 5012 м и засяга следните имоти с
идентификатори и начин на трайно ползване:
53822.19.14 – мочурище, собственост на община
Несебър; 53822.19.126 – селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на община
Несебър; 73571.28.26 – селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на община Несебър;
73571.300.48 – мочурище, собственост на община Несебър; 73571.4.12 – река – МОСВ; 73571.3.65 – селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на община Несебър; 73571.3.62 – селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на
община Несебър; 73571.1.167 – река, собственост
на МОСВ; 73571.8.31 – селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община
Несебър; 73571.7.15 – селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на община Несебър; 73571.7.16 – селскостопанск и, горск и,
ведомствен път, собственост на община Несебър; 73571.8.33 – д ру г ви д водно т ечение,
водна площ, съоръжение, собственост на община Несебър; 73571.5.69 – река, собственост
на МОСВ; 73571.50.9 – път от републиканската
п ът на м режа – Мин ис т ерс т во на т ра нспор-

РЕШЕНИЕ № 1447
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общнският съвет – гр. Самоков,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за имот № 61604.9.555 в местността
„Големи ниви“ в землището на с. Радуил, община
Самоков, собственост на „Варна Ритейл Дивелъпмънт“ – ООД, при обособена устройствена
зона „Ваканционно селище (Ос)“ с показатели:
плътност на застрояване – до 30 % , коефициент
на интензивност – до 1.2, минимална озеленена
площ – 50 %, височина на сградата – до 10 м
(3 ет.), съгласно приложения проект.
7854

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1448
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 016198 в местността
„Реката“ в землището на с. Клисура, община
Самоков, собственост на Георги Василев Чучуков,
при обособена устройствена зона „Жилищна зона
с малка височина и плътност – Жм“ с показатели:
плътност на застрояване – до 60 % , коефициент на
интензивност – до 1.2, височина на сградата – до
10 м (3 ет.), съгласно приложения проект.
7855

За председател: Г. Големинов
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РЕШЕНИЕ № 1449
от 29 юли 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за имот № 61604.24.229 в местността
„Зеления преслап“ в землището на с. Радуил,
община Самоков, при обособена устройствена
зона със „Специално предназначение – Спр“ с
корекция в лилав цвят за изграждане на МВЕЦ с
показатели: плътност на застрояване – до 80 % ,
коефициент на интензивност – до 2.0, минимална
озеленена площ – 20 %, височина на сградата – до
8 м (2 ет.), съгласно приложения проект.
За председател: Г. Големинов
7856
РЕШЕНИЕ № 1450
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.14.214 в местността „Юручка река“ в землището на с. Говедарци,
община Самоков, собственост на „Католическа
Апостолическа Екзархия“, при обособена устройствена зона „Ваканционно селище (Ос)“ с
показатели: плътност на застрояване – до 30 %,
коефициент на интензивност – до 1.0, минимална
озеленена площ – 50 %, височина на сградите – до
10 м (3 ет.), съгласно приложения проект.
За председател: Г. Големинов
7857
РЕШЕНИЕ № 1451
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 365006 в местността
„Ямища“ в землището на с. Алино, община Самоков, собственост на Бисер Здравков Христов и
Вера Ангелова Тасева, при обособена устройствена
зона „Рекреационна устройствена зона за вилен
отдих – Ов“ с показатели: плътност на застрояване – до 40 %, коефициент на интензивност – до
0.8, минимална площ за озеленяване – 50 %,
височина на сградите – до 7 м (2 ет.), съгласно
приложения проект.
За председател: Г. Големинов
7858
РЕШЕНИЕ № 1452
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 443001 в местността
„Кална бара“ в землището на с. Алино, община
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Самоков, собственост на „Ямище – Еко – Селена“ – ЕООД, и „Кална Бара Синтез“ – ЕООД,
при обособена устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за вилен отдих – Ов“ с
показатели: плътност на застрояване – до 40 %,
коефициент на интензивност – до 0.8, минимална
площ за озеленяване – 50 %, височина на сградите – до 7 м (2 ет.), съгласно приложения проект.
7859

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1453
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 401033 в местността
„Редако“ в землището на с. Алино, община Самоков, собственост на Мирослава Димитрова
Първанова, при обособена устройствена зона
„Рекреационна устройствена зона за вилен отдих – Ов“ с показатели: плътност на застрояване – до 40 % , коефициент на интензивност – до
0.8, минимална площ за озеленяване – 50 %
височина на сградите – до 7 м (2 ет.), съгласно
приложения проект.
7860

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1454
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 402009 в местността
„Кална бара“ в землището на с. Алино, община
Самоков, собственост на Жоро Емилов Пеев, при
обособена устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за вилен отдих – Ов“ с показатели:
плътност на застрояване – до 40 % , коефициент
на интензивност – до 0.8, минимална площ за
озеленяване – 50 %, височина на сградите – до
7 м (2 ет.), съгласно приложения проект.
7861

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1456
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 000502 в местността
„Сухи дол“ в землището на с. Долни Окол, община Самоков, собственост на Любомир Тодоров
Тодоров, при обособена устройствена зона „Ваканционно селище (Ос)“ с показатели: плътност
на застрояване – до 30 % , коефициент на интензивност – до 1.2, височина на сградата – до 10 м
(3 ет.), съгласно приложения проект.
7862

За председател: Г. Големинов
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РЕШЕНИЕ № 1457
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 012012 в местността
„Белка – Анеса“ в землището на с. Ярлово, община Самоков, собственост на Благой Тодоров
Йорданов, при обособена устройствена зона „Жилищна зона с малка височина и плътност – (Жм)“
с показатели: плътност на застрояване – до 60 %,
коефициент на интензивност – до 1.2, височина
на сградата – до 10 м (3 ет.), съгласно приложения проект.
7863

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1458
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общински съвет – гр. Самоков,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване за имот № 46276.8.473 в местността
„Полето“ в землището на с. Мала Църква, община
Самоков, собственост на „Бългериън Маунтейн
Пропъртис“ – ЕООД, при обособена устройствена зона „Жилищна зона с малка височина
и плътност – Жм“ с показатели: плътност на
застрояване – до 30 %, коефициент на интензивност – до 1.0, минимална озеленена площ – 50 %,
височина на сградата – до 10 м (3 ет.), съгласно
приложения проект.
7864

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1459
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 46276.8.32 в местността „Полето“ в землището на с. Мала Църква,
община Самоков, собственост на „Шива Маунтейн топ“ – ЕООД, при обособена устройствена зона „Жилищна зона с малка височина
и плътност – Жм“ с показатели: плътност на
застрояване – до 30 % , коефициент на интензивност – до 1.0, минимална озеленена площ – 50 %,
височина на сградата – до 10 м (3 ет.), съгласно
приложения проект.
7865

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1460
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 020039 в местността
„Високи рид“ в землището на с. Ковачевци, община Самоков, собственост на Емилия Страхилова Харалампиева, при обособена устройствена
зона „Рекреационна устройствена зона за вилен
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отдих – Ов“ с показатели: плътност на застрояване – до 40 % , коефициент на интензивност – до
0.8, минимална озеленена площ 50 %, височина
на сградите – до 7 м (2 ет.), съгласно приложения проект.
За председател: Г. Големинов
7866
РЕШЕНИЕ № 1461
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 253024 в местността „Дърварски
път“, землище с. Алино, община Самоков, собственост на Васил Иванов Лазаров, при обособена
устройствена зона със специално предназначение
(Спр) – за соларен парк, с показатели: плътност
на застрояване – до 80 %, коефициент на интензивност – до 1.0, височина на сградите – до 7 м,
минимална озеленена площ – 20 %.
За председател: Г. Големинов
7867

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № З-01-1002
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2,
т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5
и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС в изпълнение на
решения № 6 от 5.04.2007 г. и № 10 от 29.07.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Търговище, нареждам
да се проведе процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото
на общински търговски дружества, който се
използва за стопански цели, представляващ ПИ
73626.504.196 (УПИ VII № 5462), кв. 4 по плана
на промишлена зона на гр. Търговище с площ
2465 кв. м при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 35 500 лв. без ДДС.
Достигнатата на търга цена се облага с ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 3000 лв.
3. Депозитът за участие – 10 % от началната
тръжна цена на имота, се превежда по банкова
сметка IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC код на
банка „ОББ“ – АД, клон Тръговище, UBBSBGSF,
до 30-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
4. Цена на тръжната документация – 200 лв.
(без ДДС), платима в касата на общината. Получава се в стая 75.
5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 30-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
6. Срок за подаване на предложенията – до
30-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжните документи.
8. Търгът ще се проведе на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на
предложенията от 14 ч. в зала № 74 на общината.
7720

За кмет: Д. Петкова
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ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 490
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 129 ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Фотоволтаична
електроцентрала“ в ПИ 00878.44.286, м. Митринкови кашли в землището на гр. Ахтопол, община
Царево – кабели 20 kV.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Царево до А дминистративния
съд – Бургас.
Председател: Д. Градев
7642

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-10-566
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 437 от протокол № 44 на Общинския
съвет – с. Кирково, от проведено заседание на
01.09.2010 г. във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и
чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП закривам:
1. Целодневна детска градина „Юрий Гагарин“ – с. Кирково, считано от 14.09.2010 г.
2. Децата, посещаващи детската градина, да
бъдат записани по желание на техните родители в ЦДГ „Дъга“ – с. Горно Кирково, или ЦДГ
„Кокиче“ – с. Завоя.
3. Задължителната учебна документация на
ЦДГ „Юрий Гагарин“ – с. Кирково, да се приеме
и съхранява в ЦДГ „Дъга“ – с. Горно Кирково.
4. Да се извърши инвентаризация на имуществото на ЦДГ „Юрий Гагарин“ – с. Кирково, от
комисия, назначена от кмета на община Кирково.
5. Имуществото на закритата детска градина
е общинска собственост и се разпределя със
заповед на кмета на община Кирково.
6. Трудовите правоотношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмета на общината Йълмаз Хафъз.
Кмет: Ш. Идриз
7643

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 51
от 21 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и решение на
Експертен съвет с протокол № 9 от 20.09.2010 г.
Общинският съвет – с. Ситово, одобрява парце-
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ларен план на обект „Външно кабелно 20 kV ел.
захранване на фотоволтаична централа с мощност
3430 kW в ПИ № 66665.027.125 по КВС – с. Ситово“.
7836

Председател: Р. Кязим

РЕШЕНИЕ № 52
от 21 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и решение на
Експертен съвет с протокол № 9 от 20.09.2010 г.
Общинският съвет – с. Ситово, одобрява подробен устройствен план и ПЗ на поземлен имот
№ 000131 в землището на с. Поляна за изграждане
на фотоволтаична централа.
7837

Председател: Р. Кязим

РЕШЕНИЕ № 53
от 21 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и решение на
Експертен съвет с протокол № 9 от 20.09.2010 г.
Общинският съвет – с. Ситово, одобрява парцеларен план на обект „Външно кабелно 20 kV ел.
захранване на фотоволтаична централа с мощност
3910 kW в ПИ № 66665.027.121 по КВС – с. Ситово“.
7838

Председател: Р. Кязим

27. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,17 на
сто, считано от 1 октомври 2010 г.
7970

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Националната асоциация на зърно
производителите, представлявана от председателя
на сдружението Радослав Стойков Христов, с
адрес: Стара Загора, бул. Славянски 45, срещу
разпоредбите на § 26 и 29 ПЗР на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.;
изм., бр. 106 от 2008 г., бр. 9 и 37 от 2010 г.), по
което е образувано адм. д. № 11031/2010 по описа на Върховен административен съд, четвърто
отделение.
7804
Административният съд – Благоевград, съобщава, че на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
е постъпила Заповед № ОА-544 от 8.09.2010 г. на
областния управител на област с административен център Благоевград, с която е оспорено
Решение № 195 по протокол № 10 на Общинския
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съвет – Благоевград, постановено в проведеното
редовно заседание на 29.07.2010 г., ведно с потвърдително Решение № 222 по протокол № 11 от
заседание на Общинския съвет – Благоевград,
проведено на 19.08.2010 г., като незаконосъобразно.
Оспорването е подсъдно на Административен
съд – Благоевград, съгласно чл. 191, ал. 2 и чл.
133, ал. 1 АПК. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание с участието
на страните по чл. 189, ал. 1 АПК – оспорващ:
Общинският съвет – Благоевград, и прокурорът
от Окръжна прокуратура – Благоевград, съгласно
чл. 192 АПК. Делото следвада бъде разгледано
в състав от трима съдии съгласно чл. 191, ал. 2
АПК. На основание чл. 188 АПК оспорването
следва да бъде съобщено по реда на чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК за оспорените разпоредби на чл.
8, ал. 2, 3 и 4, чл. 19а, ал. 7, 11, ал. 14, т. 31, 41 и
42 и ал. 15, чл. 20 и 23 от Наредбата за опазването на общинската собственост и обществения
ред на Община Благоевград. По постъпилата
Заповед № ОА-544 от 8.09.2010 г. е образувано
адм.д. № 811/2010 по описа на Административен
съд – Благоевград, насрочено за разглеждане на
5.11.2010 г. от 11 ч.
7805
Административният съд – Варна, ХХХІV състав, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от областния управител
на област с административен център Варна срещу
Решение № 2565-3, т. 2.1, 6.2 и 6.3 по протокол
№ 26 от 11.08.2010 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е прието изменение и
допълнения в приложение № 2 към Наредбата
за администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Варна, по
повод на което е образувано адм. д. № 3089/2010
по описа на Административен съд – Варна, трето
отделение, ХХХІV състав.
7806
Хасковският окръжен съд призовава Венанцио
Черубини, гражданин на Италия, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 29.ХІ.2010 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 180/2010, заведено от
Таня Петкова Караджова лично и като майка и
законна представителка на малолетния Тодор
Венанцио Черубини, по предявен иск по чл. 62,
ал. 4 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7878
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ХХ състав, призовава Ирина Викторовна Гоборева, без регистриран постоянен адрес, да се яви в
съда на 15.ХІ.2010 г. в 13,30 ч. като ответница по
гр. д. № 5258/2010, заведено от Любомир Стойчев
Стоев с адрес Бургас, ж. к. Братя Миладинови,
бл. 46, вх. 4, ет. 4, за иск за развод по чл. 49 СК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл.
48, ал. 2 ГПК.
7801
Пловдивският районен съд, I бр. състав, призовава Кемалеттин Огуз, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 24.11.2010 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 10386/2010, заведено от Татяна Юриева
Асанска-Огуз от с. Ръжево Конаре, за развод.
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Ако въпреки обнародването ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
7941
Сливенският районен съд призовава Даниел
Джоузеф Негли, гражданин на Съединените американски щати, гр. Сеинт Луис, щата Мисури,
адрес неизвестен, да се яви в съда на 10.12.2010 г.
в 9 ч. (резервна дата: 14.01.2011 г. в 9 ч.) като ответник по гр.д. № 3191/2010, заведено от Албена
Юлиянова Йорданова от с. Гавраилово, община
Сливен. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7942
Софийският районен съд, III гр. отделение,
82 състав, призовава Уалид Хасан Хамед Хасан,
гражданин на Египет, относно това, че пред СРС
III гр. отделение, 82 състав, е образувано гр.д.
№ 5428/2010 за иск с правно основание чл. 49
СК от Нели Петкова Зюмбилова срещу Уалид
Хасан Хамед Хасан, гражданин на Египет, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба,
след като се запознае с нея и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда,
като следва да посочи съдебен адрес в страната,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7802
Софийският районен съд, III гр. отделение, 82 състав, призовава Милена Радомирова
Първанова-Грийн, относно това, че пред СРС,
III гр. отделение, 82 състав, е образувано гр.д.
№ 9602/2010 за иск с правно основание чл. 49, ал.
1 СК от Милена Радомирова Първанова-Грийн
срещу Глин Стефан Грийн, гражданин на Великобритания, роден на 6.10.1958 г., като ответникът в
едномесечен есрок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с нея и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл.
48, ал. 2 ГПК.
7803

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на Родителското
настоятелство при ЦДГ № 16 „Детски свят“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 08.11.2010 г. в 18 ч.
в ЦДГ № 16 при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет за 2009/2010 г.;
2. освобождаване на членовете на управителния
съвет и настоятелството; 3. приемане на нови
членове на настоятелството; 4. избор на нов УС
и председател; 5. приемане на промени в устава
на настоятелството; 6. разни.
7897
30. – Управителният съвет на сдружение
„Национален център за суперкомпютърни приложения (НЦСП)“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.11.2010 г. в 15 ч. в
заседателната зала на ИПОИ – БАН, ул. Акад.
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Георги Бончев 25А, при следния дневен ред: 1.
приемане на допълнения към устава на сдружението; 2. освобождаване на членове на управителния
съвет и приемане на нови членове; 3. обсъждане
и приемане на предложения от членовете на
общото събрание на теми за участие в проекта
PRACE 2 IP.; 4. разни.
7903
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за лизинг“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 16.11.2010 г.
в 16 ч. в София, Жълта зала на „Радисън Блу
Гранд Хотел“, пл. Народно събрание 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на
управителния съвет на сдружението; 2. избор на
членове на управителния съвет на сдружението;
3. избор на съпредседател на сдружението; 4.
разни. Общото събрание се счита за законно,
ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага един час
по-късно същия ден, при същия дневен ред и се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
7561
45. – Управителният съвет на Съюза на погребалните фирми в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.11.2010 г. в 11 ч. в София в хотел „Бест Уестърн
Сити Хотел“, ул. Стара планина 6, при следния
дневен ред: 1. промяна на устава; 2. приемане на
програма и бюджет за 2011 г.; 3. определяне на
ден за празник на работещите в траурния бранш;
4. обсъждане създаването на национална федерация на организациите в бранша и дали да се
присъединим към нея; 5. обсъждане и гласуване
относно съществуването на Етична комисия към
СПФБ; 6. приемане на нови членове; 7. разни.
Поканват се всички членове или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
събранието. 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. Материалите за общото събрание ще са на
разположение след 17.10.2010 г. на сайта на съюза.
7435
25. – Управителният съвет на Асоциацията
на филмовите продуценти, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.ХI.2010 г. в 13 ч. в София в клуба на СБФД,
бул. Дондуков 67, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на асоциацията; 2. избор на
нов управителен съвет и председател; 3. промени в устава; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден и на същото място от 14 ч.
7562
20. – Управителният съвет и председателят
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация
Надежда“, София, на основание устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 19.11.2010 г. в 17 ч. в София, ул. Веслец 52, вх.
В, ап. 27, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава; 2. промяна седалището и адреса на
управление на сдружение „Асоциация Надежда“;
3. отчет за дейността, обсъждане и приемане на
годишния отчет на сдружението; 4. разни. При
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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
независимо от броя на присъстващите членове на
сдружението. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на адреса
на сдружението и се предоставят на всеки член
при поискване.
7667
17. – Централният съвет на Съюза на пенсионерите – 2004, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква Втори редовен конгрес на 19.11.2010 г. в
10 ч. в Централния военен клуб, бул. Цар Освободител 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ЦС; 2. отчет за дейността на ЦКК;
3. изменение и допълнение на устава; 4. приемане
на бюджет; 5. избор на ЦС и ЦКК. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7753
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска браншова камара – машиностроене“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.11.2010 г. в
10 ч. в София, хотел „Плиска“, бул. Цариградско
шосе 87, партер, зала № 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет и браншовата камара за периода октомври
2009 г. – ноември 2010 г.; 2. отчет за дейността на
контролния съвет; 3. приемане основни насоки
за дейността на браншовата камара за периода
ноемри 2010 г. – 2011 г.; 4. утвърждаване на отчета
за изпълнение на бюджета на браншовата камара
за 2009 г., очаквано изпълнение на бюджета за
2010 г. и проект на бюджет за 2011 г.; 5. частични промени в състава на управителния съвет;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
7959
50. – Управителният съвет на Бургаската
асоциация за екологичен и селски туризъм на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.11.2010 г. в 15,30 ч. в 310 зала на Колежа
по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ в Бургас при следния дневен ред: 1.
утвърждаване на новоприети членове на БАЕСТ;
2. утвърждаване на отчетите на ръководните органи за дейността на асоциацията през отчетния
период и определяне на основите задачи за следващия; 3. утвърждаване на бюджета на БАЕСТ
за 2011 г.; 4. приемане на решения за изменения
на устава; 5. избор на управителен съвет, контролен съвет и председател на управителния съвет
на БАЕСТ. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще започне един час
по-късно на същото място независимо от броя
на присъстващите членове на БАЕСТ.
7437
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Русе“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 18.11.2010 г. в
18 ч. в Русе, кв. Родина 2, бл. Драва, вх. Б, ет. 15,
ап. 43, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ността на сдружението; 2. изключване на членове
и приемане на нови членове на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС; 4. избор на нов УС и нов председател на УС;
5. промяна на адреса на управление на сдружението; 6. промени в устава на сдружението; 7.
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.
7662
17. – Управителният съвет на Сливенската
търговско-промишлена палата, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на палатата на 19.ХІ.2010 г. в 16 ч. в Сливен,
заседателната зала на НТС, ул. Цар Самуил 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
и контролния съвет за дейността на СТПП през
периода 2005 – 2010 г.; 2. общи насоки за развитие
на СТПП за периода 2010 г. – 2015 г.; 3. бюджет
на СТПП за периода 2010 – 2015 г.; 4. избор на
ръководни органи; 5. други. Поканват се всички
членове да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете. Регистрирането на
участниците започва в 15 ч. във фоайето на НТС.
7664
48. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество – Средец“, гр. Средец, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на представите-
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лите на членовете на сдружението на 19.11.2010 г.
в 16 ч. в залата на пл. Г. Димитров 5 при следния
дневен ред: 1. промяна в управителния съвет; 2.
промяна в устава; 3. текущи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7594
45. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Макак – 2008“,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.11.2010 г. в 11 ч. в сесийна зала на
Общинския съвет – гр. Шумен, бул. Славянски
17, стая 363, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. прекратяване на членството на членове на сдружението,
подали молби за това; 3. вземане на решение
за освобождаване на УС и освобождаването му
от отговорност; 4. избор на нов УС; 5. вземане
на решение за промяна на наименованието на
сдружението; 6. вземане на решение за промяна
на адреса на управление на сдружението; 7. вземане на решение за промяна на осъществяваната
дейност от частна в обществена полза; 8. вземане
на решение за промяна в реда и начина на свикване на общото събрание; 9. промяна в устава
във връзка с посочените решения и приемане
на промените; 10. разни. При липса на кворум
са основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7598
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