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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за пъти-
щата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 
2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., 
бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 
и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., 
бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 
2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 
47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 
53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 
2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 

2017 г. и бр. 31 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
a) текстът преди т. 1 се изменя така: „За 

преминаване по платената пътна мрежа се 
въвежда смесена система за таксуване на раз-
личните категории пътни превозни средства 
и такси на база време и на база изминато 
разстояние:“;

б) в т. 1 думите „пътната инфраструктура“ 
се заменят с „платената пътна мрежа“, след 
думите „винетна такса“ се добавя „за пътни 
превозни средства по чл. 10а, ал. 7“, думите 
„републиканските пътища, които са включе-
ни в трансевропейската пътна мрежа, както 
и такива, които са извън нея или по техни 
участъци“ се заменят с „платената пътна 
мрежа“, а думите „размерът на винетните 
такси, включително административните раз-
ходи, за всички категории превозни средства 
се определя от Министерския съвет, така че 
да не е по-висок от максималните размери, 
посочени в приложение № 1“ се заличават; 

в) в т. 2 думите „ТОЛ такса“ се заменят 
с „тол такса за пътни превозни средства по 
чл. 10б, ал. 3“ и след думите „категорията на 

пътното превозно средство“ се поставя запетая 
и се добавя „броя на осите и от екологичните 
му характеристики“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При установено движение по платената 

пътна мрежа, когато за съответното пътно 
превозно средство не е заплатена съответната 
такса по ал. 1, водачът на пътното превозно 
средство, неговият собственик или трето 
лице може да заплати компенсаторна такса, 
в който случай същият се освобождава от 
административнонаказателна отговорност. В 
този случай се освобождават от администра-
тивнонаказателна отговорност и всички други 
лица, които могат да носят такава във връзка 
с конкретното пътно превозно средство.“

3. В ал. 3 думите „за преминаване на пътни 
превозни средства с българска или чужде-
странна регистрация“ се заменят с „включени 
в обхвата на платената пътна мрежа“, а думите 
„ТОЛ такса“ се заменят с „тол такса“.

4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Размерът на таксите по ал. 1, 2, 4 и 

5 и по чл. 10б, ал. 5 се определя с тарифа 
на Министерския съвет по предложение 
на министъра на регионалното развитие 
и благоустройството и министъра на фи-
нансите. Условията и редът за събиране на 
таксите по ал. 4 и 5 се определят с наредба 
на Министерския съвет по предложение на 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството. Обслужването на картовите 
плащания по събирането на приходите по 
ал. 1 се извършва по реда на чл. 4, ал. 5 от 
Закона за ограничаване на плащанията в 
брой, като плащания могат да се извършват 
и чрез карти за гориво, издавани от лица, 
с които Агенция „Пътна инфраструктура“ 
сключва договори при еднакви публично 
оповестени общи условия.“

5. В ал. 7 думите „заплащане на такса за 
изминато разстояние – ТОЛ такса за тежкото-
варни моторни превозни средства и електронна 
винетка за леки моторни превозни средства“ 
се заменят с „таксуване на различните кате-
гории пътни превозни средства на база време 
и на база изминато разстояние“, след думата 
„инфраструктури“ се добавя „наричана „Ди-
ректива 1999/62/ЕО“ и се създава изречение 
второ: „С наредбата се определят и условията 
и редът за събиране на таксите по ал. 1 и 2 
и по чл. 10б, ал. 5.“

6. Създават се ал. 9 – 15:
„(9) За движение по републиканските пъти-

ща на пътни превозни средства на Министер-
ството на вътрешните работи, на Национал-
ната служба за охрана, на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, на Неотложната 
медицинска помощ и на въоръжените сили 
не се заплащат такси по ал. 1, 4 и 5.
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(10) Агенция „Пътна инфраструктура“ 
осъществява правомощията на държавата във 
връзка със събирането на пътните такси по 
този член и функциите на лице, събиращо 
пътни такси, както и по управлението на 
смесената система за таксуване на различните 
категории пътни превозни средства на база 
време и на база изминато разстояние, както 
и дейността по практическото прилагане, 
въвеждането, функционирането и контрола 
на системата за събиране на пътните такси.

(11) Агенция „Пътна инфраструктура“ 
оперира и поддържа Електронната система 
за събиране на пътни такси по ал. 1, която се 
състои от електронна система за издадените 
електронни винетки и електронна система за 
събиране на тол такси.

(12) Агенция „Пътна инфраструктура“ 
осигурява възможност на ползвателите на 
платената пътна мрежа да заплатят съот-
ветната такса по ал. 1 и 2 по електронен и 
банков път, както и чрез картово разплащане 
и в брой в пунктовете за продажба, както и 
да заплатят такса за електронна винетка за 
пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 и 
маршрутна карта за пътни превозни средства 
по чл. 10б, ал. 3 чрез терминали за самотаксу-
ване, разположени по платената пътна мрежа 
и в областните градове на страната. 

(13) Разположението на терминалите за 
самотаксуване се определя с решение на 
управителния съвет на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“. 

(14) Пунктове за продажба се разкриват 
най-малко на граничните контролно-пропус-
кателни пунктове или в близост до тях, в 
областните градове, както и по протежение 
на платената пътна мрежа, като за целта 
Агенция „Пътна инфраструктура“ определя 
местата, на които да се разкрият пунктове за 
продажба, и сключва договори при еднакви 
публично оповестени общи условия и цени с 
търговци, които отговарят на изискванията, 
определени с решение на управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфраструктура“.

(15) Агенция „Пътна инфраструктура“ 
сключва договорите по наредбата по ал. 7 
с доставчиците на услуги за електронно съ-
биране на такси за изминато разстояние и с 
доставчиците на декларирани данни, които 
отговарят на условията, определени в този 
закон и наредбата, като прилага еднакви 
публично оповестени общи условия и цени.“

§ 2. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Винетните такси се диферен-

цират в зависимост от срока, за който е пла-
тена винетната такса. В зависимост от срока 
винетните такси биват годишна, тримесечна, 
месечна, седмична и уикенд и имат валид-
ност от деня, посочен като начална дата при 

заплащането им. Срокът на валидността на 
винетните такси се определя с наредбата по 
чл. 10, ал. 7. 

(2) При установено ползване на платената 
пътна мрежа от пътно превозно средство по 
ал. 7, минималната пътна такса, която се 
дължи за това ползване, е винетна такса с 
валидност за уикенд.

(3) Винетната такса се заплаща от собстве-
ника или ползвателя на пътното превозно 
средство след деклариране на регистрационния 
му номер, категорията на пътното превозно 
средство и периода на валидност и важи само 
за пътното превозно средство, чийто регис-
трационен номер правилно е бил деклариран 
от собственика или ползвателя му. 

(4) При заплащане на винетната такса се 
издава електронна винетка, която представля-
ва електронен документ по смисъла на чл. 3, 
ал. 1 от Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги, удос-
товеряващ заплащането на съответната такса 
по чл. 10, ал. 1, т. 1 и съдържащ регистраци-
онния номер на пътното превозно средство, 
неговата категория, датата на заплащане на 
таксата и срока на валидност.

(5) Длъжностните лица, осъществяващи 
контрол по изпълнение на задължението за 
заплащане на пътна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1, 
нямат право да изискват от собствениците или 
ползвателите на пътното превозно средство да 
представят издадената им електронна винетка 
или доказателства за извършеното плащане. 

(6) Електронната винетка, издадена сре-
щу платената винетна такса, следва пътното 
превозно средство и в случай на прехвърляне 
на собствеността на пътното превозно сред-
ство, като запазва валидността си за срока, 
за който е издадена.

(7) Винетна такса се заплаща за следните 
пътни превозни средства с обща технически 
допустима максимална маса до или равна 
на 3,5 тона:

1. моторните превозни средства, които имат 
най-малко четири колела и са предназначени 
за превоз на пътници;

2. моторните превозни средства, които имат 
най-малко четири колела и са предназначени 
за превоз на товари;

3. моторни превозни средства с повишена 
проходимост.

(8) Пътните превозни средства, предназна-
чени за теглене на полуремаркета, се смятат 
за пътни превозни средства, предназначени за 
превоз на товари с над 2 оси, независимо от 
броя на осите и от това, дали полуремаркето 
е прикачено или не.

(9) В случаите, когато пътно превозно 
средство по ал. 7 се движи с прикачено ре-
марке, собственикът или ползвателят е длъжен 
да заплати допълнителна винетна такса за 
същата категория пътно превозно средство, 
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независимо от броя на осите на ремаркето, за 
срока на ползване на платената пътна мрежа 
от пътното превозно средство с прикаченото 
ремарке, когато общата допустима техническа 
маса на състава надвишава 3,5 тона.“

§ 3. Член 10б се изменя така:
„Чл. 10б. (1) Тол таксите се диференцират 

в зависимост от техническите характеристики 
на пътя или пътния участък, от изминатото 
разстояние, от категорията на пътното пре-
возно средство и броя на осите, екологичните 
му характеристики и се определят за всеки 
отделен път или пътен участък.

(2) Контролът при навлизане и излизане 
на пътно превозно средство по платената 
пътна мрежа, отчитането на изминатото раз-
стояние, както и заплащането на тол таксата 
се извършват чрез Електронна система за 
събиране на тол такси. Условията и редът за 
функциониране на Електронната система за 
събиране на тол такси се определят в наред-
бата по чл. 10, ал. 7. 

(3) Тол таксата се заплаща от собственика 
или ползвателя на пътното превозно средство 
за всички пътни превозни средства с обща 
технически допустима максимална маса над 
3,5 тона, извън тези по чл. 10а, ал. 9, като 
заплащането є дава право на пътното превоз-
но средство, за което е заплатена, да измине 
определено разстояние между две точки. 

(4) Размерът на дължимата за плащане тол 
такса се определя въз основа на реално полу-
чени декларирани тол данни, удостоверени по 
реда, предвиден в наредбата по чл. 10, ал. 7, 
или чрез закупуването на еднократна марш-
рутна карта, която дава право на ползвателя 
на пътя да измине предварително заявено от 
него разстояние по определен маршрут. В 
наредбата по чл. 10, ал. 7 се определят и 
начините за изчисляване и заплащане на 
дължимите тол такси. 

(5) Когато не е възможно да се установи 
действително изминатото разстояние поради 
причини, които не се дължат на техническа 
неизправност на поддържаната от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ Електронна сис-
тема за събиране на тол такси, се приема, 
че съответното пътно превозно средство е 
изминало разстояние, съответстващо на най-
дългата отсечка между две точки от платената 
пътна мрежа, в който случай собственикът 
или ползвателят заплаща максимална такса, 
определена в тарифата по чл. 10, ал. 6. 

(6) За намаляване на вредното въздействие 
върху околната среда от пътните превозни 
средства при определяне размера на таксите 
в тарифата по чл. 10, ал. 6 Министерският 
съвет определя по-ниски такси за пътните 
превозни средства по ал. 3, които отговарят на 
екологична категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, 
„ЕВРО V“, „ЕВРО VI“ и по-висока, включи-
телно за „EEV“.“

§ 4. В чл. 10е, ал. 1 след думите „чл. 10“ 
се добавя „ал. 1 и 2“.

§ 5. Член 10з се изменя така:
„Чл. 10з. (1) Смесената система за таксува-

не на различните категории пътни превозни 
средства на база време и на база изминато 
разстояние включва и Европейската услуга 
за електронно събиране на такса за изминато 
разстояние (ЕУЕСТ), като Агенция „Пътна 
инфраструктура“ създава и поддържа регистър 
на областите на ЕУЕСТ, национален регис-
тър на доставчиците на ЕУЕСТ и регистър 
на националните доставчици на услуги за 
електронно събиране на такси за изминато 
разстояние.

(2) Доставчиците на ЕУЕСТ са правни 
субекти, отговарящи на изискванията по 
ал. 3 и регистрирани в държавата членка, в 
която са установени, които предоставят на 
потребител на ЕУЕСТ достъп до ЕУЕСТ. 

(3) Търговци, регистрирани в Република 
България, се вписват в Национален електро-
нен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в 
случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съглас-
но БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент; 

2. притежават техническо оборудване и ЕО 
декларация или сертификат, който удостове-
рява съответствието на съставните елементи 
на оперативната съвместимост съгласно посо-
ченото в приложение IV, точка 1 от Решение 
2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 
2009 г. за определяне на Европейската услуга 
за електронно събиране на такса за изминато 
разстояние и нейните технически елементи 
(ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.); 

3. притежават компетентност при предос-
тавянето на услуги за електронно събиране 
на такса за изминато разстояние или в други 
свързани области; 

4. имат необходимата финансова стабил-
ност; 

5. разполагат с план за управление на ри-
ска, който подлежи на проверка поне веднъж 
на всеки две години; 

6. имат добра репутация.
(4) В срок 24 месеца след регистрацията си 

доставчиците на ЕУЕСТ сключват договори 
за ЕУЕСТ, които покриват всички области на 
ЕУЕСТ. Доставчикът на ЕУЕСТ осигурява по 
всяко време своето покритие върху всички 
области на ЕУЕСТ. В случай на промяна на 
областите на ЕУЕСТ или при всяка друга 
причина, която нарушава пълното покритие, 
той възстановява пълното покритие в срок 
6 месеца.

(5) Споровете, възникнали между лицето, 
събиращо пътни такси, и доставчиците на 
ЕУЕСТ, които са сключили договори или са 
в договорни взаимоотношения с това лице, 
се разглеждат от Помирителна комисия към 
Министерството на регионалното развитие 
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и благоустройството. Компетентността и 
правомощията на Помирителната комисия 
се уреждат в наредбата по чл. 10, ал. 7, а 
съставът, функциите и дейността на коми-
сията се определят с правилник, утвърден 
от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството или от оправомощено от 
него длъжностно лице.

(6) При разглеждане на спорове Поми-
рителната комисия има право да извършва 
проверка дали налаганите от лицето, съ-
биращо пътни такси, договорни условия 
спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ 
са недискриминационни и отразяват ко-
ректно разходите и рисковете на страните 
по договора.

(7) Принципите на действие на ЕУЕСТ, 
техническите изисквания за оперативна 
съвместимост на ЕУЕСТ, създаването и 
поддържането на национален регистър на 
областите на ЕУЕСТ, национален регистър на 
доставчиците на ЕУЕСТ и регистър на наци-
оналните доставчици на услуги за електронно 
събиране на такси за изминато разстояние се 
уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

§ 6. Създава се чл. 10и:
„Чл. 10и. (1) Търговци, регистрирани в 

Република България или в друга държа-
ва – членка на Европейския съюз, отговаря-
щи на изискванията по чл. 10з, ал. 3, т. 1 и 
т. 3 – 6 и притежаващи техническо оборудва-
не, отговарящо на съответните изисквания, 
необходими за целите на тол таксуването 
в съответните области на пътни такси на 
Агенция „Пътна инфраструктура“, могат да 
извършват дейност и като национален дос-
тавчик на услуга по електронно събиране на 
такси за изминато разстояние, ако са вписа-
ни в съответния регистър по наредбата по 
чл. 10, ал. 7 и са сключили договор при общи 
условия с Агенция „Пътна инфраструктура“. 

(2) Националните доставчици на услуги за 
електронно събиране на такси за изминато 
разстояние предоставят на потребителите 
достъп до услугите за електронно събиране 
на такси за изминато разстояние за премина-
ване по платената пътна мрежа в Република 
България.

(3) Изискването по чл. 10з, ал. 4 не се 
прилага за национален доставчик на услуга 
по електронно събиране на такси за изминато 
разстояние, като във всеки случай същият 
може да заяви желание и да бъде вписан в 
регистъра по чл. 10з, ал. 3, след което по 
отношение на него ще се прилагат всички 
изисквания, предвидени за доставчиците 
на ЕУЕСТ.

(4) Споровете между лицата, извършващи 
дейност като национален доставчик на услуга 
по електронно събиране на такси за изминато 
разстояние, и лицето, събиращо пътни такси, 
се решават по реда на чл. 10з, ал. 5 и 6.

(5) Условията и редът за водене на Нацио-
налния електронен регистър на доставчиците 
на ЕУЕСТ и на Регистъра на националните 
доставчици на услуги за електронно събиране 
на такси за изминато разстояние, условията 
за вписване, документите, които следва да 
бъдат представени от заявителя за доказва-
не на обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 10з, 
ал. 3, както и основанията за заличаване 
от регистъра се определят с наредбата по 
чл. 10, ал. 7.“

§ 7. Създава се чл. 10к:
„Чл. 10к. (1) Доставчик на декларирани 

данни е лице, което събира и предоставя 
данни относно географското позициониране 
и изминатото разстояние от пътни превозни 
средства на потребители, с които същият 
е сключил договор, във формат, подходящ 
за обработване от електронната система за 
събиране на тол такси.

(2) Доставчикът на декларирани данни, 
който отговаря на изискванията, опреде-
лени с наредбата по чл. 10, ал. 7, сключва 
договор с лицето, събиращо пътни такси при 
общи условия или с доставчик на услуги за 
електронно събиране на такси за изминато 
разстояние.

(3) Доставчикът на декларирани данни се 
задължава да сключи договор за застраховка 
за професионална отговорност с цел покри-
ване на вредите, причинени на доставчика 
на услуги за електронно събиране на такси 
за изминато разстояние и/или на лицето, 
събиращо пътни такси, и да е в полза на едно 
от тези лица, в зависимост от договорните 
отношения. Условията и редът за задължи-
телно застраховане на лицата по ал. 1 се 
определят с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „областни пътни 
управления“ се поставя запетая и се добавя 
„Национално тол управление“.

2. В ал. 3:
а) в т. 11 думите „ТОЛ такси“ се заменят 

с „тол такси“;
б) създават се т. 20 – 26:
„20. осъществява функциите на лице, съ-

биращо пътни такси, оперира и управлява 
Електронната система за събиране на пътни 
такси по чл. 10, ал. 1, като управлява проце-
сите и контролира правилното отчитане на 
дължимите такси и събирането им;

21. осъществява контрол и надзор върху 
доставчиците на услуги за електронно съби-
ране на такси за изминато разстояние – наци-
оналните доставчици на услуги за електронно 
събиране на такси за изминато разстояние 
и доставчиците на ЕУЕСТ, установени на 
територията на Република България, и върху 
доставчиците на декларирани данни;
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22. изготвя и поддържа отчет за област 
на пътните такси и заявление за област на 
ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна 
услуга за събиране на такси за изминато 
разстояние;

23. организира разпространяването и под-
дръжката на бордови устройства, отговарящи 
на съответните технически изисквания за 
целите на тол таксуването в съответните 
области на пътни такси на агенцията;

24. регистрира ползватели на платената 
пътна мрежа, притежаващи бордови устрой-
ства, които не са сключили договор с дос-
тавчик на услуга за електронно събиране на 
такси за изминато разстояние или доставчик 
на декларирани данни, за целите на тол так-
суването, контролира наличността по баланс 
за авансово платени тол такси и извършва 
дейностите по усвояване на дължимите суми 
от наличността по него;

25. организира дейността по създаване, 
водене и поддържане на Националните елек-
тронни регистри на доставчиците на услуга 
за електронно събиране на такси за изми-
нато разстояние – Национални доставчици 
на услуги за електронно събиране на такси 
за изминато разстояние и Доставчици на 
европейска услуга за електронно събиране на 
такси за изминато разстояние (Доставчици на 
ЕУЕСТ) и на намиращите се на територията 
на Република България области на ЕУЕСТ;

26. осъществява комуникация с остана-
лите служби за контрол и надзор по глава 
пета от Закона за движението по пътищата 
относно санкциониране на административ-
ните нарушения във връзка с ползването на 
платената пътна мрежа.“ 

§ 9. В чл. 21в, ал. 1, т. 7 след думите „уп-
равлението на пътищата“ се поставя запетая 
и се добавя „както и за дейности, свързани 
с опериране и управление на Електронна-
та система за събиране на пътни такси по 
чл. 10, ал. 1“.

§ 10. В чл. 21г се правят следните изме-
нения и допълнения: 

1. Създават се нова т. 7 и т. 8: 
„7. определя длъжностни лица, които да 

съставят актове за установяване на админи-
стративни нарушения в случаите, предвидени 
в закон;

8. издава наказателни постановления или 
оправомощава длъжностни лица от агенци-
ята да издават наказателни постановления 
в случаите, предвидени в закон.“

2. Досегашната т. 7 става т. 9.
§ 11. В чл. 22, ал. 2 след думите „пътни 

управления“ се добавя „и на Националното 
тол управление“.

§ 12. В чл. 49 се правят следните измене-
ния и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създава се ал. 2:

„(2) Средствата от такси по чл. 10, ал. 1, 
т. 2 се разходват в съответствие с принци-
пите, установени в Директива 1999/62/ЕО.“

§ 13. В чл. 55 думите „с изключение на 
винетните такси и таксите по чл. 10, ал. 2“ 
се заличават.

§ 14. В чл. 56, ал. 3, т. 1 навсякъде пре-
ди думите „управителния съвет“ се добавя 
„председателя на“. 

§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се създават т. 31 – 34:

„31. „Платена пътна мрежа“ е система от 
пътища и техни участъци, за преминаването 
по които се събира винетна такса или тол 
такса и които са определени за такива от 
Министерския съвет по реда на чл. 10, ал. 3.

32. „Декларирани тол данни“ е структу-
рирана, стандартизирана информация, оп-
ределена от лицето, събиращо пътни такси 
за неговата област на събиране на такса 
за изминато разстояние, съдържаща данни 
за уникален идентификатор на участъка/
уникален идентификатор на обекта за так-
суване, наименование на обекта/участъка 
за таксуване, географска референтна точка, 
списък на точки, използвани в елементите 
на данните на описанието на участъка, из-
числени с точност до 100 метра, правила на 
таксуване, таксувано разстояние от участъка 
(информация за дължината, която да бъде 
използвана като основа за изчисляване на 
тол таксата за участъка), реалната дължина 
на участъка (действителната измерена дъл-
жина на участъка, изчислена с точност до 
100 метра, за който се събира тол такса), 
категория на местоположение на участъка, 
регистрационен номер, категория на превоз-
ното средство, дата и час и други.

33. „Лице, събиращо пътни такси“ е пра-
вен субект, който е определен да оперира с 
Електронната система за събиране на пътни 
такси по чл. 10, ал. 1, както и да установява 
и събира съответните пътни такси с помощта 
на тази система.

34. „Карта за гориво“ е карта за безна-
лично плащане на гориво и други стоки и 
услуги, свързани с автомобилния транспорт, 
както и на пътни такси, глоби и имущест-
вени санкции.“

§ 16. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, 
т. 1 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Министерският съвет привежда в 

съответствие с този закон актовете по прила-
гането му в срок до два месеца от влизането 
в сила на този закон.

§ 18. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за администрацията (обн., ДВ, 
бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 
и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в § 16 от 
преходните и заключителните разпоредби се 
създава ал. 8:
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„(8) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при уве-
личението на числеността на персонала на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка 
с реорганизиране на дейността на централ-
ната администрация на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, свързана с определяне на 
функции по опериране с Електронната сис-
тема за събиране на пътни такси по чл. 10, 
ал. 1 от Закона за пътищата, както и във 
връзка със създаване на специализирано 
звено „Национално тол управление“.“

§ 19. Агенция „Пътна инфраструктура“ пре-
установява издаването на годишни винетни 
стикери за пътни превозни средства с обща 
технически допустима маса над 3,5 тона от 
влизането в сила на този закон.

§ 20. До 15 август 2019 г. включително 
пътните превозни средства с обща техниче-
ски допустима маса над 3,5 тона заплащат 
таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса. 
В зависимост от срока на винетните такси 
за тези пътни превозни средства се издават 
месечна, седмична и дневна винетка.

§ 21. От влизането в сила на този закон 
хартиени винетни стикери за всички видове 
пътни превозни средства се валидизират (пер-
форират) при закупуване и имат валидност 
от деня на валидизирането (перфорирането).

§ 22. От влизането в сила на този закон 
платената годишна винетна такса за пътни 
превозни средства с обща технически допус-
тима максимална маса над 3,5 тона важи 
най-късно до 15 август 2019 г. включително, 
в случай че е заявено конвертиране на хар-
тиена в електронна винетка с валидност, 
съответстваща на тази на закупения валиден 
винетен стикер по реда, предвиден в § 25.

§ 23. От 16 август 2019 г. за преминаване 
по платената пътна мрежа от пътни превоз-
ни средства с обща технически допустима 
максимална маса над 3,5 тона с българска 
или с чуждестранна регистрация се събират 
само таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2.

§ 24. Винетни такси, заплатени за го-
дишни винетни стикери за пътни превозни 
средства с обща технически допустима маса 
над 3,5 тона, чиято валидност изтича след 15 
август 2019 г., подлежат на пропорционално 
възстановяване за неизползвания период 
след 15 август 2019 г. от Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Това право може да бъде 
упражнено при подаване на подписано от 
собственика или упълномощения ползвател 
на пътното превозно средство заявление по 
образец за пропорционално възстановяване 
на неизползван период от закупена годишна 
винетка, в съответните пунктове за продажба 
по чл. 10, ал. 14 или по електронен път, в 
срок от 15 декември 2018 г. до 15 декември 
2019 г., в т.ч. едновременно със заявяването 
на конвертиране на хартиена в електронна 
винетка по реда на § 25. В заявлението се 

посочват регистрационният номер и ка-
тегорията на съответното пътно превозно 
средство, периодът на валидност на годиш-
ния винетен стикер и информация относно 
банкова сметка, по която да бъде преведена 
съответната сума. Към заявлението се при-
лага декларация по образец за истинност на 
декларираните обстоятелства от собственика 
или упълномощения ползвател на пътното 
превозно средство. Подаването на посочени-
те документи може да бъде осъществено и 
от лице, упълномощено от собственика или 
ползвателя на пътното превозно средство с 
пълномощно с нотариална заверка на подписа.

§ 25. Считано от 31 януари 2019 г. всички 
видове хартиени винетни стикери за всички 
категории пътни превозни средства загубват 
валидност. Собствениците или ползвателите 
на пътно превозно средство, закупили хартиен 
винетен стикер, чиято валидност изтича след 
1 януари 2019 г., следва да заявят неговото 
конвертиране в електронна винетка в срок 
от 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г., за 
да запазят правото си да ползват платената 
пътна мрежа до изтичане на първоначалния 
срок на валидност на хартиения винетен 
стикер. Това право може да бъде упражнено 
при подаване на подписано от собственика 
или упълномощения ползвател на пътното 
превозно средство заявление по образец за 
конвертиране на хартиена в електронна ви-
нетка с валидност, съответстваща на тази 
на закупения хартиен винетен стикер, в съ-
ответните пунктове за продажба по чл. 10, 
ал. 14 или по електронен път. В заявлението 
се посочва информация относно регистраци-
онния номер и категорията на съответното 
пътно превозно средство и периода на валид-
ност на хартиения винетен стикер, като към 
него се прилага и подписана от собственика 
или упълномощения ползвател на пътното 
превозно средство декларация по образец за 
истинност на декларираните обстоятелства. 
Подаването на посочените документи може да 
бъде осъществено и от лице, упълномощено 
от собственика или ползвателя на пътното 
превозно средство с пълномощно с нотари-
ална заверка на подписа.

§ 26. Собственикът и ползвателят на 
пътното превозно средство са длъжни да не 
премахват залепената на стъклото на пътното 
превозно средство част на винетния стикер 
до датата на изтичане на неговата валидност.

§ 27. От 16 юли 2019 г. Агенция „Пътна 
инфраструктура“ преустановява издаването на 
месечни електронни винетки за пътни пре-
возни средства с обща технически допустима 
маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. 
за тази категория пътни превозни средства 
не се допуска заявяване на начална дата на 
валидност на месечна електронна винетка, 
по-късна от 16 юли 2019 г.
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§ 28. От 9 август 2019 г. Агенция „Пътна 
инфраструктура“ преустановява издаването на 
седмични електронни винетки за пътни пре-
возни средства с обща технически допустима 
маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. 
за тази категория пътни превозни средства 
не се допуска заявяване на начална дата на 
валидност на седмична електронна винетка, 
по-късна от 9 август 2019 г.

§ 29. От 23,59 часа на 15 август 2019 г. 
Агенция „Пътна инфраструктура“ преуста-
новява издаването на дневни електронни 
винетки за пътни превозни средства с обща 
технически допустима маса над 3,5 тона, като 
след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни 
превозни средства не се допуска заявяване на 
начална дата на валидност на дневна елек-
тронна винетка, по-късна от 15 август 2019 г.

§ 30. В Закона за митниците (обн., ДВ, 
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., 
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 
от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 
109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., 
бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 
73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 
54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 
2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 
от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г. и бр. 24 от 
2018 г.) в чл. 15, ал. 2, т. 15 думите „пътните 
и винетните такси“ се заменят с „пътните 
такси по чл. 10 от Закона за пътищата“. 

§ 31. В Закона за обществените поръчки 
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 
2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 
15, 17, 24, 30 и 49 от 2018 г.) в чл. 14 се съз-
дава ал. 9:

„(9) Законът не се прилага за договорите, 
сключвани от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ по реда на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона 
за пътищата.“

§ 32. В Закона за автомобилните превози 
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., 
бр. 88 от 2005 г., бр. 92, 95, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42 
и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., 
бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 
и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., 
бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 
2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62 от 2018 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7б:
а) създават се нови ал. 2 – 5:
„(2) Моторните превозни средства от 

категории М2 и М3, клас В, клас II и клас 
III, за управлението на които се изисква 
свидетелство за управление от категории D1, 

D1E, D или DE, се оборудват с устройство за 
мобилно видеонаблюдение и с обезопасителни 
колани за водача и пътниците.

(3) Изискването за обезопасителни колани 
по ал. 2 не се прилага за моторни превозни 
средства от категории М2 и М3, клас А и 
клас I при специализиран превоз по маршрути 
с еднопосочна дължина до 30 км.

(4) Министърът на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията с наредба 
определя изискванията към устройствата за 
мобилно видеонаблюдение, реда за използва-
нето им и за съхранението на записите от тях.

(5) Редът за оборудване с обезопасителни 
колани на моторните превозни средства от 
категории М2 и М3, клас В, клас II и клас 
III, за управлението на които се изисква 
свидетелство за управление от категории 
D1, D1E, D или DE, които не са оборудвани 
фабрично с такива, се определя с наредбата 
по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението 
по пътищата.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея 
думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 7 и 8“; 

в) досегашната ал. 3 става ал. 7; 
г) досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея 

думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 6“; 
д) досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея 

думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 7 и 8“.
2. В чл. 7в навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ 

се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
3. В чл. 7г, ал. 4 думите „чл. 7б, ал. 5“ се 

заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
4. Създава се чл. 23г:
„Чл. 23г. Специализираните, случайните и 

превозите за собствена сметка на деца и/или 
ученици се извършват с моторни превозни 
средства от категории М2 и М3, клас В, клас 
II и клас III, като не се допуска превоз на 
стоящи пътници.“

5. Създават се чл. 95а, 95б и 95в:
„Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. 

водач, който управлява моторно превозно 
средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборуд-
вано с обезопасителни колани. 

(2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, кой-
то управлява моторно превозно средство по 
чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с устрой-
ство за мобилно видеонаблюдение съгласно 
изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или 
устройството за мобилно видеонаблюдение 
не се използва в съответствие с изискванията 
на наредбата по чл. 7б, ал. 4.

Чл. 95б. Наказва се с глоба или с иму-
ществена санкция 3000 лв., който:

1. разпореди или допусне извършването 
на превози на пътници с моторно превозно 
средство, за което се изисква да е оборудвано 
с обезопасителни колани и то не е оборуд-
вано или не е спазен установеният ред за 
оборудването му;

2. разпореди или допусне извършването 
на превози на пътници с моторно превозно 
средство, за което се изисква да е оборудвано 
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с устройство за мобилно видеонаблюдение и 
то не е оборудвано или не е спазен устано-
веният ред за използването на устройството 
за мобилно видеонаблюдение.

Чл. 95в. Наказва се с глоба или с иму-
ществена санкция 1500 лв. превозвач, който 
не спазва изискванията за съхранение на 
записите от устройствата за мобилно видео-
наблюдение на моторните превозни средства.“

6. В чл. 98:
а) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ 

се заменят с „чл. 7б, ал. 9“;
б) в ал. 6, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 3“ се 

заменят с „чл. 7б, ал. 7“;
в) в ал. 7, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 5“ се 

заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
7. В чл. 98а, ал. 4, т. 2 навсякъде думите 

„чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“. 
8. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава буква „е“:
„е) превоз на пътници, за което се изисква 

да е оборудвано с обезопасителни колани и то 
не е оборудвано или е оборудвано с обезопа-
сителни колани в нарушение на изиск ва нията 
на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за 
движението по пътищата.“

9. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създава т. 55:

„55. „Устройство за мобилно видеонаб-
людение“ е техническо устройство, което 
позволява да се заснеме пътнотранспортна-
та обстановка пред превозното средство по 
време на движение.“

§ 33. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“, с 
изключение на:

1. параграф 1, т. 1, § 3 и 16, които влизат 
в сила от 16 август 2019 г.;

2. параграф 2, който влиза в сила:
а) от 1 януари 2019 г. – по отношение на 

пътните превозни средства с обща технически 
допустима максимална маса до или равна 
на 3,5 тона, и 

б) от 16 август 2019 г. – по отношение на 
пътните превозни средства с обща технически 
допустима максимална маса над 3,5 тона;

3. параграф 32, който влиза в сила в 
9-месечен срок от обнародването на закона 
в „Държавен вестник“, с изключение на 
т. 1, буква „а“ – относно чл. 7б, ал. 2 за ус-
тройствата за мобилно видеонаблюдение и 
чл. 7б, ал. 4, и т. 5 – относно чл. 95а, ал. 2, 
чл. 95б, т. 2 и чл. 95в, които влизат в сила в 
18-месечен срок от обнародването на закона 
в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 14 септември 2018 г. и е подпечатан 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

8413

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Списък на продуктите, свър-
зани с отбраната и на Списък на изделията 
и технологиите с двойна употреба, които 

подлежат на контрол при внос

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Списък на про-
дуктите, свързани с отбраната и Списък на 
изделията и технологиите с двойна употреба, 
които подлежат на контрол при внос съгласно 
приложения № 1 и 2.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 152 на 

Министерския съвет от 2017 г. за приемане 
на Списък на продуктите, свързани с отбра-
ната и Списък на изделията и технологиите с 
двойна употреба, които подлежат на контрол 
при внос (ДВ, бр. 63 от 2017 г.).

§ 2. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния 
контрол на продукти, свързани с отбраната, 
и на изделия и технологии с двойна употреба.

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на икономиката.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишен доклад на Държавна-
та комисия по сигурността на информацията 
относно цялостната дейност по състоянието 
на защитата на класифицираната информация 

в Република България през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на 
класифицираната информация

Р Е Ш И :
Приема Годишния доклад на Държавната 

комисия по сигурността на информацията от-
носно цялостната дейност по състоянието на 
защитата на класифицираната информация в 
Република България през 2017 г. (поверителен).

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 21 септември 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

8635
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Приложение № 1 
към член единственПриложение № 1 

към член единствен 
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА 

Забележка 1 Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Справка може да се направи в 
„Дефиниции на термините, използвани в настоящия списък“, приложени към настоящия 
списък. 

Забележка 2 В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за 
химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името 
или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес 
независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като 
единствени идентификатори, тъй като някои форми на даден химикал имат различни 
CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни 
CAS номера. 

ML1 Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия 
с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, както и принадлежности и специално проектирани 
за тях компоненти, както следва: 
Забележка ML1 не се прилага за: 

a. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за стрелба с учебни 
бойни припаси и които не могат да произведат изстрел; 

b. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за изстрелване на 
привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за 
управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m; 

c. Оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са 
конструирани за автоматична стрелба; 

d. „Дезактивирани огнестрелни оръжия“. 
a. Пушки и комбинирани оръжия, пистолети, картечници, картечни пистолети и многоцевни оръжия; 

Забележка ML1.а. не се прилага за следните оръжия: 
a. Пушки и комбинирани оръжия, изработени преди 1938 г.; 
b. Копия на пушки и комбинирани оръжия, оригиналите на които са изработени 

преди 1890 г.; 
c. Пистолети, многоцевни оръжия и картечници, изработени преди 1890 г., и 

техните копия; 
d. Пушки и пистолети, специално проектирани да изстрелват инертни заряди със 

сгъстен въздух или въглероден диоксид. 
b. Гладкоцевни оръжия, както следва: 

1. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за военна употреба; 
2. Други гладкоцевни оръжия, както следва: 

a. Напълно автоматични видове оръжия; 
b. Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“; 

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

Забележка ML1.b. не се прилага за следните оръжия: 
a. Гладкоцевни оръжия, изработени преди 1938 г.; 
b. Копия на гладкоцевни оръжия, оригиналите на които са изработени преди 

1890 г.; 
c. Гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва 

да бъдат специално проектирани за военна употреба или за напълно 
автоматична стрелба; 

d. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за някоя от следните цели: 
1. Убиване на домашни животни;  
2. Зашеметяване на животни; 
3. Сеизмично тестване;  
4. Изстрелване на промишлени заряди, или 
5. Разрушителни самоделни взривни устройства (СВУ/IED). 

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

c. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси; 
d. Принадлежности, проектирани за оръжията, изброени в ML1.a, ML1.b или ML1.c, както следва: 
 1. Отделяеми пълнители; 
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 2. Заглушители и приглушители; 

 3. Специални присъединителни възли; 

 4. Пламегасители; 

 5. Оръжейни оптически прицели с електронно преобразуване на образа; 

 6. Оръжейни оптически прицели, специално проектирани за военна употреба. 

   

ML2 Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър 
по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и 
специално проектирани за тях компоненти: 

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

Забележка 1 ML2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, 
специално проектирани за използване на течни метателни заряди за всяко 
оборудване, изброено в ML2.а. 

Забележка 2 ML2.а. не се прилага за следните оръжия: 

a. Пушки, гладкоцевни оръжия и комбинирани оръжия, изработени преди 1938 г.; 

b. Копия на пушки, гладкоцевни оръжия и комбинирани оръжия, оригиналите на 
които са изработени преди 1890 г.; 

c. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия и минохвъргачки, изработени преди 
1890 г.; 

d. Гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва 
да бъдат специално проектирани за военна употреба или за напълно 
автоматична стрелба; 

e. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за някоя от следните цели: 

1. Убиване на домашни животни;  

2. Зашеметяване на животни;  

3. Сеизмично тестване; 

4. Изстрелване на промишлени заряди, или  

5. Разрушителни самоделни взривни устройства (СВУ/IED); 

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

f. Ръчни изстрелващи устройства, специално проектирани за изстрелване на 
привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за 
управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m. 

b. Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално проектирани или 
модифицирани за военна употреба; 

Забележка ML2.b. не се прилага за сигналните пистолети. 

c. Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено: 

1. Специално предназначено за военна употреба, и 

2. Специално проектирани за оръжията, посочени в ML2.а.; 

d. Стойки и отделяеми пълнители, специално проектирани за оръжията, посочени в ML2.а. 

 

ML3 Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално проектирани за тях 
елементи: 

a. Бойни припаси за оръжията, изброени в ML1, ML2 или ML12; 
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b. Взривателни устройства, специално проектирани за боеприпасите, изброени в ML3.а. 

Забележка 1 Специално проектираните елементи, изброени в ML3, включват: 

a. Метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, 
патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси; 

b. Предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни 
механизми; 

c. Импулсни енергоизточници с висок еднократен енергоимпулс; 

d. Изгарящи гилзи за барутни заряди; 

e. Касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и 
управляеми снаряди. 

Забележка 2 ML3.а. не се прилага за следните бойни припаси: 

a. Халосни бойни припаси (тип звезда); 

b. Учебни бойни припаси с пробита гилза; 

c. Други халосни или учебни бойни припаси, които не съдържат компоненти, 
предназначени за бойни патрони, или 

d. Компоненти, специално предназначени за халосните или учебните бойни припаси, 
посочени в настоящата забележка 2, букви a., b. или c. 

Забележка 3 ML3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели: 

a. Сигнализиране; 

b. Плашене на птици, или 

c. Запалване на струи газ от петролни кладенци. 
 

ML4 Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и 
принадлежности за тях, както следва, и специално проектирани за тях елементи: 

Важно 1: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11. 

Важно 2: За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) 
вж. ML4.с. 

a. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, 
подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони 
и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия), специално 
проектирани за военна употреба; 

Забележка ML4.а. включва: 

a. Димни гранати, запалителни бомби, възпламенителни бомби и взривни 
устройства; 

b. Реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве 
на атмосферата. 

b. Оборудване, имащо всичко изброено: 

1. Специално предназначено за военна употреба, и 

2. Специално проектирано за ‘дейности’, свързани с едно от следното:  

a. Изделията, изброени в ML4.a.; или  

b. Самоделни взривни устройства (СВУ/IED).  

Техническа забележка: 

За целите на ML4.b.2. ‘дейности’ включва управление, изстрелване, насочване, контролиране, 
разреждане, детониране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, отклоняване 
от целта, радиоелектронно заглушаване, тралене, засичане, разрушаване или обезвреждане. 

Забележка 1 ML4.b. включва: 
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a. Мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-
малка от 1 000 kg втечнен газ на ден; 

b. Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини. 

Забележка 2 ML4.b. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за 
откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други 
метални обекти. 

c. Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS). 

Забележка ML4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено: 

a. Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети: 

1. Пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100—400 nm; 
или 

2. Активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети; 

b. Разпръскващи системи за противодействие; 

c. Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена 
заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети „земя-въздух“; и 

d. Монтирани са на „граждански летателен апарат“ и имат всичко изброено: 

1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен „граждански летателен 
апарат“, на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден 
един от следните документи: 

a. Типов сертификат за граждански цели, издаден от органите за 
гражданска авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или 
държави, участващи във Васенаарската договореност; или 

b. Равностоен документ, признат от Международната организация за 
гражданска авиация (ИКАО); 

2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до 
„софтуер“; и 

3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да 
функционира след демонтиране от „гражданския летателен апарат“, на 
който е била монтирана. 

 

ML5 Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него 
системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално 
проектирано за военна употреба, както и специално проектирани за него компоненти и 
принадлежности: 

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

b. Системи за прихващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на 
цели; оборудване за откриване, обобщаване на данни, разграничаване или разпознаване на цели; 
както и оборудване за интегриране на датчици; 

c. Оборудване за противодействие на изделията, изброени в ML5.а. или ML5.b.; 

Забележка За целите на ML5.с. оборудването за противодействие включва и оборудване за 
откриване. 

d. Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално проектирано за изделия, изброени в 
ML5.а., ML5.b. или ML5.с. 

 

ML6 Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва: 

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11. 

a. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално проектирани или модифицирани за 
военна употреба; 
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Техническа забележка 

За целите на ML6.а. терминът ‘сухопътни транспортни средства’ включва и влекачи. 

b. Други сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:  

1. Транспортни средства, имащи всичко изброено: 

a. Изработени или снабдени с материали или компоненти за осигуряване на балистична защита 
до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо; 

b. Предаване, което осигурява едновременно задвижване както на предните, така и на задните 
колела, включително транспортните средства, които имат допълнителни колела за 
товароносимост, независимо дали са задвижвани; 

c. Брутно тегло на транспортното средство, което надвишава 4500 kg; и 

d. Проектирано или модифицирано за използване в условия без пътища; 

2. Компоненти, имащи всичко изброено:  

a. Специално проектирани за транспортните средства, посочени в ML6.b.1.; и  

b. Осигуряващи балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним 
национален стандарт) или по-високо. 

Важно: Вж. също ML13.а. 

Забележка 1 ML6.а. включва: 

a. Танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни 
сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с 
оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, 
изброени в ML4; 

b. Бронирани сухопътни транспортни средства; 

c. Транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки 
водни прегради; 

d. Ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за 
транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото 
им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане. 

Забележка 2 Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, 
посочени в ML6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или 
механични изменения, включващи един или повече компоненти, специално 
проектирани за военна употреба. Такива компоненти обхващат: 

a. Пневматични външни гуми, специално проектирани да са непробиваеми от 
куршуми; 

b. Бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на 
механик-водачи); 

c. Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия; 

d. Маскировъчно осветление. 

Забележка 3 ML6 не се прилага за невоенни превозни средства, проектирани или модифицирани за 
превоз на пари и ценности.  

Забележка 4 ML6 не се прилага за превозни средства, отговарящи на всички изброени условия: 

a. Изработени са преди 1946 г.; 

b. Нямат изделията, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС и изработени 
след 1945 г., с изключение на копия на оригинални компоненти или 
принадлежности за превозното средство; и 

c. Не съдържат оръжията, посочени в ML1, ML2 или ML4, освен ако са 
неизползваеми и не могат да произведат изстрел. 
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ML7 Химични вещества, „биологични агенти“, „вещества за борба с масови безредици“, 
радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както 
следва: 

a. „Биологични агенти“ или радиоактивни материали,  подбрани или модифицирани с цел по-висока 
ефективност при поразяване на хора или животни, повреждане на оборудване или нанасяне щети на 
посеви или на околната среда; 

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

1. Нервнопаралитични БТХВ: 

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

b. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил 
или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като: 
Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6); 

c. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-
пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати 
и съответните им алкилирани и протонирани соли, като: 
VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9); 

2. Кожнообривни БТХВ: 

a. Серни иприти, като: 

1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5); 

2. бис (2-хлоретил) сулфид (CAS 505-60-2); 

3. бис (2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6); 

4. 1,2-бис (2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8); 

5. 1,3-бис (2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2); 

6. 1,4-бис (2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7); 

7. 1,5-бис (2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8); 

8. бис (2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1); 

9. бис (2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8); 

b. Люизити, като: 

1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3); 

2. трис (2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1); 

3. бис (2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8); 

c. Азотни иприти, като: 

1. HN1: бис (2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8); 

2. HN2: бис (2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2); 

3. HN3: трис (2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1); 

3. БТХВ инкапацитанти, като: 
a. 3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2); 

4. Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като: 
a. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF); 
b. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна 

киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ „Оранжев агент“ (CAS 39277-47-9); 
c. Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва: 

1. Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като: 
DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3); 
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2. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) O-2-диалкил (метил, етил, n-
пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и 
съответните им алкилирани и протонирани соли, като: 
QL: O-етил O-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8); 

3. Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7); 

4. Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5); 

d. „Вещества за борба с масови безредици“, активни химични съставки и комбинации от тях, 
включително: 

1. α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8); 

2. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-
1); 

3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4); 

4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8); 

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

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

Забележка 1 ML7.d. не се прилага за „вещества за борба с масови безредици“, отделно опаковани 
за целите на личната самозащита. 

Забележка 2 ML7.d. не се прилага за химични съединения и комбинации от тях, означени и 
пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели 

e. Оборудване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, проектирано или 
модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените, и специално проектирани за него 
компоненти: 

1. Материали или химични вещества, изброени в ML7.а., ML7.b. или ML7.d.; или 

2. БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в ML7.с.; 

f. Оборудване за защита и обеззаразяване, специално проектирано или модифицирано за военна 
употреба, компоненти и химични смеси, както следва: 

1. Оборудване, проектирано или модифицирано за защита от материали, изброени в ML7.а., ML7.b. 
или ML7.d., и специално проектирани за него компоненти; 

2. Оборудване, проектирано или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, 
изброени в ML7.а. или ML7.b., и специално проектирани за него компоненти; 

3. Химични смеси, специално създадени или приготвени за обеззаразяване на обекти, заразени с 
материали, изброени в ML7.а. или ML7.b.; 

Забележка ML7.f.1. включва: 

а. Филтро-вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за 
ядрена, биологична или химична защита; 

b. Защитно облекло. 

Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също 
точка 1А004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба. 

g. Оборудване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, проектирано или 
модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в ML7.а., ML7.b. или 
ML7.d., и специално проектирани за него компоненти; 

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

Важно: Вж. също точка 1A004 от Списъка на ЕС на изделията и   
технологиите с двойна употреба. 

h. „Биополимери“, специално създадени или обработени за откриване или идентифициране на БТХВ, 
изброени в ML7.b., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство; 

i. „Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химични БТХВ и биологични системи за 
тази цел, както следва: 
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1. „Биокатализатори“, специално създадени за обеззаразяване или разграждане на БТХВ, изброени в 
ML7.b., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на 
биологични системи; 

2. Биологични системи, съдържащи генетична информация, характерна за производството на 
„биокатализаторите“, изброени в ML7.i.1., както следва: 

a. „Специални преносители“; 

b. Вируси; 

c. Клетъчни култури. 

Забележка 1 ML7.b. и ML7.d. не се прилагат за: 

a. Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. точка 1С450.а.5. от Списъка на ЕС на изделията и 
технологиите с двойна употреба; 

b. Циановодородна киселина (CAS 74-90-8); 

c. Хлор (CAS 7782-50-5); 

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

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

f. Отпада от 2004 г.; 

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

h. Бензилбромид (CAS 100-39-0); 

i. Бензилйодид (CAS 620-05-3); 

j. Бромацетон (CAS 598-31-2); 

k. Бромциан (CAS 506-68-3); 

l. Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0); 

m. Хлорацетон (CAS 78-95-5); 

n. Етилйодацетат (CAS 623-48-3); 

o. Йодацетон (CAS 3019-04-3); 

p. Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. точка 1С450.а.7. от Списъка на ЕС на изделията 
и технологиите с двойна употреба. 

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

 

ML8 „Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва: 

Важно 1:  Вж. също точка 1С011 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна 
употреба. 

Важно 2: За заряди и устройства вж. ML4 и точка 1A008 от Списъка на ЕС на изделията и 
технологиите с двойна употреба. 

Технически забележки: 

1. За целите на ML8, с изключение на ML8.c.11. и ML8.c.12., ‘смес’ означава смесване на две или 
повече субстанции, от които най-малко една е изброена в подточките на ML8. 

2. Всяка от субстанциите, изброени в подточките на ML8, е включена в този списък, дори когато 
се използва за употреба, различна от посочената. (Например, TAGN се използва преимуществено 
като експлозив, но може да бъде използван и като гориво или като окислител.) 
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3. За целите на ML8 размер на частиците означава средния размер на частиците на база тегло или 
обем. При вземане на проби и определяне размера на частиците ще се използват международни 
или равностойни национални стандарти. 

a. „Взривни вещества“, както следва, и ‘смеси’ от тях: 

1. ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (CAS 
97096-78-1); 

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

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

4. CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж. 
също така ML8.g.3. и g.4. за „прекурсорите“ му); 

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

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

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

8. DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин); 

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

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

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

12. Фуразани, както следва: 

a. DAAOF (DAAF, DAAFox или диаминоазоксифуразан); 

b. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3); 

13. HMX и производни (вж. също така ML8.g.5. за „прекурсорите“ му), както следва: 

a. HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 
1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0); 

b. дифлуорамино-аналози на HMX; 

c. K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, 
или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3); 

14. HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9); 

15. HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0); 

16. Имидазоли, както следва: 

a. BNNII (октахидро-2,5-бис(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол); 

b. DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0); 

c. FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол); 

d. NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол); 

e. PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол); 

17. NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин); 

18. NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9); 

19. Полинитрокубани с повече от четири нитро групи; 

20. PYX (2,6-бис(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2); 

21. RDX и производни, както следва: 

a. RDX (циклотриметилентринитрамин; циклонит, Т4, хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин; 
1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4); 

b. кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1); 

22. TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2); 
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23. TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също ML8.g.7 за „прекурсорите“ му); 

24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин); 

25. Тетразоли, както следва: 

a. NTAT (нитротриазол аминотетразол); 

b. NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол); 

26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8); 

27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж. също ML8.g.6. за 
„прекурсорите“ му); 

28. TNAZ (1,3,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж. също така ML8.g.2. за „прекурсорите“ му); 

29. TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил) (CAS 55510-03-7); 

30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9); 

31. Триазини, както следва: 

a. DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0); 

b. NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4); 

32. Триазоли, както следва: 

a. 5-азидо-2-нитротриазол; 

b. ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0); 

c. ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол); 

d. BDNTA ([ди-динитротриазол] амин); 

e. DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4); 

f. DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9); 

g. Отпада от 2010 г.; 

h. NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол); 

i. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол); 

j. TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1); 

33. Експлозиви, които не са изброени на друго място в ML8.а. и които имат някоя от следните 
характеристики: 

a. Скорост на детонация, превишаваща 8700 m/s при максимална плътност, или  

b. Налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar); 

34. Отпада от 2013 г.; 

35. DNAN (2,4-динитроанизол) (CAS 119-27-7); 

36. TEX (4,10-динитро-2,6,8,12-тетраокса-4,10-диазаизовюрцитан) 

37. GUDN (гуанилкарбамид динитрамид) FOX-12 (CAS 217464-38-5). 

38. Тетразини, както следва: 

a. BTAT (бис (2,2,2-тринитроетил)-3,6-диаминотетразин); 

b. LAX-112 (3,6-диамино-1,2,4,5-тетразин-1,4-диоксид); 

39. Енергетични йонни материали с точка на топене между 343 K (70 °C) и 373 K (100 °C) и със 
скорост на детонация, превишаваща 6,800 m/s, или налягане при взрив, превишаващо 18 GPa (180 
kbar); 

40. BTNEN (бис(2,2,2-тринитроетил)-нитрамин) (CAS 19836-28-3); 

41. FTDO (5,6-(3',4'-фуразано)- 1,2,3,4-тетразин-1,3-диоксид); 

42. EDNA (етилен динитрамин) (CAS 505-71-5); 
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Забележка ML8.a. включва ‘избухливи съкристали’. 

Техническа забележка 

‘Избухлив съкристал’ означава твърдо вещество, състоящо се от подредени в триизмерна структура 
молекули от две или повече взривни вещества, най-малко едно от които е посочено в ML8.a. 

b. „Ракетно гориво“, както следва: 

1. Всяко „ракетно гориво“ с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над:  

a. 240 секунди за неметализирано, нехалогенизирано „ракетно гориво“; 

b. 250 секунди за неметализирано, халогенизирано „ракетно гориво“; или 

c. 260 секунди за метализирано „ракетно гориво“; 

2. Отпада от 2013 г.; 

3. „Ракетни горива“ със силова константа над 1200 kJ/kg; 

4. „Ракетни горива“, които могат да поддържат постоянна скорост на горене, по-голяма от 38 mm/s 
при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на 
горене) — налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 K (21 °C); 

5. Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни „ракетни горива“ (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение 
при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при 233 K (–40 °C); 

6. Всяко „ракетно гориво“, съдържащо веществата, описани в ML8.a.; 

7. „Ракетни горива“, неизброени на друго място в Общия списък на оръжията на ЕС, специално 
създадени за военна употреба; 

c. „Пиротехнически състави“, горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и ‘смесите’ от тях: 

1. Самолетни горива, специално създадени за военни цели; 
Забележка 1  ML8.c.1. не се прилага за следните самолетни горива: JP-4, JP-5 и JP-8. 

Забележка 2 Самолетните горива, изброени в ML8.c.1., са крайни продукти, не техни съставни 
части. 

2. Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6); 

3. Борани, както следва, и техните производни: 

 а. Карборани; 

 б. Хомоложен ред на бораните, както следва: 

  1. Декаборан (14) (CAS 17702-41-9); 

  2. Пентаборан (9) (CAS 19624-22-7); 

  3. Пентаборан (11) (18433-84-6); 

4. Хидразин и производни, както следва (вж. също и ML8.d.8 и d.9 за окисляващи хидразинови 
производни): 

a. Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече; 

b. Монометил хидразин (CAS 60-34-4); 

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

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

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

5. Метални горива, горивни смеси или „пиротехнически“ смеси със сферични, прахообразни, 
сфероидни, люспести или смлени частици, изработени от материал, съдържащ 99 % или повече от 
някои от следните компоненти: 

a. Метали и техни сплави, както следва: 

1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната, по-малка от 60 μm; 
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2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната, по-малка или равна на 3 μm, получено 
при редукция на железен оксид с водород; 

b. ‘Смеси’, съдържащи един от следните елементи: 

1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната, 
по-малка от 60 μm; или 

2. Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече, 
с едрина на зърната, по-малка от 60 μm; 

Забележка 1 ML8.с.5. се прилага за „взривни вещества“ и горива, независимо дали изброените 
метали или смеси са или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или 
берилий. 

Забележка 2 ML8.c.5.b. се прилага само за метални горива във вид на частици, когато са смесени 
с други вещества, за да образуват смеси за военни цели като ракетни горива във вид 
на суспензия, твърди ракетни горива или пиротехнически смеси. 

Забележка 3 ML8.c.5.b.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на 
бор-10 — 20 % или повече от общата маса). 

6. Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално създадени за 
използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси като метални стеарати (напр. 
октал (CAS 637-12-7) или палмитати; 

7. Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни горивни 
компоненти; 

8. Сферичен или сфероиден алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с големина на частиците 60 μm или по-
малка, изработен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече; 

9. Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65—1,68; 

10. Течни горива с висока енергийна плътност, които не са посочени в ML8.с.1., както следва: 

a. Смесено гориво, включващо твърди и течни горива (напр. борен разтвор), с базирана на масата 
енергийна плътност от 40 МJ/kg или повече; 

b. Други горива или добавки към горива с висока енергийна плътност (напр., кубан, йонни 
разтвори, JP-7, JP-10), с базирана на обема енергийна плътност от 37,5 GJ/m3 или повече, 
измерена при 293 K (20 °C) и налягане от една атмосфера (101,325 kPa); 

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

11. „Пиротехнически“ и пирофорни материали, както следва:  

a. „Пиротехнически“ или пирофорни материали, специално създадени да повишават или 
контролират производството на лъчиста енергия във всички части от инфрачервения спектър; 

b. Смеси от магнезий, политетрафлуороетилен (PTFE) и кополимер на винилиден дифлуорид-
хексафлуоропропилен (напр. MTV); 

12. Горивни смеси, „пиротехнически“ смеси или „енергетични материали“, които не са изброени на 
друго място в ML8 и съдържат едновременно:  

a. Повече от 0,5 % частици от някой от следните химични елементи: 

1. Алуминий; 

2. Берилий; 

3. Бор; 

4. Цирконий; 

5. Магнезий; или 

6. Титан; 

b. Частиците, изброени в ML8.c.12.a., с размер, по-малък от 200 nm във всяка посока; и 
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c. Частиците, изброени в ML8.c.12.a., със съдържание на метал, равняващо се на или 
надвишаващо 60 %; 

d. Окислители, както следва, и техните ‘смеси’: 

1. ADN (амониев динитрамид или SR 12) (CAS 140456-78-6); 

2. AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9); 

3. Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните: 

a. Други халогени; 

b. Кислород; или 

c. Азот; 

Забележка 1 ML8.d.3. не се прилага за хлорен трифлуорид (CAS 7790-91-2). 

Забележка 2 ML8.d.3. не се прилага за азотен трифлуорид (CAS 7783-54-2) в газообразно 
състояние. 

4. DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7); 

5. HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2); 

6. HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2); 

7. HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8); 

8. Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4); 

9. Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7); 

10. Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина 
(IRFNA) (CAS 8007-58-7); 

Забележка ML8.d.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина. 

e. Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва: 

1. АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също ML8.g.1. за 
неговите „прекурсори“); 

2. ВАМО (3,3-бис(азидометил)оксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също ML8.g.1 за 
неговите „прекурсори“); 

3. BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0); 

4. BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3); 

5. BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също ML8.g.8 за неговите „прекурсори“); 

6. Енергетични мономери, пластификатори или полимери, специално създадени за военна употреба и 
съдържащи някой от следните елементи: 

a. Нитро групи; 

b. Азидо групи; 

c. Нитрат групи; 

d. Нитраза групи; или 

e. Дифлуороамино групи; 

7. FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му; 

8. FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1); 

9. FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9); 

10. FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал); 

11. GAP (глицидилазиден полимер) (CAS 143178-24-9) и неговите производни; 

12. HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните хидроксилни 
групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число по-
малко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5); 
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13. Етоксилиран поли(епихлорхидрин) с молекулна маса под 10 000, както следва: 

a. Поли(епихлорхидриндиол); 

b. Поли(епихлорхидринтриол); 

14. NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-
06-9); 

15. PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8); 
16.  Поли-NIMMO (поли(нитратометилметилоксетан), поли-NMMO или поли(3-нитратометил-3-

метилоксетан) (CAS 84051-81-0); 

17. Полинитроортокарбонати; 

18. TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан) (CAS 
53159-39-0); 

19. 4,5 диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (изо DAMTR); 

20. PNO (поли(3-нитрато оксетан); 

21. TMETN (триметилолетан тринитрат) (CAS 3032-55-1); 

f. „Добавки“, както следва: 

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

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

3. BNO (бутадиеннитрилоксид); 

4. Фероценови производни, както следва: 

a. Бутацен (CAS 125856-62-4); 

b. Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1); 

c. Фероценови карбоксилни киселини и техни естери;  

d. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7); 

e. Други добавъчни полимерни фероценови производни, които не са изброени на друго място в 
ML8.f.4.; 

f. Етилфероцен (CAS 1273-89-8); 

g. Пропилфероцен; 

h. Пентилфероцен (CAS 1274-00-6); 

i. Дициклопентил фероцен; 

j. Дициклохексил фероцен; 

k. Диетилфероцен (CAS 1273-97-8); 

l. Дипропилфероцен; 

m. Дибутилфероцен (CAS 1274-08-4); 

n. Дихексилфероцен (CAS 93894-59-8); 

o. Ацетилфероцен (CAS 1271-55-2)/1,1′-диацетилфероцен (CAS 1273-94-5); 

5. Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7) или меден бета-резорцилат (CAS 70983-44-7); 

6. Оловен цитрат (CAS 14450-60-3); 

7. Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4); 

8. Оловен малеат (CAS 19136-34-6); 

9. Оловен салицилат (CAS 15748-73-9); 

10. Оловен станат (CAS 12036-31-6); 

11. MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил 
азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид) и др. производни на MAPO; 
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12. Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0); 

13. N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2); 

14. 3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9); 

15. Металорганични купелуващи агенти, както следва: 

a. Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още като 
титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); 
или LICA 12 (CAS 103850-22-2); 

b. Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]пиро-
фосфат или KR3538; 

c. Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1,трис(диоктил)фосфат; 

16. Полицианодифлуораминоетиленоксид; 

17. Свързващи вещества, както следва: 

a. 1,1R,1S-тримезоил-трис(2-етилазиридин) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8); 

b. Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова, изоцианурова или 
триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновата 
група; 

Забележка ML.8.f.17.b. включва: 

a. 1,1H-изофталоил-бис(2-метилазиридин)(HX-752) (CAS 7652-64-4); 

b. 2,4,6-трис(2-етил-1-азиридинил)-1,3,5-триазин (HX-874) (CAS 18924-91-9); 

c. 1,1'-триметиладипоил-бис(2-етилазиридин) (HX-877)(CAS 71463-62-2). 

18. Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8); 

19. Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) със специфична повърхност над 250 m2/g 
и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm; 

20. TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани полиамини и 
техните соли; 

21. TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на 
цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли; 

22. TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8);  

23. TEPB (трис (етоксифенил) бисмут) (CAS 90591-48-3); 

g. „Прекурсори“, както следва: 

Важно: В ML8.g. препратките са към изброени „Енергетични материали“, изработени от 
тези вещества. 

1. BCMO (3,3-бис(хлорметил)оксетан) (CAS 78-71-7) (вж. също ML8.e.1. и e.2.); 

2. Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също ML8.а.28.); 

3. Производни на хексаазаизовюрцитан, в т.ч. HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 
124782-15-6) (вж. също ML8.a.4.) и TAIW (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 
182763-60-6) (вж. също ML8.a.4.); 

4. Отпада от 2013 г.; 

5. TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж.също ML8.а.13.); 

6. 1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също ML8.a.27.); 

7. 1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също ML8.a.23.); 

8. 1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също ML8.e.5.); 

9. DADN (1,5-диацетил-3,7-динитро-1, 3, 5, 7-тетрааза-циклооктан) (вж. също ML8.a.13.). 

h. Прахообразни и формовани ‘реактивни материали’, както следва: 



БРОЙ 80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  25   
 16 

 1. Прахове от някое от следните вещества, с размер на частиците по-малък от 250 μm във всяка 
посока, които не фигурират другаде в ML8: 

  а. Алуминий; 

  b. Ниобий; 

  c. Бор; 

  d. Цирконий; 

  e. Магнезий; 

  f. Титан; 

  g. Тантал; 

  h. Волфрам; 

  i. Молибден; или 

  j. Хафний; 

 2. Форми, които не фигурират в ML3, ML4, ML12 или ML16, произведени от праховете, изброени 
в ML8.h.1. 

Технически забележки 

 1. ‘Реактивните материали’ са предназначени да предизвикват екзотермична реакция само при 
високо напрежение на срязване и да се използват за изработване на обшивки или корпуси на 
бойни глави. 

 2. Прахове от ‘реактивни материали’ се произвеждат, например, с високоенергийни топкови 
мелници. 

 3. Форми от ‘реактивни материали’ се произвеждат, например, чрез селективно лазерно 
синтероване. 

Забележка 1 ML8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не са в съединение или смес 
с „енергетичен материал“, посочен в ML8.а., или метали на прах, посочени в ML8.с.: 

a. Амониев пикрат (CAS 131-74-8); 

b. Черен барут; 

c. Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7); 

d. Дифлуорамин (CAS 10405-27-3); 

e. Нитроскорбяла (CAS 9056-38-6); 

f. Калиев нитрат (CAS 7757-79-1); 

g. Тетранитронафталин; 

h. Тринитроанизол; 

i. Тринитронафталин; 

j. Тринитроксилен; 

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

l. Диоктилмалеат (CAS 142-16-5); 

m. Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7); 

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

o. Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0); 

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

q. 2,4,6-тринитротолуол (TNT) (CAS 118-96-7); 
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r. Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7); 

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

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

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

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

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

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

y. Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 
13114-72-2); 

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

 

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

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

cc.  2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5); 

dd. Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. точка 1С011.d. от Списъка на ЕС на 
изделията и технологиите с двойна употреба). 

Забележка 2 ML8 не се прилага за амониев перхлорат (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) или катоцен 
(ML8.f.4.b.), имащи всички изброени по-долу характеристики: 

a. Са специално оформени и предназначени за устройства за производство на газ за 
гражданска употреба;  

b. В съединение или смес са с неактивни термореактивни свързващи вещества или 
пластификатори и имат маса, по-малка от 250 g; 

c. Съдържат максимално 80 % амониев перхлорат (ML8.d.2.) от масата на 
активния материал; 

d. Съдържат 4 g NTO или по-малко (ML8.a.18.); и  

e. Съдържат 1 g катоцен или по-малко (ML8.f.4.b.). 

 

ML9 Военни кораби (подводни или надводни), специално военноморско оборудване, 
принадлежности, компоненти и други надводни съдове, както следва: 

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11. 

a. Съдове и компоненти, както следва: 

1. Съдове (подводни или надводни), специално проектирани или модифицирани за военна употреба, 
независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо дали са въоръжени с 
оръжейни системи или броня или не, и корпуси или части от корпуси за такива кораби, както и 
компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба; 

2. Надводни съдове, различни от изброените в ML9.а.1., имащи някоя от изброените характеристики, 
фиксирани или вградени в плавателния съд: 

a. Автоматични оръжия, изброени в ML1, или оръжия, изброени в ML2, ML4, ML12 или ML19, 
или подвижни или стационарни ‘стойки’ за оръжия с калибър 12,7 mm или по-голям; 

Техническа забележка 

‘Стойки’ се отнася за основите, върху които е монтирано оръжието, или за структурно 
укрепване с цел монтиране на оръжия. 

b. Системи за управление на огъня, описани в ML5; 
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c. Имащи всичко изброено: 

1. ‘Химична, биологична, радиологична и ядрена (ХБРЯ/CBRN) защита’; и 

2. ‘Система за предварително навлажняване или измиване’, проектирана за обеззаразяващи 
цели; или 

Технически забележки 

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

2. ‘Система за предварително навлажняване или измиване’ е система за разпръскване на 
морска вода, която е в състояние едновременно да мокри външните надпалубни 
съоръжения и палубите на съда. 

d. Активни системи за противодействие на оръжия, описани в ML4.b., ML5.c. или ML11.а. и имащи 
някоя от следните характеристики: 

1. ‘ХБРЯ/CBRN защита’; 

2. Корпус и надпалубни съоръжения, специално проектирани да снижават ефективната повърхност 
на разсейване; 

3. Устройства за намаляване на топлинната сигнатура (напр. система за охлаждане на отработени 
газове), с изключение на специално проектираните да увеличават цялостната ефективност на 
електрическа централа или да намаляват екологичното въздействие; или 

4. Система за размагнитване, проектирана да понижи магнитната сигнатура на целия съд; 

b. Двигатели и задвижващи системи, както следва, специално проектирани за военна употреба и 
компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба: 

1. Дизелови двигатели, специално проектирани за подводни лодки;    

2. Електрически двигатели, специално проектирани за подводни лодки и имащи всички изброени 
характеристики: 

a. Изходна мощност над 0,75 MW (1 000 к.с.); 

b. Бързо реверсиране; 

c. Течно охлаждане; и 

d. Напълно капсуловани; 

3. Немагнитни дизелови двигатели, имащи всичко изброено: 

a. Изходна мощност 37,3 kW (50 к.с.) или повече; и  

b. Ненамагнитващи се части над 75 % спрямо общата маса; 

4. Системи с ‘независимо от въздух задвижване’ (НВЗ/AIP), специално проектирани за подводни 
лодки; 

Техническа забележка 

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

c. Специално проектирани за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с управление 
и компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба; 

d. Мрежи против подводници и противоторпедни мрежи, специално проектирани за военна употреба; 

e. Отпада от 2003 г.; 

f. Клюзове и куплунги, специално проектирани за военна употреба, които позволяват взаимодействие с 
външно за съда оборудване, и компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба; 

Забележка ML9.f. включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни 
съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват необходимите 
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характеристики при морски дълбочини над 100 m; влакнооптични съединители и 
оптични клюзове, специално проектирани за предаване на „лазерни“ лъчи, без оглед на 
дълбочината. ML9.f. не се прилага за обикновените гребни валове и клюзовете за 
хидродинамичните прибори за управление. 

g. Безшумни лагери, имащи някоя от следните характеристики, компоненти за тях и оборудване, 
съдържащо такива лагери, специално проектирани за военна употреба: 

1. Газово или магнитно окачване; 

2. Регулатори за снижаване на активните емисии; или  

3. Регулатори за намаляване на вибрациите. 

 

ML10 „Летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“, безпилотни летателни апарати 
(БЛА/UAV), двигатели за „летателни апарати“ и оборудване за „летателни апарати“, свързано с 
тях оборудване и компоненти, както следва, специално проектирани или модифицирани за 
военна употреба: 

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. ML11. 

a. Пилотирани „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“, както и специално 
проектирани компоненти за тях; 

b. Отпада от 2011 г.; 

c. Безпилотни „летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“ и свързано оборудване, 
както следва, и специално проектирани компоненти за тях: 

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

2.  Пускови установки, ремонтно-евакуационно оборудване и наземно оборудване за поддръжка; 

3.  Оборудване, проектирано за командване или контрол; 

d. Задвижващи авиационни двигатели и специално проектирани за тях компоненти; 

e. Оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално проектирано или модифицирано за 
някоя от следните цели, и компоненти, специално проектирани за тях: 

1. „Летателни апарати“, посочени в ML10.а.; или 

2. Безпилотни „летателни апарати“, посочени в ML10.c.; 

f. ‘Наземно оборудване’, специално проектирано за „летателните апарати“, посочени в ML10.а., или 
авиационните двигатели, изброени в ML10.d. 

Техническа забележка 

‘Наземното оборудване’ включва помпено оборудване за дозареждане с гориво и оборудване, 
проектирано за улесняване на операциите в зони с ограничен достъп. 

g. Животоподдържащо оборудване и оборудване за безопасност на екипажите и други устройства за 
аварийното им извеждане, неизброени в ML10.а., проектирани за летателните апарати, изброени в 
ML10.а.; 

Забележка В ML10.а. не се разглеждат каските на екипажите, в които не се съдържа 
оборудване, посочено в Общия списък на оръжията на ЕС, или които имат стойки 
или монтажни елементи за това оборудване. 

Важно: За каските вж. също ML13.с. 

h. Парашути, парапланери и свързано оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти 
за тях: 

1. Парашути, които не фигурират другаде в Общия списък на оръжията на ЕС; 

2. Парапланери; 

3. Оборудване, специално проектирано за парашутисти на големи височини (напр. костюми, 
специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);  
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i. Оборудване за контролирано отваряне на парашути или системи за автоматично пилотиране, 
проектирани за спуснати с парашут товари. 

Забележка 1 ML10.а. не се прилага за „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от 
въздуха“ или варианти на тези „летателни апарати“, специално проектирани за 
военна употреба, които представляват всичко изброено: 

a. Не са бойни „летателни апарати“; 

b. Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или 
приспособления, специално проектирани или модифицирани за военна употреба; и 

c. Имат сертификат за гражданско приложение, издаден от органите за 
гражданска авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, 
участващи във Васенаарската договореност. 

Забележка 2 ML10.d. не се прилага за: 

a. Авиационни двигатели, проектирани или модифицирани за военна употреба, за 
които е издаден сертификат от органите за гражданска авиация на една или 
няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската 
договореност, за използване в „граждански летателни апарати“, или специално 
проектирани компоненти за тях; 

b. Бутални двигатели или специално проектирани компоненти за тях, с изключение 
на специално проектираните за „безпилотни летателни апарати“. 

Забележка 3 За целите на ML10.а. и ML10.d., специално проектирани компоненти и свързано с 
тях оборудване за невоенни „летателни апарати“ или авиационни двигатели, 
модифицирани за военна употреба, се прилагат само за тези военни компоненти и 
за свързано с тях военно оборудване, необходими за модифицирането им за военна 
употреба. 

Забележка 4 За целите на ML10.а. военна употреба включва: бойно, военноразузнавателно, 
щурмово, военноучебно оборудване, оборудване за тилова поддръжка, както и 
транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване. 

Забележка 5 ML10.а. не се прилага за „летателни апарати“, отговарящи на всички изброени 
условия: 

a. Изработени са за пръв път преди 1946 г.; 

b. Не включват изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако 
изделията са необходими за спазване на стандартите за безопасност или 
летателна годност на органите за гражданска авиация на една или няколко 
държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската 
договореност; и 

c. Не включват оръжия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, освен ако са 
неизползваеми и не могат да бъдат върнати към експлоатация. 

 

ML11 Електронно оборудване, „космически летателни апарати“ и компоненти, които не фигурират 
другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, както следва: 

a. Електронно оборудване, специално проектирано за военна употреба, и специално проектирани 
компоненти за него; 

Забележка ML11.а. включва: 

a. Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на 
РЕП (т.е. средства, проектирани да въвеждат несвързани или погрешни сигнали 
в РЛС или в радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на 
приемането, работата или ефективността на противниковите 
радиоелектронни приемници, включително средства за РЕП срещу тях), 
включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и 
противодействие на РЕП; 

b. Електронни лампи с подвижна честота; 
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c. Радиоелектронни системи или средства, проектирани за наблюдение и следене 
на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за 
нуждите на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и 
следене; 

d. Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и 
магнитни смущения и лъжливи цели, средства, проектирани да въвеждат 
несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници; 

e. Оборудване за защита на обработката на данни, за защита на данните и 
оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на 
шифротехника; 

f. Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на 
ключови програми и команди, оборудване за производство и разпределение; 

g. Направляващо и навигационно оборудване; 

h. Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радио комуникация; 

i. Цифрови демодулатори, специално проектирани за прихващане на сигнали; 

j. „Автоматизирани системи за командване и контрол“. 

Важно: За „софтуер“, свързан с военното „софтуерно“ дефинирано радио, вж. ML21. 

b. Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни спътникови системи 
(GNSS) и специално проектирани компоненти за него; 

c. „Космически летателни апарати“, специално проектирани или модифицирани за военна употреба, и 
компоненти за „космически летателни апарати“, специално проектирани за военна употреба. 

 

ML12 Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както 
следва, и специално проектирани компоненти за тях: 

a. Кинетични оръжия, специално проектирани за унищожаване или ефективно изваждане от строя на 
противникова цел; 

b. Специално проектирани технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в т.ч. 
диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на заряди и системи с кинетична енергия. 

Важно: За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или задвижвани 
единствено от енергията на химична реакция, и бойни припаси за тях вж. ML1—
ML4. 

Забележка 1 ML12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от 
кинетични оръжия: 

a. Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до 
скорости, надвишаващи 1,6 km/s, в режим на единична или автоматична 
стрелба; 

b. Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни 
средства (напр. високоенергийни кондензатори), средства за терморегулиране и 
кондициониране, превключвателна или горивопреливна техника; и електрически 
интерфейси между електрозахранването, оръдието и други електрически 
прибори за задвижване на куполата; 

Важно: За високоенергийните кондензатори вж. също 3A001.e.2. от Списъка 
на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба. 

c. Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за 
оценка на пораженията; 

d. Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично 
ускорение), предназначени за снаряди. 

Забележка 2 ML12 се прилага за оръжейни системи, използващи един от следните методи за 
задвижване: 

a. Електромагнитен; 
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b. Електротермичен; 

c. Плазмен; 

d. С лек газ; или 

e. Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените). 

 

ML13 Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва: 

a. Метална или неметална бронеплоча с една от следните характеристики: 

1. Изработена по военен стандарт или спецификация; или 

2. Подходяща за военна употреба; 

Важно: За плоча за бронежилетка вж. ML13.d.2.  

b. Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално проектирани за осигуряване 
на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално проектирани за тях; 

c. Бойни каски, изработени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални 
стандарти, и специално проектирани за тях кори, подплати или омекотители за каски; 

Важно: За други компоненти и принадлежности за бойни каски вж. съответния раздел от 
Общия списък на оръжията на ЕС. 

d. Бронежилетки или защитни костюми и компоненти за тях, както следва: 

1. Меки бронежилетки или защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации 
или по съответни на тях, и специално проектирани компоненти за тях; 

Забележка За целите на ML13.d.1. военните стандарти или спецификации включват най-малко 
спецификации за защита срещу осколки. 

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

Забележка 1 ML13.b. включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за 
противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития. 

Забележка 2 ML13.c. не се прилага за конвенционалните стоманени каски, които не са 
модифицирани или проектирани да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с 
допълнителни приспособления. 

Забележка 3 ML13.c. и d. не се прилагат за каски, бронежилетки или защитни костюми, които се 
носят от техните потребители за тяхна лична защита. 

Забележка 4 Единствените каски, специално проектирани за лица, обезвреждащи бомби, които 
са изброени в ML13, са специално проектираните за военна употреба. 

Важно 1 Вж. също точка 1A005 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна 
употреба. 

Важно 2 За „нишковидни и влакнести материали“, използвани за изработката на 
бронежилетки и каски, вж. точка 1C010 от Списъка на ЕС на изделията и 
технологиите с двойна употреба. 

 

ML14  ‘Специализирано оборудване за бойно обучение’ или за имитиране на бойни сценарии, 
симулатори, специално проектирани за обучение при ползването на всякакво огнестрелно 
оръжие или въоръжение, изброено в ML1 или ML2, и специално проектирани компоненти и 
принадлежности за тях. 

Техническа забележка 

Терминът ‘специализирано оборудване за бойно обучение’ включва военни образци на щурмови 
тренажори, тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори на 
радиолокационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за борба с подводници, 
полетни симулатори (включително центрофуга за подготовка на летци и астронавти), 
радиолокационни тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, 
тренажори за изстрелване на управляеми ракети, техническо оборудване за цели, „летателни 
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апарати“ — тип дрон, тренажори за въоръжение, тренажори за безпилотни „летателни 
апарати“, мобилни тренажорни единици и тренировъчно техническо оборудване за наземни военни 
операции. 

Забележка 1 ML14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за 
симулатори, когато са специално проектирани или модифицирани за военна 
употреба. 

Забележка 2 ML14 не се прилага за оборудване, специално проектирано за обучение при 
използването на ловни или спортни оръжия. 

 

ML15 Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално 
проектирано за военна употреба, и специално проектирани компоненти и принадлежности за 
него: 

a. Оборудване за записване и обработка на изображения; 

b. Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми; 

c. Апаратура за усилване на изображенията; 

d. Инфрачервена или термовизионна апаратура; 

e. Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения; 

f. Апаратура за радиоелектронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването, 
изброено в ML15.а.—ML15.е. 

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

Забележка ML15 не се прилага за „електронно-оптически преобразуватели за усилване на 
изображения от първо поколение“ или оборудване, специално проектирано да 
включва „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от 
първо поколение“. 

Важно: За класификацията на оръжейните мерници, включващи „електронно-оптически 
преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“, вж. ML1, ML2 и 
ML5.а. 

Важно: Вж. също точки 6A002.а.2. и 6A002.b. от Списъка на ЕС на изделията и 
технологиите с двойна употреба. 

 

ML16 Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, специално проектирани за 
изделията, изброени в ML1—ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 или ML19. 

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

 

 

ML17 Друго оборудване, материали и „библиотеки“, както следва, и специално проектирани 
компоненти за тях: 

a. Водолазна и друга апаратура за подводно плуване, специално проектирана или модифицирана за 
военна употреба, както следва: 

1. Автономна водолазна апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на 
издишвания въздух); 

2. Апаратура за подводно плуване, специално проектирана за използване с водолазната апаратура, 
посочена в ML17.a.1.; 

Важно: Вж. също 8A002.q. от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна 
употреба. 

b. Строителна техника, специално проектирана за военна употреба; 



БРОЙ 80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  33   
 24 

c. Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално 
проектирани за военна употреба; 

d. Полево инженерно оборудване, специално проектирано за използване в зона на бойни действия; 

e. „Роботи“, контролери за „роботи“ и „крайни манипулатори“ за „роботи“, притежаващи някоя от 
следните характеристики: 

1. Специално проектирани за военна употреба; 

2. Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви, 
причинени от балистични осколки (напр. съдържащи самохерметизиращи се линии), и 
проектирани да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839 K 
(566 °C); или 

3. Специално проектирани или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси 
(ЕМИ); 

Техническа забележка 

Електромагнитните импулси не се отнасят за неволна интерференция, причинена от 
електромагнитно излъчване от разположено в близост оборудване (напр. машини, уреди или 
електроника) или мълнии. 

f. „Библиотеки“, специално проектирани или модифицирани за военна употреба със системи, 
оборудване или компоненти, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС; 

g. Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително 
„ядрени реактори“, специално проектирани за военна употреба, и компоненти за тях, които са 
специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба; 

h. Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално 
проектирани за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС; 

i. Симулатори, специално проектирани за военни „ядрени реактори“; 

j. Мобилни ремонтни работилници, специално проектирани или ‘модифицирани’ да обслужват военна 
техника; 

k. Полеви генератори, специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба; 

l.                  ISO контейнери за интермодален превоз или подвижни каросерии (т.е. сменяеми каросерии), 
специално проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба; 

 m. Фериботи, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и понтони, 
специално проектирани за военна употреба; 

n. Изпитателни модели, специално проектирани за „разработване“ на изделия, изброени в ML4, ML6, 
ML9 или ML10; 

o. Оборудване за защита от лазери (например за защита на зрението или сензорните устройства), 
специално проектирано за военна употреба; 

p. „Горивни клетки“, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално 
проектирани или ‘модифицирани’ за военна употреба. 

Технически забележки 

1. Отпада от 2014 г. 

2. За целите на ML17 ‘модифициран’ означава всяка структурна, електрическа, механична или 
друга промяна, осигуряваща на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, 
специално проектирани за военна употреба. 

 

ML18 Оборудване за ‘производство’ и компоненти, както следва: 

a. Специално проектирано или модифицирано ‘производствено’ оборудване за ‘производство’ на 
изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, и специално проектирани компоненти за него; 

b. Специално проектирани съоръжения за екологични изпитвания и специално проектирано оборудване 
за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, изброени в Общия списък на 
оръжията на ЕС. 
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Техническа забележка 

За целите на ML18 терминът ‘производство’ включва проектиране, проверка, изработка, изпитване 
и контрол. 

Забележка ML18. a. и ML18.b. включват следното оборудване: 

a. Нитратори с непрекъснато действие; 

b. Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи едно от 
изброените: 

1. Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност, по-голяма от 
298 kW (400 к.с.); 

2. Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или 

3. Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху 
полезен товар от 91 kg или повече; 

c. Преси за дехидратация; 

d. Шнекови екструдери, специално проектирани или модифицирани за екструзия на 
бойни „взривни вещества“; 

e. Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди „ракетни горива“; 

f. Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов 
капацитет над 227 kg; 

g. Смесители с непрекъснато действие за твърди „ракетни горива“; 

h. Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни 
„взривни вещества“; 

i. Оборудване за формиране на метален прах от сферични частици с еднакви 
размери, описан в ML8.c.8.; 

j.  Конвекционни поточни конвертори за конверсия на материалите, изброени в 
ML8.c.3. 

 
ML19 Системи от оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или 

противодействие и опитни образци, както следва, и компоненти, специално проектирани за тях: 

a. „Лазерни“ системи, специално проектирани за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията на 
дадена цел; 

b. Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел; 

c. Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат 
мисията на дадена цел; 

d. Оборудване, специално проектирано за откриване, идентификация или защита срещу системите, 
изброени в ML19.а.—ML19.c.; 

e. Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, изброени в ML19; 

f. „Лазерни“ системи, специално проектирани да причиняват трайно заслепяване при наблюдение без 
оптични прибори, т.е. при наблюдение с невъоръжено око или с устройства за коригиране на 
зрението. 

Забележка 1 Системите от оръжия с насочена енергия, посочени в ML19, включват системи, 
чиито способности произтичат от контролираното прилагане на: 

a. „Лазери“ с достатъчна мощност да предизвикат разрушителен ефект, 
наподобяващ ефекта на обикновен боен припас; 

b. Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или 
неутрални частици с разрушителна сила; 

c. Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които 
произвеждат полета с достатъчно голям интензитет да повредят 
електронните схеми на дадена отдалечена цел. 



БРОЙ 80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  35   
 26 

Забележка 2 ML19 включва следните изделия, когато те са специално проектирани за системи 
от оръжия с насочена енергия: 

a. Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергия, комутация, 
кондициониране на захранването или подаване на горивото; 

b. Системи за прехващане или съпровождане на цели; 

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

d. Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп; 

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

f. Адаптивна оптика и фазови конюгатори; 

g. Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони; 

h. Компоненти за „класифицирани като предназначени за използване в космоса“ 
ускорители; 

i. Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони; 

j. Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони; 

k. „Класифицирано като предназначено за използване в космоса“ фолио за 
неутрализиране на сноп от отрицателни изотопи на водорода. 

 

 

ML20 Криогенно и „свръхпроводимо“ оборудване, както следва, и специално проектирани 
компоненти и принадлежности за него: 

a. Оборудване, специално проектирано или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина с 
бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение 
и да генерира или поддържа температури под 103 K (–170 °C); 

Забележка ML20.а. включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или 
компоненти, изработени от неметални или неелектропроводими материали, като 
пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали. 

b. „Свръхпроводимо“ електрическо оборудване (ротационни машини  или трансформатори), специално 
проектирано или конфигурирано за монтиране в транспортна машина с военно сухопътно, морско, 
въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение. 

Забележка ML20.b. не се прилага за хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, 
които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле, 
индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствените 
свръхпроводими компоненти в генератора. 

 

ML21 „Софтуер“, както следва: 

a. „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за някоя от следните цели: 

1. „Разработване“, „производство“, експлоатация или поддръжка на оборудване, изброено в Общия 
списък на оръжията на ЕС; 

2. „Разработване“ или „производство“ на материали, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС; 
или 

3. „Разработване“, „производство“, експлоатация или поддръжка на „софтуер“, изброен в Общия 
списък на оръжията на ЕС. 

b. Специфичен „софтуер“, различен от изброения в ML21.а., както следва: 

1. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за моделиране, 
имитиране или оценка на военни оръжейни системи; 
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2. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за моделиране или 
имитиране на сценарии за бойни операции; 

3. „Софтуер“ за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или биологични 
оръжия; 

4. „Софтуер“, специално проектиран за военна употреба и специално проектиран за системите за 
командване, комуникации, управление и разузнаване (C3I) или командване, комуникации, 
управление, компютри и разузнаване (C4I); 

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

 

ML22 „Технология“, както следва: 

a. „Технология“, различна от описаната в ML22.b., „необходима“ за „разработването“, 
„производството“, експлоатацията, инсталирането, поддръжката (проверката), поправката, основния 
ремонт или подновяването на изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския 
съюз; 

b. „Технология“, както следва: 

1. „Технология“, „необходима“за проектирането, сглобяването от компоненти, експлоатацията, 
поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията, изброени в Общия 
списък на оръжията на Европейския съюз, дори ако компонентите на тези производствени 
инсталации не са изброени; 

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

3. Отпада от 2013 г.;  

Важно: Вж. ML22.a. за „технология“, по-рано изброена в ML22.b.3. 

4. Отпада от 2013 г.;  

Важно: Вж. ML22.a. за „технология“, по-рано изброена в ML22.b.4. 

5. „Технология“, „необходима“ изключително за влагането на „биокатализатори“, изброени в 
ML7.i.1, във вещества носители с военно приложение или материали с военна употреба. 

Забележка 1 „Технология“, „необходима“ за „разработване“, „производство“, експлоатация, 
инсталиране, поддръжка (проверка), поправка, основен ремонт или подновяване на 
изделията, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира, дори ако е 
приложима за изделия, неизброени в Общия списък на оръжията на ЕС. 

Забележка 2 ML22 не се прилага за: 

a. „Технология“, която е минимално необходимата за инсталиране, експлоатация, 
поддръжка (проверка) или ремонт на изделията, които не са контролирани или 
чийто износ е бил разрешен; 

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

c. „Технология“ за магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански 
транспортни средства. 
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ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК 
 

Следват дефиниции на термините, използвани в настоящия списък, подредени по азбучен ред. 

Забележка 1 Дефинициите се прилагат в рамките на списъка. Позоваванията са с препоръчителен 
характер и не оказват влияние върху универсалната употреба на дефинираните термини в 
списъка. 

Забележка 2 Думите и термините, съдържащи се в настоящия списък с дефиниции, приемат 
определеното тук значение само когато са поставени в кавички („“). Дефинициите на 
термини в единични кавички (‘ ’) се дават в техническата бележка към съответната 
точка. Навсякъде другаде тези думи и термини се използват с общоприетото им 
(речниково) значение. 

ML11 „Автоматизирани системи за командване и контрол“ 

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

ML10 „Безпилотен летателен апарат“ (БЛА/UAV) 

Всеки „летателен апарат“, способен да започне да лети и да поддържа контролиран полет и 
навигация без човешко присъствие на борда. 

ML17 „Библиотека“ (параметрична техническа база данни) 

Събрана техническа информация, използването на която може да повиши ефективността на 
съответните системи, оборудване или компоненти. 

ML7, 22 „Биокатализатори“ 

‘Ензими’ за специфични химични или биохимични реакции или други биологични 
съставки, които се свързват с БТХВ и ускоряват разграждането им. 

Техническа забележка 

‘Ензими’ означава „биокатализатори“ за специфични химични или биохимични реакции. 

ML7 „Биологични агенти“ 

 Патогени или токсини, подбрани или модифицирани (чрез промяна в чистотата, срока на 
годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на 
ултравиолетово облъчване) с цел поразяване на хора или животни, повреждане на 
оборудване или нанасяне щети на посеви или на околната среда. 

ML7 „Биополимери“ 

Биологични макромолекули, както следва: 

a. Ензими за специфични химични или биохимични реакции; 

b. ‘Анти-идиотипни’, ‘моноклонални’ или ‘поликлонални’  ‘антитела’; 

c. Специално разработени или специално обработени ‘рецептори’. 

Технически забележки 

1. ‘Анти-идиотипни антитела’ означава антитела, които се свързват със специфичните 
антигенни части за прикрепване на други антитела; 
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2. ‘Моноклонални антитела’ означава протеини, които се свързват с една антигенна 
свързваща част и се произвеждат от една клетъчна култура; 

3. ‘Поликлонални антитела’ означава смес от протеини, които се свързват със 
специфичните антигени и се произвеждат от повече от една клетъчна култура; 

4. ‘Рецептори’ означава биологични макромолекулни структури, които могат да 
свързват лиганди, чието свързване оказва влияние върху физиологичните функции. 

ML22 „В гражданската област“ 

Това означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения за по-
нататъшното им разпространение. 

Забележка: Ограниченията, произтичащи от авторски права, не отстраняват 
понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „в 
гражданската област“. 

ML7 „Вещества за борба с масови безредици“ 

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

ML8, 18 „Взривни вещества“ 

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

ML13 „Влакнести или нишковидни материали“ 

Включват: 

a. Непрекъснати моновлакна; 

b. Непрекъснати нишки и снопове влакна; 

c. ленти, тъкани, произволни мрежи и оплетки; 

d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития; 

e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, 
от всякакви дължини; 

f. Ароматична полиамидна пулпа. 

ML17 „Горивна клетка“  

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

ML4, 10 „Граждански летателни апарати“ 

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

ML1 „Дезактивирано огнестрелно оръжие“ 

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

ML10 „Дирижабъл“ 
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Силово задвижвано въздухоплавателно средство, което се издига благодарение на по-лек от 
въздуха газ (обикновено хелий, в миналото водород). 

ML8 „Добавки“ 

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

ML15 „Електроннооптични преобразуватели първо поколение“ 

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

ML8 „Енергетични материали“ 

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

ML19 „Класифицирани като предназначени за използване в космоса“ 

Проектирани, изработени или класифицирани посредством успешни опити за 
функциониране на височина над 100 km над земната повърхност. 

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

ML11  „Космически летателни апарати“ 

Активни и пасивни сателити и космически сонди. 

ML17 „Крайни манипулатори“ 

Устройства за захващане, ‘активни обработващи възли’ и всички други обработващи 
устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка 
„робот“. 

Техническа забележка 

‘Активен обработващ възел’ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен 
процес или възприемане на обработвания детайл. 

ML9, 19 „Лазер“ 

Устройство, което генерира кохерентна в пространството и времето светлина посредством 
усилване чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия. 

ML8, 10, 14 „Летателен апарат“ 

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

ML10 „Летателни апарати, по-леки от въздуха“ 

Балони и „дирижабли“, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки 
от въздуха, като хелий или водород. 

ML21 „Микропрограма“ 

Поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, чието изпълнение се 
задейства с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите. 

ML22 „Необходим(и)“ 

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

ML4, 8 „Пиротехнически състав(и)“ 
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Смеси от твърди или течни горива с окислители, в които при запалване протича химична 
реакция с отделяне на енергия при контролирана скорост с цел да произведат определено 
закъснение или определени количества топлина, звук, дим, видима светлина или 
инфрачервена радиация. Пирофорите са подклас на пиротехническите състави, които не 
съдържат окислители, но се запалват спонтанно при контакт с въздуха. 

ML8 „Прекурсори“ 

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

ML21 „Програма“ 

Поредица от команди за извършване на процес във форма, изпълнима от електронен 
компютър, или удобни за превръщане в такава форма. 

ML18, 21, 22 „Производство“ 

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

ML17, 21, 22 „Разработване“ 

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

ML8 „Ракетни горива“ 

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

ML17 „Робот“ 

Манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение 
или с движение от точка до точка, може да използва сензори и има всяка от изброените 
характеристики: 

a. Многофункционалност; 

b. Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или 
специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното 
пространство; 

c. Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат 
да включват стъпкови двигатели; и 

d. Има ,програмируемост, достъпна за потребител’ като се използва методът на 
обучение/изпълнение или с помощта на електронен компютър, който може да бъде 
програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса. 

‘Програмируемост, достъпна за потребителя’ означава способност, която позволява на 
потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от: 

а. Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или 

b. Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри. 

Забележка Горната дефиниция не включва следните устройства: 

1. Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез 
телеоператор; 

2. Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано 
движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани 
движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители като 
щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или 
ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или 
електрически средства; 

3. Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, 
които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично 
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фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, 
но регулируеми ограничители като щифтове или гърбици. Последователността от 
движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на 
фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например 
смяна на щифтове или смяна на гърбици) в една или повече оси на движение се 
осъществяват само чрез механични операции; 

4. Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които 
са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани 
програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва 
само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични 
устройства или регулируеми ограничители; 

5. Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови 
координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от 
складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези 
клетки за съхраняване или изваждане. 

ML20 „Свръхпроводим“ 
Означава материали (т.е. метали, сплави или съединения), които могат да изгубят всякакво 
електрическо съпротивление (т.е. които могат да придобият безкрайна електропроводимост 
и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване). 
„Критична температура“ (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден 
„свръхпроводим“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво 
съпротивление при протичане на постоянен ток. 
Техническа забележка 
Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез 
„критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, 
и критична интензивност на тока, която обаче е функция както от магнитното поле, 
така и от температурата. 

ML21 „Софтуер“ 
Съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от 
конкретната реализация и носител. 

ML7 „Специални преносители“ 
Преносители (например плазмид или вирус), които се използват да въвеждат генетичен 
материал в приемни клетки. 

ML22 „Технология“ 
Специфична информация, необходима за „разработване“, „производство“ или експлоатация, 
инсталиране, поддръжка (проверка), ремонт, основен ремонт или обновяване на изделие. 
Информацията приема формата на ‘технически данни’ или ‘техническа помощ’. 
„Технологията“ за целите на Общия списък на оръжията на ЕС е определена в ML22. 
Технически забележки 
1. ‘Техническите данни’ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, 

модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и 
инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, 
памети само за четене. 

2. ‘Техническата помощ’ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, 
работни познания и консултантски услуги. ‘Техническата помощ’ може да включва 
пренос на ‘технически данни’. 

ML22 „Фундаментални научни изследвания“ 
Експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови 
знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е 
насочена основно към специфична практическа задача или цел. 

ML17 „Ядрен реактор“ 
Включва предметите във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, 
оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и съставните 
части, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт или управляват първичната 
охлаждаща среда на активната зона на реактора. 
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Приложение № 2 

към член единствен 

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА 

КОНТРОЛ ПРИ ВНОС 

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ) 

(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 до 9) 

„Технологии”, „необходими” за „разработване”, „производство” или „използване” на стоките, контролирани по 
категории 1 до 9, се контролират в съответствие с разпоредбите на категории 1 до 9. 

„Технологиите”, „необходими” за „разработване” „производство” или „използване” на контролираните стоки, 
остават под контрол дори когато са приложими за стоки, които не са предмет на контрол. 

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии”, които са минимално необходими за 
монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил 
разрешен. 

Мерките за контрол върху вноса на „технологии” не важат по отношение на информацията, която се явява 
„обществено достояние”, „фундаментални научни изследвания”, или по отношение на минимално необходимата 
информация за приложенията на патенти. 

КАТЕГОРИЯ 0 - ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 

0A 
Системи, оборудване и компоненти 

0A001 „Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както 
следва: 

a. „Ядрени реактори“; 

b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата 
на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или 
подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“; 

c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или 
извеждане на гориво от „ядрен реактор“; 

d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на 
ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, 
механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите; 

e. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни 
елементи и охладителя на първи контурв „ядрен реактор“; 

f. Метални циркониеви тръби или тръби от циркониеви сплави(или сглобки на тръби), 
специално проектирани или подготвени за използване като обвивка за топлоотделящи 
елементи в „ядрен реактор“ и в количества над 10 kg; 

N.B. За циркониеви тръби под налягане вж. 0A001.e., а за каландриеви тръби вж. 
0A001.h. 

g. Охладителни помпиили циркулационни помпи, специално проектирани или подготвени 
за циркулиране на охладителя в първи контур на„ядрени реактори“; 

h. „Вътрешнокорпусни устройства наядрен реактор“, специално проектирани или 
подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за 
активната зона, канали за горивото, каландриеви тръби, термични екрани, щитове, 
пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини; 

Техническа бележка: 
В 0А001.h. „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в 
реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната 
зона, поддържане на правилното положение на горивото, насочване на потока на 
първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и 
насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона. 
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i. Топлообменници, както следва: 

1. Парогенератори, специално проектирани или подготвени за първичния или 
междинния охладител на „ядрен реактор“; 

2. Други топлообменници, специално проектирани или подготвени за използване в 
тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“; 

Бележка: 0A001.i. не контролира топлообменници за спомагателните системи 
на реактора, напр. аварийната охладителна система или системата за 
отвеждане на остатъчна топлина. 

j. Неутронни детектори, специално проектирани или подготвени за определяне на нивото 
на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“. 

k. „Външни термични екрани“, специално проектирани или подготвени за използване в 
ядрен реактор за намаляване на загубата на топлина, както и за защита на корпуса. 

Техническа бележка: 

В 0A001.k. „външни термични екрани“ означава масивни структури, поставени върху корпуса на 
реактора, които намаляват загубата на топлина от реактора и понижават 
температурата в помещението на реактора. 

0 B Оборудване за изпитване, контрол и производство 

0B001 Инсталации за разделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални делящи се 
материали“, и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, както следва: 

a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, 
„обеднен уран“ и „специални делящи се материали“, както следва: 

1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга; 

2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия; 

3. Инсталации за аеродинамично отделяне; 

4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен; 

5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен; 

6. Инсталации заизотопно разделяне по лазерен метод с използване на атоми в 
парообразно състояние; 

7. Инсталации за изотопно разделяне по лазерен метод с използване на молекулни 
съединения; 

8. Инсталации за отделяне на плазма; 

9. Инсталации за електромагнитно отделяне; 

b. Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или 
подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва: 

Техническа бележка: 
В 0В001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което 
и да е от изброените по-долу: 
1. Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 1,95 GPa или повече; 
2. Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 0,46 GPa или повече; или 
3. „Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на 

еластичност“ от повече от 3,18 x 106 m и „специфична якост на опън“ над 
7,62 x 104 m; 

1. Газови центрофуги; 

2. Комплектни роторни монтажни възли; 

3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър 
между 75 и 650 mm, направени от „материали с високо съотношение на якост 
към плътност“; 

4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър 
между 75 и 650 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на 
роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от „материали с 
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високо съотношение на якост към плътност; 

5. Отражатели с диаметър между 75 и 650 mm за монтиране вътре в роторна тръба, 
направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“. 

6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 и 650 mm за поставяне на 
краищата на роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на 
якост към плътност“. 

7. Лагери с магнитно окачване, както следва: 

a. Лагерни модули, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, 
изработен от или покрит с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с 
амортисьорно вещество и магнитна връзка с полюс на магнита или втори 
магнит, закрепен на капака на ротора; 

b. Активни магнитни лагери, специално проектирани или подготвени за 
употреба с газови центрофуги. 

8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани 
върху амортисьор; 

9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени 
или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори; 

10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно 
съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум при честота 
600 Hz или повече и мощност 40 волтампера (VA) или повече; 

11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова 
центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с 
прецизно обработени краища, които са успоредни един на друг и 
перпендикулярни на надлъжната ос на цилиндъра с отклонение в рамките на 
0,05 градуса или по-малко; 

12. Газосъбиратели, състоящи се от специално проектирани или подготвени тръби за 
извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез 
действие с тръба на Пито и които могат да бъдат монтирани към централната 
система за извличане на газ; 

13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани 
или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови 
центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално 
проектирани компоненти за тях: 

a. Многофазен честотен изход от 600 Hz или повече; и 

b. Висока стабилност (с честотен контрол, по-добър от 0,2 %); 

14. Спирателни и контролни вентили, както следва: 

a. Спирателни вентили, специално проектирани или подготвени за 
управление на изходен материал, продукти или шлака от газови потоци на 
UF6 на дадена газова центрофуга; 

b. Спирачни или контролни вентили със сифонно уплътнение, изработени от 
или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“, с вътрешен 
диаметър от 10 mm до 160 mm, специално проектирани или подготвени за 
използване в главни или спомагателни системи на инсталации за 
обогатяване с газови центрофуги; 

c. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на 
отделяне чрез газова дифузия, както следва: 

1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или 
керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 
до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за 
тръбните форми; 

2. Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от 
UF6“; 

3. Компресори или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за 
засмукване от 1 m3/min или повече UF6, налягане при изпускане до 500 kPa и 
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съотношение на налягането от 10:1 или по-малко, и изработени от или покрити с 
„материали, устойчиви на корозия от UF6“; 

4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, 
описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-
малък от 1 000 сm3/min.; 

5. Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на 
корозия от UF6“ и предвидени да работят при налягане с темп на пропускане от 
по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa; 

6. Клапани със сифонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или 
регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от 
UF6“; 

d. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на 
аеродинамично отделяне, както следва: 

1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на 
извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, 
намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две 
струи; 

2. Цилиндрични или конусообразни тръби (вихрови тръби), изработени от или 
покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с един или повече 
допирателни впускателни отвори; 

3. Компресори или газови нагнетателни вентилатори, изработени от или покрити с 
„материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за 
тях; 

4. Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на 
корозия от UF6“; 

5. Кожуси за разделителни елементи, изработени от или покрити с „материали 
устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или 
отделящите дюзи; 

6. Клапани със сифонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или 
регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от 
UF6“ с диаметър от 40 mm или повече; 

7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до 
съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително: 

a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, 
способни да достигнат температури от 153 К (–120oС) или по-ниски;  

b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да 
достигнат температури от 153 К (–120oС) или по-ниски;  

c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа 
носител;  

d. Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6; 

e. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на 
отделяне чрез йонообмен, както следва: 

1. Бързодействащи обменящи импулсни колони течност—течност с 
продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на 
концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи 
пластмасови материали, като флуорсъдържащи въглеводородниполимери или 
стъкло); 

2. Бързодействащи центробежни контактни апарати течност—течност с 
продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на 
концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи 
пластмасови материали, като флуорсъдържащи въглеводородниполимери или 
стъкло); 

3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на 
концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние 
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в друго; 

4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане 
на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с 
преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали 
(напр. стъкло, флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетерсулфон 
и графит, импрегниран със смоли); 

5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов 
хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя 
и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за 
редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3; 

6. Системи за оксидиране на уран за оксидиране на U+3 до U+4; 

f. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на 
отделяне чрез йонообмен, както следва: 

1. Бързореактивнийонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, 
в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на 
повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни 
структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с 
диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и 
проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 
секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K 
(100°C) до 473 K (200°С); 

2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1 000 mm, 
изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна 
киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластини и способни да 
функционират при температури в диапазона от 373 К (100°С) до 473 К (200°С) и 
налягания над 0,7 MPa; 

3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично 
окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция 
или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното 
обогатяване; 

g. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за използване на 
разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с 
използване на атоми в парообразно състояние, както следва: 

1. Системи за изпаряване на метален уран, проектирани да достигат подавана 
мощност от 1 kW или повече върху мишената, за използване в процеса на 
обогатяване на лазерен принцип; 

2. Системи за съхранение на течен уран или пари от метален уран, специално 
проектирани или подготвени за съхранение на разтопен уран, разтопени уранови 
сплави или пари от метален уран, за употреба в процеса на обогатяване на 
лазерен принцип, и специално проектирани компоненти за тях; 

N.B. ВЖ. СЪЩО 2A225. 

3. Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в течно или твърдо 
състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и 
корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или 
тантал; 

4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за 
поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка 
и колекторите за продукти и шлака; 

5. „Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за 
отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за 
експлоатация през продължителни периоди от време; 

h. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за използване на 
разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с 
използване на молекулни съединения, както следва:  

1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ носител 
до 150 К (–123°С) или по-ниски и изработени от „материали устойчиви на 
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корозия от UF6“; 

2. Колекторни компоненти или изделия за продукти и шлака, специално 
проектирани или подготвени за събиране на ураниев материал или ураниева 
шлака след облъчване със светлина от лазер, изготвени от „материали, устойчиви 
на корозия от UF6“; 

3. Компресори, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от 
UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях; 

4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно 
състояние); 

5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (напр. азот, аргон или 
друг газ), включително: 

a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, 
способни да достигнат температури от 153 К (–120oС) или по-ниски;  

b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да 
достигнат температури от 153 К (–120oС) или по-ниски; 

c. Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6; 

6. „Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за 
отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за 
експлоатация през продължителни периоди от време; 

i. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на 
плазмено отделяне, както следва: 

1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на 
йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна изходна мощност, по-
голяма от 50 kW; 

2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и 
способни да преработват повече от 40 kW средна мощност; 

3. Системи за генериране на уранова плазма; 

4. Не се използва; 

5. Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в твърдо състояние, 
изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари 
на уран, като графит с итриево покритие или тантал; 

6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника 
на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на 
продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. 
неръждаема стомана); 

j. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на 
електромагнитно отделяне, както следва: 

1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на 
пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни 
материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят 
общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо; 

2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или 
обеднения уран, състоящи се от два или повече прорези и джобове и изработени 
от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана); 

3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от 
подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да 
работят при налягания от 0,1 Pa или по-ниски; 

4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m; 

5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат 
всички изброени по-долу характеристики: 

a. Могат да работят в непрекъснат режим; 

b. Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо; 
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c. Осигуряват изходен ток от 1 A или повече; и 

d. Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа; 

N.B. ВЖ. СЪЩО 3A227. 

6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат 
всички изброени по-долу характеристики: 

a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече 
при напрежение от 100 V или повече; и 

b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01 % за период от 
време 8 часа. 

N.B. ВЖ. СЪЩО 3A226. 

 

0B002 Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти, както 
следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с 
„материали, устойчиви на корозия от UF6“: 

a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса 
на обогатяване; 

b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса 
на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване; 

c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери; 

d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса 
на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда 
форма; 

e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани или подготвени за 
подаване на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични каскади; 

f. Вакуумни системи и помпи, както следва: 

1. Вакуумни събиратели, колектори или помпи, имащи капацитет на засмукване от 
5 m3/min или повече; 

2. Вакуумни помпи, специално проектирани за използване в атмосфера, съдържаща 
UF6, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“; 
или 

3. Вакуумни системи, състоящи се от вакуумни събиратели, колектори и помпи, 
проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;  

g. Масспектрометри/източници на йони за UF6 за вземане в реално време на проби от 
газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики: 

1. Способни да измерват йони с маса от 320 атомни единици или по-голяма и 
имащи разделителна способност, по-добра от 1 част на 320; 

2. Йонни източници, конструирани от или покрити с никел, медно-никелови сплави 
със съдържание на никел в тегловно отношение 60 % или повече, или никелово-
хромови сплави; 

3. Йонизиращи източници бомбардирани с електрони; и 

4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ. 

 

0B003 Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както 
следва: 

a. Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3; 

b. Системи за превръщане на UO3 в UF6; 

c. Системи за превръщане на UO3 в UO2; 

d. Системи за превръщане на UO2 в UF4; 
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e. Системи за превръщане на UF4 в UF6; 

f. Системи за превръщане на UF4 в метал уран; 

g. Системи за превръщане на UF6 в UO2; 

h. Системи за превръщане на UF6 в UF4; 

i. Системи за превръщане на UO2 в UCl4. 

 

0B004 Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и 
специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:  

a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както 
следва: 

1. Инсталации за обмен вода—водороден сулфид; 

2. Инсталации за обмен амоняк—водород; 

b. Оборудване и компоненти, както следва: 

1. Кули за обмен вода—водороден сулфид, с диаметри от 1,5 m или повече, 
способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa; 

2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 
0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % 
H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при 
налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, 
разчетени за работа при мокър H2S; 

3. Кули за обмен амоняк—водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с 
диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 
15 MPa; 

4. Вътрешни елементи на кули, включително степенни контактори и степенни 
помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка 
вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород; 

5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или 
равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен 
амоняк—водород; 

6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на 
съотношението водород—деутерий, при което концентрациите на деутерий са 
равни или по-големи от 90 %; 

7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, 
използвайки процеса на обмен амоняк—водород; 

8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за 
обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор. 

  9. Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, специално проектирани или 
подготвени за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—
водород. 

0B005 Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и 
специално проектирано или подготвено оборудване за тях. 

Техническа бележка: 
Специално проектираното или подготвено за производството на горивни елементи за 

„ядрен реактор“ оборудване включва оборудване, което: 
1. Обикновено влиза в пряко съприкосновение с или директно обработва или контролира 

производствения поток на ядрените материали; 
2. Херметизира ядрения материал в рамките на обвивката на топлоотделящия елемент; 
3. Проверява целостта и херметичността на обвивката на топлоотделящия елемент; 
4. Проверява окончателната изработка на херметизираното гориво; или 
5. Се използва за сглобяване на реакторните компоненти. 

0B006 Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално 
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e. Системи за превръщане на UF4 в UF6; 

f. Системи за превръщане на UF4 в метал уран; 

g. Системи за превръщане на UF6 в UO2; 

h. Системи за превръщане на UF6 в UF4; 

i. Системи за превръщане на UO2 в UCl4. 

 

0B004 Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и 
специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:  

a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както 
следва: 

1. Инсталации за обмен вода—водороден сулфид; 

2. Инсталации за обмен амоняк—водород; 

b. Оборудване и компоненти, както следва: 

1. Кули за обмен вода—водороден сулфид, с диаметри от 1,5 m или повече, 
способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa; 

2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 
0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % 
H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при 
налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, 
разчетени за работа при мокър H2S; 

3. Кули за обмен амоняк—водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с 
диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 
15 MPa; 

4. Вътрешни елементи на кули, включително степенни контактори и степенни 
помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка 
вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород; 

5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или 
равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен 
амоняк—водород; 

6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на 
съотношението водород—деутерий, при което концентрациите на деутерий са 
равни или по-големи от 90 %; 

7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, 
използвайки процеса на обмен амоняк—водород; 

8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за 
обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор. 

  9. Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, специално проектирани или 
подготвени за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—
водород. 

0B005 Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и 
специално проектирано или подготвено оборудване за тях. 

Техническа бележка: 
Специално проектираното или подготвено за производството на горивни елементи за 

„ядрен реактор“ оборудване включва оборудване, което: 
1. Обикновено влиза в пряко съприкосновение с или директно обработва или контролира 

производствения поток на ядрените материали; 
2. Херметизира ядрения материал в рамките на обвивката на топлоотделящия елемент; 
3. Проверява целостта и херметичността на обвивката на топлоотделящия елемент; 
4. Проверява окончателната изработка на херметизираното гориво; или 
5. Се използва за сглобяване на реакторните компоненти. 

0B006 Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално 
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проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях. 

Бележка: 0B006 включва: 
a. Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен 

реактор“, включително оборудване или компоненти, които обикновено влизат в пряко 
съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци 
на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене; 

b. Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с 
дистанционно управление за рязане, трошене или нацепване на отработени горивни 
елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“; 

c. Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (напр. с малък 
диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени 
за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на 
горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат 
дистанционно; 

d. Екстрактори за разтворители, като уплътнени или импулсни колони, смесители 
утаители или центробежни контактни апарати, устойчиви на разяждащото 
въздействие на азотната киселина и специално проектирани или подготвени за 
използване в инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, 
„обеднен уран“ и „специални делящи се материали“; 

e. Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат 
образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната 
киселина; 

Техническа бележка: 
Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу 

характеристики: 
1. Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички 

съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два 
процента; 

2. Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или 
3. Максимална ширина от 75 mm за панелни или радиални съдове. 

f. Неутронни измервателни системи, специално проектирани или подготвени за 
 интегриране и използване със системи за контрол на автоматизираните процеси в 
 инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и 
 „специални делящи се материали“. 

0B007 Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, 
както следва: 

a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид; 

b. Системи за производство на метален плутоний. 

0C Материали 

0C001 „Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или 
концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните; 

Бележка: 0С001 не контролира следните: 
a. Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат 

в чувствителните елементи на апарати; 
b. „Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения: 

1. Екраниране; 
2. Опаковка; 
3. Баласт с маса не повече от 100 kg; 
4. Противотежести с маса не повече от 100 kg; 

c. Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий; 
d. Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба. 

0C002   „Специални делящи се материали“ 

Бележка: 0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се 
съдържат в чувствителните елементи 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 1:5 000. 
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КАТЕГОРИЯ 1 - СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ 

1A007 Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и 
устройства, съдържащи енергетични материали, както следва: 

N.B. Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната, 3A229 И 3A232. 

 a. Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат група от 
управлявани детонатори, описани в 1A007.b. по-долу; 

 b. Електродетонатори, както следва: 

  1. Иницииращ (експлодиращ) мост (EB); 

  2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (EBW); 

  3. Ударник; 

  4. Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI); 

0C004 Графит със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност по-
голяма от 1,5 g/cm3, за използване в „ядрен реактор“, в количества над 1 kg. 

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C107 

Бележка 1: За целите на контрола на износа компетентните органи на държавата членка, 
в която е установен износителят, определя дали износът на графит, 
отговарящ на горепосочените характеристики, е за използване в „ядрен 
реактор“. 

Бележка 2: В 0C004 „борен еквивалент“ (BE) се дефинира като сумата на BEz на 
примесите (с изключение на BEвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за 
примес), включително бор, където: 

BEZ (ppm) = CF x концентрацията на елемента Z в ppm; 

  Z AB 

където CF е факторът на превръщане = --------- 

  B AZ 

и B и Z са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) 
при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а AB и AZ са 
атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента 
Z. 

 

0C005 Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, 
устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече 
никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на 
еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и размер на 
частицата по-малко от 10 µm, измерено по стандарт В330 на Американското дружество по изпитване и 
материали (ASTM) и висока степен на еднородност на размера на частиците. 

0D Софтуер 

0D001 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ 
на стоки, описани в настоящата категория. 

0E Технологии 

0E001 „Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ 
или „употреба“ на стоките, описани в настоящата категория. 
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Бележка:1A007.b. не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид. 

1B226 Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени 
източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям. 

Бележка:1В226 включва сепаратори: 

 a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи; 

   b. При които и йонните източници, и колекторите са в магнитното поле и тези конфигурации, 
при които те са външни за полето. 

1B231 Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва: 

a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или 
обработка на тритий; 

b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва: 

 1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до  температура 23 К 
(-250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W; 

  2. 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 хидроксид. 

1C001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или 
полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:  

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C101.  
 a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 x 10 8Hz, но по-ниски от 3 x 10 12Hz;  
Бележка 1: 1C001.a. не контролира:  
 a. Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с 
немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;  
 b. Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна 
форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни)  повърхности;  
 c. Равнинни поглъщащи вещества, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:  
  1. Изработени от които и да са от следните:  
   a. Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или 
органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при 
широчина на честотната лента, надхвърляща ±15 % от централната честота на падащата енергия, 
неустойчиви на температури над 450 К (177 °С); или  
   b. Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при 
ширина на честотния обхват, надхвърляща ±15 % от централната честота на падащата енергия, 
неустойчиви на температури над 800 К (527 °С);  
Техническа бележка:  
Образци за проверка на поглъщането при 1C001.a.  
Бележка: 1.c.1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната 
честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент;  
  2. Якост на опън, по-малка от 7 x 10 6 N/m 2 ; и  
  3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14 x 10 6 N/m 2 ;  
 d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, притежаващи всички 
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изброени по-долу характеристики:  
  1. Относителна плътност над 4,4; и 
  2. Максимална експлоатационна температура от 548 К (275 °С).  
Бележка 2: Нищо в бележка 1 към 1C001.a. не освобождава магнитните материали, осигуряващи 
поглъщане, когато се съдържат в боя.  
 b. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 1,5 x 10 14Hz, но по-ниски от 3,7 x  10 14Hz и 
непрозрачни за видимата светлина;  
Бележка: 1C001.b. не контролира материали, специално проектирани или приготвени за някое от следните 
приложения:  
 a. Маркиране на полимери с лазер; или  
 b. Запояване на полимери с лазер.  
 c. Вътрешно проводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000 S/m 
(Siemens per metre/сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“ по-малко от 100 Ω/m 2 

(ома/ квадрат), основани на някои от следните полимери:  
 1. Полианилин;  
 2. Полипирол;  
 3. Политиофен;  
 4. Полифенилен-винилен; или  
 5. Политиенилен-винилен.  
Бележка: 1C001.c. не контролира материали в течна форма.  
Техническа бележка:  

„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностно) съпротивление“ трябва да бъдат 
определени използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти. 

 

1C007 Керамични прахове, керамично-„матрични“ „композитни“ материали и „прекурсорни материали“, както 
следва:  
N.B. ВЖ. СЪЩО 1C107.  
 
a
.
 

a. Керамични прахове от титановдиборид (TiB2) (CAS 12045-63-5) с общ брой метални примеси, с 
изключение на целенасочените добавки, по малък от 5 000 ppm, със среден размер на частиците равен на или 
по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер, по-голям от 10 μm; 

 b. Несе използва; 
 c. Керамично-„матрични“ „композитни“ материали, както следва: 
  1. „Композитни“ материали керамика—керамика със стъклена или оксидна„матрица“ и 
армирани (усилени) някое от следните: 
   a. Непрекъснати влакна, изработени от който и да е от следните материали: 

    1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); или 

    2. Si-C-N; или 

  Бележка:1C007.c.1.a. не се прилага за „композитни материали“, съдържащи 
влакна с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1 273 К 
(1 000°С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1 % 
деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1 273 К (1 000°С) в 
продължение на 100 часа. 

   b. Влакна, които изпълняват всички изброени по-долу критерии: 
 
 
 
 
1
.
 

    1. Изработени са от който и да е от следните материали: 
  а. Si-N; 

  b. Si-C; 

  c. Si-Al-O-N; или 

  d. Si-O-N; и
 
 
    2. Имат "специфична якост на опън", надвишаваща 12,7 × 103m; 
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2
.
 

 d. Не се използва; 
 е. Прекурсорни материали, специално проектирани за "производство" на материалите, 
описани в 1C007.c., както следва: 
  1. Полидиорганосилани; 
  2. Полисилазани; 
  3. Поликарбосилазани; 
Техническа бележка: 

 

За целите на 1C007 'прекурсорни материали' означава полимерни или метало-органични материали със специално предназначение, 
използвани за "производство" на силициев карбид, силициев нитрид или керамика със силиций, въглерод и азот. 

 f. Не се използва. 

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 грам или по-малко. 

1C101 Материали или устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща повърхност, 
ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 
1С001, използваеми при „ракети“ и „ракетни“ подсистеми или безпилотните въздухоплавателни средства, 
посочени в 9А012. 

Бележка:1С101 не контролира материали, ако въпросните стоки са предназначени единствено за 
граждански приложения. 

Техническа бележка: 

В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на 
действие над 300 km. 

1C107 Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, както следва:  
 a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 

или по- голяма, измерено при 288 К (15 °C), с размер на частиците от 100 μm или по-малко, използваеми при 
„ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:  
  1. Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;  
  2. Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или 
повече и дължина от 50 mm или повече; или  
  3. Блокове с размери от 120×120×50 mm или повече.  
N.B. Вж. също 0C004  
 b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, които могат да се използват за 
ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при „ракети“, 
космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;  
N.B. Вж. също 0C004 
 c. Керамични композитни материали (диелектрична константа по-малка от 6 при честоти от 100 MHz 
до 100 GHz), които се използват за обвивки за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или 
ракети сонди, описани в 9A104;  
 d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, която се 
използва за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети 
сонди, описани в 9А104;  

 e. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части, 
летателни апарати за многократно използване и носови части при „ракети“, космически ракети носители, 
описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104. 

 f.Машинно обработваеми керамични композитни материали, състоящи се от „ултра високотемпературна
керамична (UHTC)“ матрица с точка на топене, равна на или по-висока от 3 000 °C и усилени с влакна или
нишки, използваеми за компоненти за ракети (например челни (носови) части, летателни апарати за
многократно използване, челни ръбове, дефлектори, повърхности за контрол или вкладки в критичното
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сечение на соплото) в „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, ракети сонди, описани в
9А104, или 'ракети'. 
Бележка:  1C107.f. не контролира 'ултра високотемпературни керамични (UHTC)' материали в 

некомпозитна форма. 
Техническа бележка 1:  
В 1C107.f. „ракета“ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни летателни апарати с 
обсег на действие над 300 km. 
Техническа бележка 2:  
„Ултра високотемпературна керамика (UHTC)“ включва: 
1. Титановдиборид (TiB2); 
2. Циркониев диборид (ZrB2); 
3. Ниобиевдиборид (NbB2); 
4. Хафниевдиборид (HfB2); 
5. Танталов диборид (TaB2); 
6. Титанов карбид (TiC); 
7. Циркониев карбид (ZrC); 
8. Ниобиев карбид (NbC); 
9. Хафниев карбид (HfC); 
10. Танталов карбид (TaC). 
  

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:1С233 не контролира термолуминесцентните дозиметри. 

Техническа бележка: 

Естественото разпространение на литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни процента). 

1C235 Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към 
водородните атоми надхвърля 1 на 1 000 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-
горе. 

Бележка:1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 x 103 GBq (40 Ci) 
тритий. 

1C239 Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на продуктите, свързани с отбранатаили 
вещества или смеси, съдържащи такива, повече от 2 тегловни процента, с кристална плътност по-голяма от 
1,8 g/cm3 и скорост на детонация над 8 000 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:  
N.B.: Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната 1C450.  
 1. Тиодигликол (111-48-8);  
 2. Фосфорен оксихлорид (10025-87-3);  
 3. Диметилметилфосфонат (756-79-6);  
 4. Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната за Метил фосфонилдифлуорид (676-99-3); 
 5. Метил фосфонилдихлорид (676-97-1);  
 6. Диметилфосфит (DMP) (868-85-9);  
 7. Фосфорен трихлорид (7719-12-2);  
 8. Триметилфосфит (TMP) (121-45-9);  
 9. Тионил хлорид (7719-09-7);  
 10. 3-Хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);  
 11. N,N-Диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96-79-7);  
 12. N,N-Диизопропил-(бета)-аминоетантиол (5842-07-9);  

 13. 3-Хинуклидинол (1619-34-7); 

 14. Калиев флуорид (7789-23-3);  
 15. 2-хлороетанол (107-07-3);  
 16. Диметиламин (124-40-3);  
 17. Диетилетилфосфонат (78-38-6);  



СТР.  56  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 80 

15 

 

 18. Диетил N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7);  
 19. Диетилфосфит (762-04-9);  
 20. Диметиламинхидрохлорид (506-59-2);  
 21. Етил фосфинилдихлорид (1498-40-4);  
 22. Етил фосфонилдихлорид (1066-50-8);  
 23. Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната за Етил фосфонилдифлуорид (753-98-0);  
 24. Флуороводород (7664-39-3);  
 25. Метил бензилат (76-89-1);  
 26. Метил фосфинилдихлорид (676-83-5);  
 27. N,N-Диизопропил-(бета)-амино етанол (96-80-0);  
 28. Пинаколинов алкохол (464-07-3);  
 29. Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната за O-етил-O-2-диизопропиламиноетил 
метил фосфонит (QL) (57856-11-8);  
 30. Триетилфосфит (122-52-1);  
 31. Арсенов трихлорид (7784-34-1);  
 32. Бензилова киселина (76-93-7);  
 33. Диетилметилфосфонит (15715-41-0);  
 34. Диметилетилфосфонат (6163-75-3);  

 35. Етил фосфинилдифлуорид (430-78-4); 

 36. Метил фосфинилдифлуорид (753-59-3);  
 37. 3-хинуклидон (3731-38-2);  
 38. Фосфорен пентахлорид (10026-13-8);  
 39. Пинаколон (75-97-8);  
 40. Калиев цианид (151-50-8);  
 41. Калиев бифлуорид (7789-29-9);  
 42. Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341-49-7);  
 43. Натриев флуорид (7681-49-4);  
 44. Натриев бифлуорид (1333-83-1);  
 45. Натриев цианид (143-33-9);  
 46. Триетаноламин (102-71-6);  
 47. Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);  
 48. Ди-изопропиламин (108-18-9);  
 49. Диетиламиноетанол (100-37-8);  
 50. Натриев сулфид (1313-82-2);  
 51. Серен монохлорид (10025-67-9);  
 52. Серен дихлорид (10545-99-0);  
 53. Триетаноламинхидрохлорид (637-39-8);  
 54. N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261-68-1);  
 55. Метилфосфорна киселина (993-13-5);  
 56. Диетилметилфосфонат (683-08-9);  

 57. N,N-диметиламинофосфорилдихлорид (677-43-0); 

 58. Триизопропилфосфит (116-17-6);  
 59. Етилдиетаноламин (139-87-7);  
 60. O,O-диетилфосфоротиоат (2465-65-8);  
 61. O,O-диетилфосфородитиоат (298-06-6);  
 62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9);  
 63. Метилфосфонотиоикдихлорид (676-98-2).  

64. Диетиламин (109-89-7). 
Бележка 1: При износ за „Държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите 
оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 
1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в 
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които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.  
Бележка 2: При износ за „Държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 
1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, 
.5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито 
един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.  
Бележка 3: 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 
1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, 
.49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, 62 и .64, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече 
от 30 % от теглото на сместа.  
Бележка 4: 1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия 
на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.  

1C351  

 

Човешки и животински патогени и „токсини“, както следва:  
 a. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във 
формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури 
материал (включително жива материя), както следва:  
  1. Вируси на африканска чума по конете;  
  2. Вирус на африканска чума по свинете;  
  3. Andеsvirus — Андски вирус;  
  4. Вируси на птичия грип, които са:  
   a. Неохарактеризирани; или  
   b. Определени в приложение I, част 2 към Директива 2005/94/ЕО на Съвета (ОВ L 
10, 14.1.2006 г., стр 16) като високопатогенни, както следва: 
    1. Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-
седмична възраст, по- голям от 1,2; или  
    2. Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома, систематизирани 
за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, 
наблюдавани при другите НРАI вируси, индициращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде 
разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника;  
  5. Вируси на „син език“;  
  6. Chaparеvirus — вирус „Чапаре“;  
  7. Chikungunyavirus — вирус „Чикунгуня“;  
  8. Choclovirus — вирус „Чокло“;  
  9. Вирус на Конго—кримската хеморагична треска;  
  10. Не се използва; 
  11. Вирус „Добрава—Белград“;  
  12. Вирус на източен конски енцефалит;  
  13. Еbolavirus — вирус „Ебола“;  
  14. Вируси на шапа; Вируси на шарка по козите;  
  15. Guanaritovirus — вирус „Гуанарито“;  
  16. Guanaritovirus — вирус „Гуанарито“;  
  17. Hantaanvirus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);  
  18. Вирус „Нendra“ (Еquinеmorbillivirus);  
  19. Вирус на херпес (болест на AuјЕszky);  
  20. Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);  
  21. Вирус на японския енцефалит;  
  22. Juninvirus — вирус „Джунин“;  

  23. KyasanurForеstvirus — вирус „KyasanurForеst“; 

  24. LagunaNеgravirus — вирус „LagunaNеgra“;  
  25. Lassafеvеrvirus — вирус на треска „Ласса“;  
  26. Loupingillvirus — вирус „Loupingill“;  
  27. Lujovirus — вирус „Луйо“;  
  28. Вируси на заразния нодуларендерматит;  
  29. Lymphocyticchoriomeningitisvirus — вирус на лимфоцитен хориоменингит;  
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  30. Machupovirus — вирус „Мачупо“;  
  31. Marburgvirus — вирус „Марбург“;  
  32. Вирус на маймунската шарка;  
  33. Енцефалитен вирус „MurrayValley“;  
  34. Вируси на нюкасълската болест;  
  35. Nipahvirus — вирус „Nipah“;  
  36. Вирус на омскахеморагична треска;  
  37. Вирус „Oropouche“;  
  38. Вируси на чумата по дребните преживни животни;  
  39. Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);  
  40. Вирус „Powassan“;  
  41. Вирус на бяс и всички останали членове на рода Lyssavirus;  
  42. RiftValley fever virus — вирус на треската „Рифт Вали“;  
  43. Вируси на чумата по рогатия добитък;  
  44. Вирус „Rocio“;  

  45. Вирус „Sabia“;  

  46. Вирус „Ѕeoul“;  
  47. Вируси на шарка по овцете;  
  48. Вирус „Sinnombre“;  
  49. Енцефалитен вирус „St Louis“;  
  50. Вируси на тешенската болест;  
  51. Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на 
енцефалита);  
  52. Variolavirus — вирус на вариолата;  
  53. VenezuelanequineEnсEphalitisvirus — вирус на венецуелския конски енцефалит;  
  54. Вируси на стоматит по мехура;  
  55. Вирус на западния конски енцефалит;  
  56. Вирус на жълтата треска;  

57. Коронавирус, свързан с тежкия остър респираторен синдром (свързан с ТОРС коронавирус);  

58. Възстановен вирус на инфлуенцата от 1918 г.; 
 b. Не се използва;  
 c. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във 
формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури 
материал (включително жива материя), както следва:  
  1. Bacillusanthracis;  
  2. Bruсellaabortus;  
  3. Bruсella melitensis;  
  4. Bruсellasuis;  
  5. Burkholderiamallei (Рѕeudomonasmallei);  
  6. Burkholderiapѕeudomallei (Рѕeudomonaspѕeudomallei);  
  7. Chlamydiapsittaci (Chlamydophilapsittaci); 

  8. Clostridiumargentinenѕe (известен в миналото като ClostridiumbotulinumType G), 
произвеждащи ботулиновневротоксин щамове; 

  9. Clostridiumbaratii, произвеждащи ботулиновневротоксин щамове;  
  10. Clostridiumbotulinum;  
  11. Clostridiumbutyricum, произвеждащи ботулиновневротоксин щамове;  
  12 Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;  
  13. Coxiellaburnetti;  
  14. Franciѕellatularеnsis;  
  15. Mycoplasmacapricolum подвид capripnеumoniае (щам F38);  
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  16. Mycoplasmamycoidеs подвид mycoidеs SC (малка колония);  
  17. Rickettsiaprowаѕecki (Rickettsiaprowazeckii);  
  18. Salmonellaenterica подвид entericaсеротипTyphi (Salmonellatyphi); 
  19. Еscherichiacoli, произвеждаща токсин „Шига“ (ЅТЕC) от серогрупи O26, O45, O103, 
O104, O111, O121, O145, O157, и други произвеждащи токсин „Шига“ серогрупи;  
Бележка:  
 Escherichiacoli, произвеждаща токсин Шига (STEC), включва наред с други ентерохеморагичната E. coli 
(EHEC), E. coli, произвеждаща веротоксин (VTEC) или E.coli, произвеждаща вероцитотоксин (VTEC). 
  20. Shigelladуѕenteriаe;  
  21. Vibriocholerаe;  
  22. Уersinia pestis;  
 d. „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:  
  1. Ботулинови токсини;  
  2. Clostridium perfringens алфа, бета 1, бета 2, епсилон и йота токсини;  
  3. Конотоксин;  

  4. Рицин; 

  5. Сакситоксин;  
  6. Токсин „Шига“(шигоподобни токсини, веротоксини и вероцитотоксини);  
  7. Ентеротоксини на Staphylococcusaureus, токсин алфа-хемолизин и токсин, причиняващ 
синдрома на токсичния шок (в миналото известен като Стафилококовентеротоксин F);  
  8. Тетродотоксин;  
  9. Не се използва 
  10. Микроцистини (циангинозини);  
  11. Афлатоксини;  
  12. Абрин;  
  13. Холерен токсин;  
  14. Диацетоксисцирпенол;  
  15. Т-2 токсин;  
  16. НТ-2 токсин;  
  17. Модексин;  
  18. Волкенсин;  
  19. Вискумин (ViscumAlbumлектин 1).  
Бележка: 1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който 
отговаря на всички изброени по-долу критерии:  
1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични 
състояния;  
2. Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;  
3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.  

 e. Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във 
формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури 
материал (включително жива материя), както следва:  

  1. Coccidioides immitis;  
  2. Coccidioides posadasii.  

Бележка: 1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“. 

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, 1C351.c, 1C351.Е., 
или 1C354;  
 b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности 
на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d., или техните 
„субединици на токсини“.  
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Технически бележки:  
 1. Генномодифицираните организми включват организми, при които генетичният материал 
(последователности от нуклеинови киселини) е бил променен по начин, който не настъпва естествено при 
чифтосване и/или естествена рекомбинация и обхваща изцяло или отчасти изкуствени методи.  
 2. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и 
носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не, или изцяло или частично 
химически синтезирани.  
 3. Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от 
„микроорганизмите“, описани в 1C351.а., 1C351.c., 1C351.e. или 1C354, означава всяка една 
последователност, специфична за съответния описан микроорганизъм, която:  
  a. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна 
опасност за здравето на хората, животните или растенията; или  
  b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да 
било други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда сериозно 
здравето на хората, животните или растенията.  
Бележка: 1C353 не контролира последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на 
ентерохеморагиченЕscherichiacoli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от 
други, кодиращи за веротоксин или 

1C354 Растителни патогени, както следва:  
 a. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във 
формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури 
материал (включително жива материя), както следва:  
  1. Andeanpotatolatentvirus (PotatoAndeanlatenttymovirus);  
  2. Potatospindletuber viroid; 
 b. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във 
формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил 
преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:  
  1. Xanthomonasalbilineans;  
  2. Xanthomonasaxonopodispv. citri (Xanthomonascampestrispv. citri A) 
[Xanthomonascampestrispv. citri];  
  3. Xanthomonasoryzаepv. oryzаe (Рѕeudomonascampestrispv. oryzаe);  
  4. Clavibactermichiganensissubsp. ѕepedonicus(Corynebacteriummichiganensissubsp. 
sepedonicum или Corynebacteriumsepedonicum); 
  5. Ralstoniasolanасearum, rасe 3, biovar 2;  
 c. Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във 
формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил 
преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:  
  1. Colletotrichumkahawаe (ColletotrichumcoffЕanumvar. virulans);  
  2. Cochliobolusmiyabeanus (Нelminthosporiumoryzаe);  
  3. Microcyclusulei (syn. Dothidellaulei);  
  4. Pucciniagraminisssp. graminisvar. graminis/Pucciniagraminisssp. graminisvar. stakmanii 
(Pucciniagraminis [syn. Pucciniagraminis f. sp. tritici]);  
  5. Pucciniastriiformis (syn. Pucciniaglumarum);  
  6. Magnaportheoryzаe (Pyriculariaoryzаe);  
  7. Рeronosclerosporaphilippinensis (Рeronosclerosporasacchari);  
  8. Sclerophthorarayssiаevar. zeаe;  
  9. Synchytriumendobioticium;  
  10. Tilletiaindica;  
  11. Thecaphorasolani. 

1C450 Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, 
съдържащи един или повече от тях:  
N.B. ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d.  иСписъка на продуктите, свързани с отбраната 
 a. Токсични химически вещества, както следва:  
  1. Амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78-53-5) и съответните му 
алкилирани или протонирани соли;  
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  2. ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро-2-(трифлуорометил)-1-пропен (382-21-8);  
  3. ВЖ. Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната за BZ: 3-Хинуклидинил 
бензилат (6581-06-2);  
  4. Фосген: карбонилдихлорид (75-44-5);  
  5. Хлорциан (506-77-4);  
  6. Циановодород (74-90-8);  
  7. Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2);  
Бележка 1: За износ в „Държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 
1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. 
и.a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.  
Бележка 2: За износ в „Държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 
1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. 
и.a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.  
Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 
1C450.а.4,.a.5,.a.6 и.a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от 
теглото на сместа.  
Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия 
на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.  
 b. Токсични химически прекурсори, както следва:  
  1. Химикали, с изключение на описаните в Списъка на продуктите, свързани с отбранатаили 
в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална 
или изо) група, но не и други въглеродни атоми;  
Бележка: 1C450.b.1 не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944-22-9);  
  2. N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, с 
изключение на N,N-диметиламинофосфорилдихлорид;  
N.B.: Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорилдихлорид.  

  3. Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-диалкил [метил, етил или 
пропил (нормални или изо)]-амидофосфати, с изключение на диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е 
описан в 1C350; 

  4. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и 
съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-
диизопропил- (бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;  
  5. N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните 
им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96-80-0) и N,N-
диетиламиноетанол (100-37-8), които са описани в 1C350;  
Бележка: 1C450.b.5. не контролира следните:  
a. N,N-диметиламиноетанол (108-01-0) и съответните му протонирани соли;  
b. Протонирани соли на N,N-диметиламиноетанол (100-37-8);  
  6. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и 
съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетантиол, които е описан 
в 1C350;  
  7. Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139-87-7);  
  8. Метилдиетаноламин (105-59-9).  
Бележка 1: За износ за „Държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 
1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 
1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. и.b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % 
от теглото на сместа.  
Бележка 2: За износ за „Държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 
1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 
1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. и.b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % 
от теглото на сместа.  
Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 
1C450.b.8., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.  
Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия 
на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба. 
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1D103 „Софтуер“, специално проектиран за анализ на средствата за намаляване на видимостта, като радарна 
отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали. 

1E001 „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ или „производство“ на 
оборудването или материалите, описани в 1C012.b. 

1E002 Други „технологии“, както следва: 

f. „Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали, описани в 1A002, 
1C007.c. или 1C007.d.; 

1E101 „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1C101 или 
1D103. 

1E102 „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ на „софтуер“, описан в 1D103. 

1E201 „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1B226, 
1B231, 1B233, 1C233, 1C235или 1C239. 

 

КАТЕГОРИЯ 3 ЕЛЕКТРОНИКА 

3A228 Превключващи устройства, както следва: 

 a. Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искрова 
междина, имащи всички изброени по-долу характеристики: 

  1. Съдържащи три или повече електрода; 

  2. Предназначени за върхово напрежение на анода 2,5 kV или повече; 

  3. Пиков ток на анода 100 А или повече; и 

  4. Време на забавяне на анода 10 μѕ или по-малко; 

Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи. 

 b. Задействани искрови междини, имащи и двете изброени по-долу характеристики: 

  1. Време на забавяне на анода 15 μѕ или по-малко; и 

  2. Пикова сила на тока от 500 А или повече. 

3A229 Силнотокови импулсни генератори, както следва:  
N.B.Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната 
 a. Комплекти за задействане на детонатори (инициатори, възпламенители), включително такива с 
електронен заряд, с експлозивно или оптично задействане, различни от посочените в 1A007.a., проектирани 
за управление на различни управляеми детонатори, посочени в 1A007.b.;  
 b. Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени по-долу 
характеристики:  
  1. Проектирани за преносима или мобилна употреба или употреба в особено тежки условия;  
  2. Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 μѕ при товари по-малки от 40 ohms;  
  3. Имащи отдаден ток, по-голям от 100 А;  
  4. Никое от измеренията им не надхвърля 30 cm;  
  5. Тегло по-малко от 30 kg; и  
  6. Предвидени за употреба в разширен температурен диапазон от 223 K (– 50 °C) до 373 K 
(100 °C) или определени като подходящи за космически приложения.  
Бележка: 3A229.b. включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.  
 c. Възпламенителни микроустройства, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:  
  1. Никое от измеренията им не надхвърля 35 mm;  
  2. Номинално напрежение, равно на или по-голямо от 1 kV; и  

  3. Капацитет, равен на или по-голям от 100 nF. 
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3A231 Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу характеристики: 

 a. Проектирани за работа без система за външен вакуум; и 

 b. Използващи  някое от следните: 

  1. Електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутериева ядрена реакция; или 

  2. Електростатично ускорение за индуциране на деутерий-деутериева ядрена реакция и 
способност да отдават  3 х 109 неутрона/sили повече. 

3A232 Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:  
N.B. Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната 
N.B. За детонатори вж. 1A007.b.  
 a. Не се използва;  
 b. Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират почти 
едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5 000 mm 2 след единично сигнално 
възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5 μѕ.  

Бележка: 3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид.  

3E201 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ на оборудването, описано в 3А229 
или 3A232. 

 

 

КАТЕГОРИЯ 5 — ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“ 

Част 2 - „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“ 

5A004. Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на„криптоаналитични функции“. 

Бележка: 5A004. включва системи или оборудване, проектирани или модифицирани, за да извършват 
„криптоаналитични функции“ посредством обратен инженеринг.  
Техническа бележка:  

„Криптоаналитични функции“ са функции, предназначени за компрометиране на криптографски 
механизми с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист 
текст, пароли или криптографски ключове. 

5D002.c „Софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на което и да е от 
следните: 

 3. Оборудване, описано в 5A004. 

5E002.a. Само „технологии“ за „разработка“, „производство“  или „употреба“ на стоките, описани в 5A004. или 
5D002.c по-горе. 

 

КАТЕГОРИЯ 6 — СЕНЗОРИ И ЛАЗЕРИ 

 

6A001 Акустични системи, ограничени до следните: 

  a. Морски акустични системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както 
следва: 

  1. Активни (предавателни или приемно-предавателни) системи, оборудване и специално 
проектирани компоненти за тях, както следва: 

   b. Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, 
притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики: 

    1. Честота на излъчване под 5 kHz; 

    6. Проектирани да устоят наналягане при нормална работа на дълбочини, 
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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; 

     c. Акустични източници, включващи преобразуватели, съдържащи 
пиезоелектрични, магнитостриктивни, електростриктивни, електродинамични или хидравлични елементи, 
работещи поотделно или в комбинация, и имащи поне една от изброените по-долу характеристики: 

Бележка 1: Доколко подлежат на контрол акустичните източници, включително преобразувателите, 
които не са описани в 6A001 и са специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко 
другото оборудване подлежи на контрол. 

Бележка 2: 6A001.a.1.c. не контролира електронните източници, които насочват звука само вертикално, 
или механични (напр. въздушно оръжие или газово-шоково оръжие), химически (напр. експлозиви) източници. 

Бележка 3: Пиезоелектричните елементи, посочени в 6A001.a.1.c., включват елементите, направени от 
оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (Pb(Mg1/3 Nb2/3 )O3 -PbTiO3 , или PMN-PT) единични 
кристали, получени от твърд разтвор, или оловно-индиево-ниобатови/оловно-магнезиево-ниобатови/оловно- 
титанатови (Pb(In1/2 Nb1/2 )O3 –Pb(Mg1/3Nb2/3 )O3 –PbTiO3 , или PIN-PMN-PT) единични кристали, получени 
от твърд разтвор. 

      1. Работещи при честоти по-ниски от 10 kHz и 
притежаващи която и да е от следните характеристики: 

       a. Не са проектирани за непрекъснато действие 
при цикъл на експлоатация 100 % и притежават излъчено „изходно ниво в свободно поле“ (frЕЕ-
fiЕldSourсЕLЕvЕl (SL RMS ) над (10log(f) + 169,77) dB (база 1 μРа на 1 m), където f е честотата в херцове на 
максималната чувствителност на подадено напрежение (TVR) под 10 kHz; или 

       b. Проектирани са за непрекъснато действие при 
цикъл на експлоатация 100 % и притежават излъчено „ниво на източника на свободно разпространяващо се 
поле“ (SL RMS ) при цикъл на експлоатация 100 % над (10log(f) + 159,77) dB (база 1 μРа на 1 m), където f е 
честотата в херцове на максималната чувствителност на подадено напрежение (TVR) под 10 kHz; или 

Техническа бележка: 

„Нивото на източника на свободно разпространяващо се поле“ (SL RMS ) се определя по оста на 
максимална чувствителност и в далечната зона на полето на акустичния излъчвател. Той може да бъде 
изчислен въз основа на чувствителността на подадено напрежение посредством следното уравнение: SL 
RMS = (TVR + 20log V RMS ) dB (база 1μРа на 1 m), където SL RMS е нивото на източника, TVR е 
чувствителността на подадено напрежение, а V RMS – управляващото напрежение на излъчвателя. 

      2. Не се използва. 

      3. Потискане на странични излъчвания над 22 dB; 

     d. Акустични системи и оборудване, проектирани да определят 
положението на надводните плавателни съдове или на подводните съдове и имащи всички изброени по-долу 
характеристики, и специално проектирани за тях компоненти: 

      1. Обхват на откриване на позицията над 1 000 m; и 

      2. Точност на определяне на позицията, по-малка от 10 m 
rms (средна квадратична стойност), при измерване на разстояние от 1 000 m; 

Бележка: 6A001.a.1.d. включва: 

 a. Оборудване, използващо кохерентна „обработка на сигнали“ между два или повече маяка и 
хидрофона, намиращ се на борда на надводния плавателен съд или подводното превозно средство; 

 b. Оборудване, способно автоматично да коригира грешките от скорост на разпространение на 
звука при изчисляване на ориентир. 

     e. Активни индивидуални сонари, специално проектирани или 
модифицирани да откриват, локализират и автоматично да класифицират плувци или водолази, притежаващи 
всички изброени по-долу характеристики, както и специално проектирани за тях акустични групи: 

      1. Обхват на откриване на позицията над 530 m; 

      2. Точност на определяне на позицията, по-малка от 15 m 
rms (средна квадратична стойност), при измерване на разстояние от 530 m; и 
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      3. Широчина на честотната лента на предаване на 
пулсиращ сигнал над 3 kHz; 

N.B:. За системи за откриване на водолази, специално проектирани или модифицирани за военна употреба, 
Виж също Списъка на продуктите, свързани с отбраната 

Бележка: За 6A001.a.1.e., когато за различни среди са посочени множество обхвати на определяне на 
положението, се използва най-големият обхват. 

6A001.a.2.a.2. 

 

 

 

 

 

 

 

6A001.a.2.a.3. 

2. Пасивни системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва: 

 a. Хидрофони, имащи някоя от следните характеристики: 

Бележка: Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго оборудване, се 
определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол. 

Техническа бележка: 

Хидрофоните се състоят от един или няколко чувствителни елемента, формиращи единен акустичен 
изходен канал. Съдържащите много на брой елементи биват определяни като група от хидрофони. 

  2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от обособени 
сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm и с раздалечаване 
между елементите по-малко от 20 mm; 

  3. Имащи някои от следните чувствителни елементи: 

   a. Оптични влакна; 

   b. „Пиезоелектрични полимерни слоеве“, различни от поливинилиденфлуорид 
(PVDF) и неговите кополимери {P(VDF-TrFЕ) и P(VDF-TFЕ)}; 

   c. „Гъвкави пиезоелектрични композитни материали“; 

   d. Оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (т.е. Pb(Mg1/3Nb2/3 )O3-
PbTiO3 , или PMN- PT) пиезоелектрични единични кристали, получени от твърд разтвор; или 

   e. Оловно-индиево-ниобатови/оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-
титанатови (т.е. Pb(In1/2Nb1/2 )O3 –Pb(Mg1/3Nb 2/3 )O3–PbTiO3 , или PIN-PMN-PT) пиезоелектрични 
единични кристали, получени от твърд разтвор; 

6A001.a.2.a.6. 6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1 000 m; 

Технически бележки: 

1. Сензорните елементи с „пиезоелектричен полимерен филм“ се състоят от поляризиран полимерен 
слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка (дорник). 

2. Сензорните елементи с „гъвкав пиезоелектричен композит“ се състоят от пиезоелектрични 
керамични частици или влакна, обединени с електрически изолираща, акустично пропускаща гума, 
полимер или епоксидна съставка, където съставката е неразделна част от сензорните елементи. 

6A001.a.2.b. Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от изброените по-долу характеристики: 

Техническа бележка: 

Групите от хидрофони се състоят от няколко хидрофона, образуващи много на брой акустични 
изходни канали. 

 1. Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m или „позволяващи да бъдат 
модифицирани“ в хидрофонна група, с разстояние, по-малко от 12,5 m; 

 2. Проектирани или „позволяващи да бъдат модифицирани“ за работа на дълбочини повече от 
35 m; 

Техническа бележка: 

В 6A001.a.2.b.1 и 2. „позволяващи да бъдат модифицирани“ означава да имат предвидени 
възможности, позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се промени 
раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени 
възможности са: резервни кабели с 10 % повече от количеството кабели, блокове за закрепване на 
раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, 
които могат да се нагаждат или които контролират повече от една група хидрофони. 
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 3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d.; 

 4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки; 

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

 6. Не се използва; 

 7. Характеристиките на хидрофоните, описани в 6A001.a.2.a.; или 

 8. Хидроакустични сензори на основата на акселерометри, описани в 6A001.a.2.g.; 

6A001.a.2.c. Обработващо оборудване (на данни), специално проектирано за приложение в реално време 
сбуксируеми групи от хидрофони, имащи „възможност за програмиране, достъпнo за потребителя“ и 
времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово 
филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други 
преобразувания или процеси; 

6A001.a.2.e. Кабелни системи за морското дъно или заливи, притежаващи някоя от изброените по-долу 
характеристики: 

 1. Включващи хидрофониописани в 6A001.a.2.a.;или 

 2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони 

  a. Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или разполагащи с настройващо се 
или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини 
над 35 m; и 

  b. Възможност да бъдат оперативно взаимосвързани с буксируеми (теглени) групи от 
хидрофони; 

6A001.a.2.f. Обработващо оборудване, специално проектирано за приложение в реално време с кабелни системи 
за морското дъно или заливи, имащи „възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ и 
времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово 
филтриране и генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други 
преобразувания или процеси; 

6A203 Фотокамери и компоненти, различни от описаните в 6A003, както следва: 

 a. Високоскоростни щрихови фотокамери с механични въртящи се огледала, както следва, и 
специално проектирани компоненти за тях: 

 1. Високоскоростни щрихови фотокамери със скорости на записване по-големи от 0,5 mm на 
микросекунда; 

b. Механични фотокамери с покадрово заснемане, с въртящи се огледала, както следва, и специално 
проектирани компоненти за тях:    

 

 1. Фотокамерис покадрово заснемане,със скорости на записване по-големи от 225000 
кадъра в секунда; 

 Бележка: В 6A203.a. компонентите за такива фотокамери включват техните 
синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и 
лагери. 

6A225 Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки от 
10 микросекунди. 

Бележка: 6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО/VISARs (скоростни 
интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs (доплерови лазерни 
интерферометри). 

6A226 Датчици за налягане, както следва: 

 a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa; 

 b. Кварцови преобразуватели на налягане, използвани за налягания над 10 GРа. 

6B008 Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при излъчване от 
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100 ns или по-малко, и специално проектирани компоненти за тях. 

N.B. ВЖ. СЪЩО 6B108 

6B108 Системи, специално проектирани за измерване чрез радарно напречно сечение, годни за използване при 
„ракети“ и подсистеми за тях. 

6D003.a. „Софтуер“ за „обработка в реално време“ на акустични данни; 

 

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 обхвата (т.е. „СЕP/ВКГ“ от 10 km или по-малко при обхват от 300 km) с 
изключение на „комплектите за насочване“, проектирани за ракети с обсег под 300 km или пилотирани 
летателни средства. 

7B001 Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването, описано в 
7A117 по-горе. 

Бележка:7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за техническо 
обслужване I и техническо обслужване II. 

7B003 Оборудване, специално проектирано за „производство“ на оборудването, описано в 7A117 по-горе. 

7B103 „Съоръжения за производство“, специално проектирани за оборудването, описано в 7A117 по-горе. 

7D101 „Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 7B003 или 7B103 по-горе. 

7E001 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или 
„софтуера“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101 по-горе. 

7E002 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 
7A117, 7B003 и 7B103по-горе. 

7E101 "Технологии" съгласно Общата бележка за технологиите за "използване" на оборудването, описано в 7A117, 
7B003, 7B103 и 7D101 по-горе. 

 
КАТЕГОРИЯ 8 МОРСКИ СИСТЕМИ  

 

8A002.o.3 Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост от 
1 000 тона или повече, както следва: 

 b. Активните системи за намаляване или премахване на шума, или магнитни лагери специално 
проектирани за системи за силово предаване и съдържащи електронни управляващи системи, способни 
активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови или 
противовибрационни сигнали пряко към източника. 

8E002.a. „Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на 
агрегати) на витла, специално проектирани за намаляване на разпространявания под водата шум. 

 

КАТЕГОРИЯ 9 КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ) 

 

9А001 Авиационни газотурбинни двигатели, имащи която и да е от следните характеристики: 

N.B. ВЖ. Също 9А101 

a. Включващи която и да е от „технологиите“, описани в 9E003.a., 9E003.h. или 9E003.i.; или 
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Бележка 1:9A001.a. не контролира авиационни газотурбинни двигатели, които отговарят на всички 
изброени характеристики:  

a. Сертифицирани от органите на гражданското въздухоплаване на една или няколко 
държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност; и 

b. Предназначени за задвижване на невоенни пилотирани „летателни апарати“, за които 
някой от изброените по-долу документи е издаден от органите на гражданското 
въздухоплаване на една или няколко държави-членки на ЕС, или държави, участващи във 
Васенаарската договореност, за „летателен апарат“ със следния вид двигател:  

1. Граждански тип сертификат; или 

2. Еквивалентен документ, признаван от Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ICAO). 

Бележка 2:9A001.a. не контролира авиационни газотурбинни двигатели, проектирани за спомагателни 
силови установки (ССУ), одобрени в държава-членка на ЕС, или държава, участваща във Васенаарската 
договореност.  

b. Проектирани да задвижват „летателни апарати“, така че да поддържат скорости от Mach 1 или по-
висока за повече от тридесет минути. 

9A004 Космически ракети носители с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие 
минимум 300 km. 

N.B. ВЖ. СЪЩО 9A104. 

Бележка 1:9A004 не контролира полезните товари. 

9A005 Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 
9A006., използваеми за космически ракети носители, описани в 9А004 по-горе или ракети сонди, 
описани в 9А104 по-долу. 

N.B. ВЖ. СЪЩО 9A105 И 9A119. 

9A007.a. Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космически ракети носители, описани в 
9А004 по-горе или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу, с някоя от следните характеристики: 

N.B. ВЖ. СЪЩО 9A119. 

 a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs; 

9A008.d. Компоненти, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво: 

N.B. ВЖ. СЪЩО 9A108.c. 

 d. Векторни системи за управление на тягата за подвижни сопла (дюзи) или впръскване на 
допълнително гориво, използваеми за космически ракети носители, описани в 9А004 по-горе или 
ракети сонди, описани в 9А104 по-долу, с някоя от следните характеристики: 

 1. Отклонение по всички оси над ± 5°; 

 2. Въртене на ъгловите вектори на 20°/s или повече; или 

 3. Ускорение на ъгловите вектори от 40°/s2 или повече. 

9A012 „Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), безпилотни „въздухоплавателни средства“, свързано 
оборудване и компоненти за тях, както следва: 

N.B. ВЖ. СЪЩО 9А112. 

 a. „БЛА“ или безпилотни „въздухоплавателни средства“, проектирани да извършват контролиран 
полет извън обхвата на пряката естествена видимост на „оператора“ и притежаващи някоя от изброените 
по-долу характеристики: 

  1. Притежава всички изброени по-долу характеристики: 

   a. Максимална „продължителност на полета“ 30 минути или повече, но по-малко 
от 1 час; и 

   b. Проектирани да излитат и да извършват стабилен контролиран полет при 
пориви на вятъра със скорост 46,3 km/h (25 възела) или повече; или 
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  2. Максимална „продължителностна полета“ 1 час или повече; 

Техническибележки: 

1. За целите на 9A012.a. „оператор“ е лице, коетоинициира или управлява полета на „БЛА“ или на 
безпилотния „дирижабъл“. 

2. За целите на 9A012.a. „продължителността на полета“ се изчислява за условията на 
международната стандартна атмосфера (ISA) (ISO 2533: 1975), на морскоторавнище и при 
нулеввятър. 

3. За целите на 9A012.a. „естественавидимост“ означаваневъоръженочовешко око, със или без корекция 
на зрението. 

 b. Свързаниоборудване и компоненти за тях, както следва: 

  1. Не се използва. 

  2. Не се използва. 

  3. Оборудване и компоненти, специалноразработени за превръщане на пилотирани 
„летателниапарати“ или пилотирани „въздухоплавателни средства“ в „БЛА“ или безпилотни 
„въздухоплавателни средства“, описани в 9А012.a. 

  4. Въздушнибутални и ротационни двигатели с вътрешногорене, специалнопроектирани 
или модифицирани за използване при „БЛА“ или безпилотни „въздухоплавателни средства“ при височина 
над 15 240 (50 000 фута). 

9A104 Ракети сонди с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km. 

N.B. ВЖ. СЪЩО 9A004. 

9A105.a. Ракетни двигатели с течно гориво, както следва: 

N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A119. 

 a. Двигатели за ракетни системи с течно гориво, използваеми в ракети, различни от описаните в 
9A005, интегрирани или проектирани или изменени с цел да бъдат интегрирани в двигателни системи с 
течно гориво, имащи обща импулсна мощност равна на 1,1 MNs или по-голяма, с обща импулсна 
мощност равна на 1,1 MNs или по-голяма; освен апогейните ракетни двигателни системи с течно 
гориво, проектирани или модифицирани за спътникови приложенияи притежаващи всички 
изброени по-долу характеристики: 

1. сечение на соплото/дюзата от 20 mm или по-малко; и 

2. налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско. 

9A106.c. Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми в „ракети“, изброени по-долу, 
специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво: 

 c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, с изключение на проектираните за 
използване в ракетни системи, които не разполагат с капацитет за полезен товар минимум 500 kg 
и радиус на действие минимум 300 km. 

Техническа бележка: 

Примери за методи за постигане на контрол на вектора на тягата, посочен в 9А106.c., са, както следва: 

1. Гъвкава дюза (сопло); 

2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ; 

3. Подвижен двигател или дюза (сопло); 

4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или 

5. Уравновесители на тягата. 

9A108.c. Компоненти, различни от описаните в 9A008, използваеми в изброени по-долу „ракети“, специално 
проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва: 

 c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, с изключение на проектираните за 
използване в ракетни системи, които не разполагат с капацитет за полезен товар минимум 500 kg 
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и радиус на действие минимум 300 km. 

Техническа бележка: 

Примери за методите, използвани за постигане на управлението на вектора на тягата, описано в 
9A108.c, са: 

 1. Гъвкава дюза (сопло); 

 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. 

9A112 „Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), различни от описаните в 9A012, както следва: 

 a. „Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“) с обсег на действие 300 km; 

 b. „Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), притежаващи всички изброени по-долу 
характеристики: 

  1. С която и да е от следните характеристики: 

   a. Възможност за автономно управление на полета и автономна навигация; или 

   b. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, 
включващо действие на човек оператор; и 

  2. С която и да е от следните характеристики: 

   a. Включващи система/механизъм за разпръскване на аерозоли с капацитетпо-
голям от 20 литра; или 

   b. Проектирани или изменени, за да включват система/механизъм за 
разпръскване на аерозоли с капацитет, по-голям от 20 литра. 

Технически бележки: 

1. Аерозолитесасъставени от частици или течности, различни от горивникомпоненти, 
вторичнипродукти или добавки, като част от „полезния товар“, която подлежи на разпръскване в 
атмосферата. Примери за аерозоливключватпестициди за напръскване на житникултури и сухи 
химикали за разбиване на градоносниоблаци („засяване на облаци“). 

2. Системата/механизмът за разпръскване на аерозолисъдържавсичкионези части (механични, 
електрически, хидравлични и т.н.), коитосанеобходими за складиране и разпръскване на аерозоли в 
атмосферата. Товавключвавпръскването на аерозола в отработилитегазове и в спътната струя на 
витлото. 

9A116 Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за „ракети“, и специално 
разработено или модифицирано оборудване за тях, както следва, с изключение на космически 
летателни апарати за многократна употреба, проектирани за неоръжейни полезни товари: 

a. Космически летателни апарати за многократна употреба; 

b. Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни 
материали; 

c. Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви на 
висока температура материали; 

  d. Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за 
многократна употреба. 

9A119 Отделни степени на ракети, използваеми в завършени ракетни системи или безпилотни летателни 
апарати,с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km, 
различни от описаните в 9A005 или 9A007.а. по-горе 

9B115 Специално проектирано „оборудване за производство“ за системите, подсистемите и компонентите, 
описани в 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе. 

9B116 Специално конструирани „съоръжения за производство“ за космическите ракети носители, описани в 
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9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 
9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе. 

9D101 „Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на стоките, описани в 9B116 по-горе. 

9E001 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или 
„софтуера“, описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 или 9D101 по-горе. 

9E002 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 
9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 или 9B116 по-горе. 

Бележка: Относно „технологиите“ за ремонт на контролирани конструкции, ламинати или материали, 
вж. 1E002.f. 

9E003 Други „технологии", както следва: 

a. „Технологии“ „необходими“ за „разработване“ или „производство“ на който и да е от следните 
компоненти или системи на газотурбинни двигатели: 

 1.Газотурбинни работни лопатки, направляващи лопатки или „бандажни венци/планки“, 
направени от насочено втвърдени (НВ) или монокристални (МК) сплави, и имащи (в посока 001 от 
индекса на Милър) издръжливост на напрежение за разрушение над 400 часа при 1 273 К (1 000°С) при 
натиск от 200 MPa, на базата на средни характеристични стойности; 

Техническа бележка:  

За целите на 9E003.a.1. изпитването за издръжливост на разрушаващо напрежение обикновено се 
извършва върху тестов образец. 

 2. Горивни камери, притежаващи която и да е от следните характеристики: 

  a. „Термично разединени обшивки“, проектирани за работа при 'изходна температура на 
  горивната инсталация' над 1 883 K (1 610 °C); 

  b. Неметални обшивки; 

  c. Неметални черупки; или 

  d. Обшивки, проектирани за работа при „изходна температура на горивната инсталация“
  над 1 883 K (1 610 °C) и разполагащи с отвори, които отговарят на параметрите, описани 
  в 9E003.c.; 

  Бележка:„Изискваните“„технологии“ за отворите, описани в 9E003.a.2., са  
  ограничени до изчисляването на геометрията и местоположението на отворите. 

  Технически бележки: 

  1. 'Термично разединени обшивки’ означава обшивки, които се характеризират най-
  малко с  носеща структура, предназначена за механични товари, и защитна структура, 
  проектирана и  поставена така, че да предпазва носещата структура от излъчваната 
  при горенето топлина.Всяка от двете структури — защитна и носеща — се  
  характеризира със самостоятелно термично изместване (механично изместване,  
  дължащо се на топлинното натоварване), т.е. те са термично разединени. 

  2. 'Изходна температура на горивната инсталация' е средната цялостна температура 
  на газовия поток (заприщен) между изходната равнина на горивната инсталация и 
  челния ръб на запускащите насочващи лопатки на турбината (т.е. измерена при  
  сегмент Т40 от турбината, съгласно определението в ЅАЕ ARP 755A), когато  
  двигателят работи в 'стабилен режим', при сертифицираната или посочена  
  максимална постоянна работна температура. 

 N.B. Вж. 9E003.c. за „технологии“, необходими за изработката на охлаждащи отвори. 

 3. Детайли, които са някое от следните: 

  a. Произведени от органични „композитни“ материали, проектирани за работа при  
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  повече от 588 К (315 °С); 

  b. Произведени от някое от следните: 

   1. Метални „матрични“ „композити“, подсилени с което и да е от следните: 

    a. Материалите, описани в 1C007; 

    b. "Влакнести или нишковидни материали", описани в 1C010; или 

    c. Алуминиди, посочени в 1C002.a.; или 

   2. Керамични "матрични""композити", посочени в 1C007.; или 

  c. Статори, направляващи лопатки, неподвижни лопатки, бандажни венци/планки,  
  монолитни пръстени с лопатки (блингове), монолитни колела с лопатки (блискове) или 
  'разделящи въздуховоди', притежаващи всички изброени по-долу характеристики: 

   1. Неописани в 9E003.a.3.a.; 

   2. Проектирани за компресори или вентилатори; и 

   3. Произведени от материал, описан в 1C010.е., със смоли, описани в 1C008; 

   Техническа бележка: 

   'Разделящият въздуховод' извършва първоначалното разделяне на въздушния 
   поток между страничните и централни дялове на двигателя. 

 4. Неохлаждаеми работни лопатки на турбини, направляващи лопатки или „бандажни 
 венци/планки“, изложени на 'температура на газовия поток' от 1 373 К (1 100°С) или повече. 

 5. Охлаждаеми работни лопатки на турбини, направляващи лопатки, „бандажни венци/планки“, 
 различни от описаните в 9E003.a.1., проектирани за работа при 'температура на газовия поток' от 
 1 693 K (1 420 °C) или повече; 

 Технически бележки: 

 1. 'Температура на газовия поток' е средната цялостна температура на газовия поток 
 (заприщен) при фронталната равнина на турбинния компонент, когато двигателят работи в 
 'стабилен режим', при сертифицираната или посочена максимална постоянна работна 
 температура. 

 2. Терминът "стабилен режим" определя условия на работа на двигателя, при които 
 параметрите на двигателя като тяга/мощност, обороти в минута, нямат значими колебания, 
 при постоянни температура на околния въздух и налягане на навлизащия в двигателя въздух. 

 6. Съчетания от лопатки и дискове, използващи твърдотелно свързване; 

 7. Компоненти за газотурбинни двигатели, използващи "технологиите" на "дифузионно
 свързване", описани в 2Е003.b.; 

 8. 'Устойчиви на повреди' роторни елементи на газотурбинни двигатели, използващи материали 
от  праховата металургия, посочени в 1C002.b.; или  
 Техническа бележка: 
 'Устойчивите на повреди' елементи са разработени с използване на методология и данни с цел 
 предвиждане на появата и ограничаване на нарастването на пукнатини. 

 9. Не се използва; 

 10. Не се използва; 

 11. Вентилаторни перки с олекотена конструкция; 

h. „Технологии“ за„системи FADЕC“ за двигатели на газови турбини, както следва: 

 1. „Технологии“ за„разработване“ за постигане на функционалните изисквания за необходимите 
 елементи на „системата FADЕC“ за регулиране на тягата на двигателя или на мощността на 
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 задвижващия вал (напр., константите за време и абсолютните грешки при отчитане на 
 информацията от сензорите, скорост на затваряне на горивния клапан); 

 2. „Технологии“ за„разработване“ или „производство“ на уникални елементи за контрол или 
 диагностика на "системата FADЕC", които се използват за регулиране на тягата на двигателя или 
 на мощността на задвижващия вал; 

 3. „Технологии“ за„разработване“ на алгоритми за контрол на системите за управление, 
 включително уникален „първичен код“ за "системата FADЕC", използвани също за регулиране на 
 тягата на двигателя или мощността на задвижващия вал. 

 Бележка: 9E003.h. не контролира техническите данни, свързани с интегрирането на двигателя 
с  "летателен апарат", които органите на гражданското въздухоплаване на една или няколко 
 държави -членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, изискват да 
 бъдат публикувани за общо ползване от авиопревозвачите (напр. наръчници за монтаж, 
 експлоатационни указания, указания за поддържане на летателната годност), или функциите 
за  интерфейс (напр. обработване на входно—изходния сигнал, потребност на корпуса на 
 летателния апарат от тяга или мощност на задвижващия вал). 

i. „Технологии“ за системи за регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток, 
проектирани да поддържат стабилността на двигателя за газови генераторни турбини, турбовентилатори 
или силови турбини, или двигателни дюзи, както следва: 

 1. „Технологии“ за„разработване“ за постигане на функционалните изисквания за необходимите 
 елементи, поддържащи стабилността на двигателя; 

 2. „Технологии“ за„разработване“ или „производство“ на уникални елементи за системите за 
 регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток, поддържащи стабилността на 
 двигателя; 

 3. „Технологии“ за„разработване“ на алгоритми за контрол на системите за управление, 
 включително уникален „първичен код“ за системите за регулируема конфигурация на 
траекторията  на въздушния поток, поддържащи стабилността на двигателя. 

Бележка:9E003.i. не контролира „технологиите“ за нито един от следните елементи: 
a. Запускащи насочващи лопатки; 
b. Витла с променлив ъгъл на наклон на лопатките или турбовитла; 
c. Променливи компресорни лопатки; 
d. Изпускателни клапани за компресори; или 
e. Регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток за обратна тяга. 

9E101 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на 
стоките, описани в 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе. 

9E102 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“  в космически ракети носители, 
описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 
9B116 или 9D101 по-горе. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 136 на Министерския съвет от 2015 г. за 
създаване на Национален съвет по анти-
корупционни политики (обн., ДВ, бр. 41 от 
2015 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2015 г. и бр. 19 

и 55 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 4, ал. 5 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Създават се нови т. 6, 7 и 8:
„6. заместник-председателят на Комисията 

за противодействие на корупцията и за отне-
мане на незаконно придобитото имущество;

7. заместник-председател на Върховния 
касационен съд;

8. заместник-председател на Върховния 
административен съд;“.

2. Досегашните т. 6 – 10 стават съответно 
т. 9 – 13.

3. Досегашната т. 11 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „два месеца“ се заменят 

с „четири месеца“. 
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Извънредно заседание на Съвета може 

да бъде свикано от председателя по негова 
инициатива или по предложение на трима 
негови членове. Председателят може да свика 
заседание и по инициатива на две трети от 
членовете на Гражданския съвет.“

§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Към Съвета се създава Граж-

дански съвет.
(2) Гражданският съвет осъществява граж-

данско наблюдение и контрол върху изпълне-
нието на антикорупционните политики, дава 
становища и прави предложения за повиша-
ване на тяхната ефективност пред Съвета.

(3) Гражданският съвет включва до 11 чле-
нове, от които: по един представител от седем 
неправителствени организации, които работят 
активно и имат доказан опит в областта на 
превенцията и противодействието на корупци-
ята; по един представител от две сдружения, 
подпомагащи малки и средни предприятия, 
и по един представител от две организации 
на работодателите, признати на национално 
равнище. Участието в Гражданския съвет е 
на ротационен принцип, на една година. 

(4) При ротация се заместват четирима 
представители на неправителствените орга-
низации, един представител на сдруженията, 
подпомагащи малки и средни предприятия, 
и един представител на организациите на 
работодателите, признати на национално рав-
нище, освен когато има подадени по-малко 
заявления за участие. 

(5) Два месеца преди изтичането на срока 
по ал. 3 на интернет страницата на Съвета 
се отправя покана за участие на нови чле-
нове в Гражданския съвет, като в поканата 
се посочва и срок за подаване на документи 
за участие, който не може да бъде по-кратък 
от 14 дни. Ротацията се провежда, в случай 
че заявленията за участие са подадени от 
кандидати, които отговарят на критериите 
по ал. 3 и към момента на подаването им не 
са членове на Гражданския съвет. 

(6) За участие в ротацията се подава съот-
ветен формуляр, утвърден от председателя на 
Съвета. Документите за участие се подават до 
Главния инспекторат към Министерския съвет. 

(7) Комисия в състав трима членове, оп-
ределени от председателя на Съвета измежду 
членовете на политическия му кабинет и 
служителите в Главния инспекторат, в дву-
седмичен срок от изтичането на срока за по-
даване на документите извършва проверка за 
съответствие с условията по ал. 3. Протоколът 
от заседанието на комисията се обявява на 
интернет страницата на Националния съвет 
по антикорупционни политики. Протоколът 
задължително съдържа и резултатите от про-
верката, дата, място и час на провеждане на 
жребия, в случай че такъв следва да се про-
веде. На допуснатите до участие се изпращат 
и индивидуални съобщения.

(8) В случай че подадените заявления са 
повече от предвидените в ал. 4 и отговарят 
на условията по ал. 3, се провежда жребий 
по съответните квоти по ал. 4 от комисията 
по ал. 7. На провеждането на жребия могат 
да присъстват членове на Гражданския съвет, 
както и допуснатите до участие. Чрез жребия 
се определя и кой от съответната квота ще 
бъде заменен в състава на Гражданския съвет.

(9) Поименният състав на Гражданския 
съвет се определя със заповед на председателя 
на Националния съвет по антикорупционни 
политики.

(10) Гражданският съвет приема правила 
за своята работа. 

(11) Работата на Гражданския съвет се 
подпомага организационно и технически от 
секретаря на Съвета. 

(12) Членовете на Гражданския съвет могат 
да присъстват на заседанията на Съвета и 
да получават материалите, предназначени за 
заседанието, не по-късно от срока, предвиден 
за членовете на Съвета.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В срок до два месеца от влизането 

в сила на това постановление неправител-
ствените организации – настоящи членове 
на Гражданския съвет, подават заявления 
за потвърждаване на участието си в него. 
За допълване на членовете до нормативно 
определения брой се провежда процедура по 
реда на чл. 8, ал. 5 – 8. 
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§ 5. Първата ротация на членовете на 
Гражданския съвет се извършва след изтичане 
на една година от провеждането на проце-
дурата по § 4.

§ 6. В срок до две седмици от влизането 
в сила на постановлението председателят на 
Съвета утвърждава образци на формулярите 
за участие по чл. 8, ал. 6. Формулярите се 
публикуват на интернет страницата на Наци-
оналния съвет по антикорупционни политики.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за задължителното 
застраховане на лицата, упражняващи меди-

цинска професия

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за задъл-
жителното застраховане на лицата, упражня-
ващи медицинска професия.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

НАРЕДБА
за задължителното застраховане на лицата, 

упражняващи медицинска професия

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за сключване на договор 

за задължителна застраховка „Отговорност 
на лицата, които упражняват медицинска 
професия“ в лечебно заведение по чл. 189, 
ал. 1 от Закона за здравето;

2. срокът на задължителната застраховка 
по т. 1;

3. застрахователното покритие;
4. размерът на минималната застрахова-

телна сума и начинът на нейното определяне.
Чл. 2. (1) Обект на застраховане по за-

дължителната застраховка „Отговорност на 
лицата, които упражняват медицинска профе-
сия“ в лечебно заведение е професионалната 
отговорност на застрахованите физически 
лица, упражняващи медицинска професия, 
за виновно причинените от тях на трети 
лица имуществени и неимуществени вреди, 
настъпили в резултат на упражняването на 
медицинска професия във или от името на 
лечебно заведение. 

(2) Застраховащ по застрахователния дого-
вор за задължителната застраховка по ал. 1 е 
лечебното заведение, което сключва договора 
за своя сметка, а застраховани са всички лица, 
които упражняват медицинска професия в 
лечебното заведение.

Чл. 3. (1) Договорът за задължителната 
застраховка „Отговорност на лицата, които 
упражняват медицинска професия“ в лечебно 
заведение се сключва за срок минимум един 
застрахователен период, като застраховател-
ният период е една година.

(2) Договорът за задължителната застрахов-
ка „Отговорност на лицата, които упражняват 
медицинска професия“ в лечебно заведение 
може да се сключи и за застрахователна сума 
над минималната, посочена в приложенията 
по чл. 10, като в този случай се счита, че за-
дължението за сключване на задължителната 
застраховка е изпълнено.

(3) Лечебното заведение може да не за-
страхова лица, които упражняват медицинска 
професия в него, ако тяхната отговорност по 
ал. 1 е застрахована лично от тях или от друго 
лице чрез договор за застраховка, предвиждащ 
най-малко минималната застрахователна сума, 
определена в тази наредба, и при условие че 
застраховката покрива напълно отговорност-
та им за упражняване на дейност съгласно 
изискванията на тази наредба. В тези случаи 
се счита, че задължението за сключване на 
задължителна застраховка по чл. 189, ал. 1 
от Закона за здравето е изпълнено.

Чл. 4. Контролът за наличието на задъл-
жителна застраховка по чл. 2 се осъществява 
от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Раздел II
Застрахователно покритие по задължителната 
застраховка „Отговорност на лицата, които 

упражняват медицинска професия“

Чл. 5. Задължителната застраховка „От-
говорност на лицата, които упражняват ме-
дицинска професия“ в лечебно заведение, в 
рамките на застрахователната сума, покрива 
имуществените и неимуществените вреди 
вследствие на увреждане или смърт, причи-
нени виновно на пациент при или по повод 
упражняване на медицинска професия от 
застрахования, както и съответните разходи, 
лихви и разноски, съгласно Кодекса за за-
страховането, свързани с извънсъдебното и 
съдебно уреждане на претенцията.

Чл. 6. Задължителната застраховка „От-
говорност на лицата, които упражняват 
медицинска професия“ в лечебно заведение 
покрива отговорността на застрахования за 
вреди, причинени виновно на територията на 
Република България, съгласно българското 
законодателство. 
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Раздел III
Условия и ред за сключване на застрахова-
телен договор за задължителна застраховка 
„Отговорност на лицата, които упражняват 

медицинска професия“

Чл. 7. Договорът за задължителната за-
страховка „Отговорност на лицата, които уп-
ражняват медицинска професия“ в лечебното 
заведение се сключва със застраховател, който 
има право да извършва дейност на територията 
на Република България, съгласно Кодекса за 
застраховането.

Чл. 8. (1) С един застрахователен договор 
за задължителната застраховка „Отговорност 
на лицата, които упражняват медицинска 
професия“ в лечебното заведение (групова за-
страховка) застраховащият застрахова всички 
лица, упражняващи медицинска професия в 
него. В договора се вписват трите имена, видът 
на упражняваната дейност и рисковата група, 
ЕГН и УИН/ЛПК на застрахованите лица.

(2) Застрахователният договор за задължи-
телната застраховка „Отговорност на лицата, 
които упражняват медицинска професия“ в 
лечебното заведение задължително се сключва 
при Общи условия, които се предоставят на 
застрахованите.

(3) Застраховащият е длъжен да предостави 
писмено на застрахованите цялата информа-
ция, която е получил от застрахователя от-
носно сключения договор за задължителната 
застраховка „Отговорност на лицата, които 
упражняват медицинска професия“ в лечебно-
то заведение. Информацията включва данни 
за застрахователя, предмета на застраховката, 
застрахователната сума, срока на застраховка-
та и процедурата, която се прилага в случай 
на застрахователно събитие. 

(4) В случай на застрахователно събитие 
застрахователят е длъжен да предостави на 
правоимащите лица информацията по ал. 3. 

Чл. 9. При поискване от страна на застра-
ховащия в случаите на групов застрахователен 
договор застрахователят предоставя на всеки 
застрахован индивидуален застрахователен 
сертификат по чл. 344, ал. 3 от Кодекса за 
застраховането, удостоверяващ наличието на 
договор за задължителна застраховка по тази 
наредба, в който се посочват:

1. дата на сертификата;
2. номер и дата на груповия застрахова-

телен договор;
3. наименование, седалище, адрес на управ-

ление и телефон на застрахователя;
4. име, вид на упражняваната дейност и 

рисковата група, ЕГН и УИН/ЛПК на лицето, 
упражняващо медицинска професия, наиме-
нование и адрес на лечебното заведение;

5. предмет на индивидуалното застрахова-
телно покритие на застрахования;

6. период на индивидуалното застрахова-
телно покритие на застрахования;

7. размер на застрахователна сума за за-
страхования;

8. срок на груповия застрахователен договор;
9. подпис на застрахователя.

Раздел IV
Минимална застрахователна сума по задължи-
телната застраховка „Отговорност на лицата, 
които упражняват медицинска професия“

Чл. 10. (1) Минималните годишни застрахо-
вателни суми (лимити на отговорност) за едно 
застраховано лице, упражняващо медицинска 
професия, за едно събитие се определят в за-
висимост от вида на изпълняваната дейност 
и рисковата група съгласно приложение № 1.

(2) Минимален агрегатен лимит на отговор-
ност на едно лице за всички застрахователни 
събития за срока на застраховката се определя 
съгласно приложение № 2.

Раздел V
Действия при настъпване на застраховател-

ното събитие

Чл. 11. (1) Лечебното заведение в качест-
вото си на застраховащ и застрахованите 
лица, упражняващи медицинска професия, 
са длъжни да уведомят застрахователя в срок 
седем работни дни от:

1. узнаването на обстоятелства, които биха 
могли да доведат до възникване на професи-
онална отговорност на застрахован; 

2. узнаването за настъпване на застрахо-
вателно събитие;

3. узнаването за предявена към лечебното 
заведение претенция по повод на упражнява-
не на медицинска професия от застрахован;

4. връчването на съобщение за искова 
претенция към лечебното заведение по повод 
на упражняване на медицинска професия от 
застрахован;

5. извършването на плащане по предявена 
срещу лечебното заведение претенция по по-
вод на упражняване на медицинска професия 
от застрахован.

(2) Лицата, упражняващи медицинска 
професия, са длъжни да уведомяват опреде-
лените от лечебното заведение длъжностни 
лица за обстоятелствата по ал. 1 в срок и по 
ред, определен от ръководителя на лечебното 
заведение. 

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Лица, упражняващи медицинска про-

фесия“ са лицата по смисъла на чл. 183 от 
Закона за здравето.

2. „Застрахователна сума (лимит на отго-
ворност)“ е понятие по смисъла на чл. 346 от 
Кодекса за застраховането.
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Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Сключените към момента на влизането в сила на наредбата договори за задължителна 
застраховка по чл. 2 запазват своето действие.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 189, ал. 2 от Закона за здравето.

Приложение № 1  
към чл. 10, ал. 1 

Разпределение на лицата, упражняващи медицинска професия, в рискови групи в зависимост от 
изпълняваните дейности в обхвата на съответната специалност

Първа група Втора група Трета група

Вирусология Авиационна медицина Акушерство и гинекология 

Клинична алергология Вътрешни болести Ангиология

Клинична имунология Гастроентерология Анестезиология и интензивно лечение

Клинична лаборатория Гериатрична медицина Гръдна хирургия

Клинична фармакология и терапия Детска гастроентерология Детска кардиология

Физикална и рехабилитационна 
медицина 

Детска ендокринология и 
болести на обмяната

Детска клинична хематология и 
онкология

Микробиология Детска неврология Детска хирургия

Медицинска генетика Детска нефрология и хемо-
диализа

Кардиология 

Медицинска паразитология Детска пневмология и фти-
зиатрия

Кардиохирургия

Съдебна медицина Детска психиатрия Клинична токсикология

Професионални болести Детска ревматология Лицево-челюстна хирургия

Спортна медицина Ендокринология и болести 
на обмяната

Медицинска онкология 

Дентална медицина Инфекциозни болести Неврохирургия 

Фармация Кожни и венерически болести Неонатология 

Медицинска професия от профе-
сионално направление „Здравни 
грижи“

Нервни болести Ортопедия и травматология

Неклинични специалности Нефрология Пластично-възстановителна и есте-
тична хирургия

Обща медицина Спешна медицина

Очни болести Съдова хирургия

Педиатрия Ушно-носно-гърлени болести

Пневмология и фтизиатрия Хирургия

Психиатрия 

Ревматология 

Съдебна психиатрия 

Трансфузионна хематология

Урология 

Лъчелечение

Клинична хематология

Нуклеарна медицина

Образна диагностика

Обща и клинична патология
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Приложение № 2  
към чл. 10, ал. 2

Минимални годишни застрахователни суми (в лв.) за едно лице, упражняващо медицинска професия, 
за едно събитие и минимален агрегиран лимит на отговорност за едно лице за всички събития за 

една година, в зависимост от вида на упражняваната дейност и рисковата група

Вид дейност Първа група
(в лв.)

Втора група
(в лв.)

Трета група
(в лв.)

Дейност, осъществявана в лечебно заведение за извън-
болнична помощ, хоспис, център за психично здраве, 
център за кожно-венерически заболявания, дом за меди-
ко-социални грижи, център за комплексно обслужване 
на деца с увреждания и хронични заболявания, диализен 
център, тъканна банка, лечебни заведения за стационарна 
психиатрична помощ. 

30 000 
60 000 

(агрегатен 
лимит)

60 000
120 000 

(агрегатен 
лимит)

90 000
180 000 

(агрегатен 
лимит)

Дейност, осъществявана в лечебно заведение за болнична 
помощ, комплексен онкологичен център, център за спешна 
медицинска помощ, център за трансфузионна хематология.

50 000
100 000

(агрегатен 
лимит)

100 000
200 000

(агрегатен 
лимит)

150 000
300 000

(агрегатен 
лимит)

8637

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Договор № РД-НС-01-2-2 от 21 септември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и 
Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2018 г.; изм., бр. 42 от 2018 г.)
Днес, 21.09.2018 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Бъл-

гарския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за здравното 
осигуряване (ЗЗО) и във връзка с § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Национал-
ния рамков договор за денталните дейности за 2018 г. и отчитане на дейностите по възстановя-
ване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени възрастни от 65 – 69 години, 
в т.ч. контролни прегледи (в сила от 1 септември 2018 г.) се сключи този договор за изменение 
и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Български зъболекарски съюз за 2018 г. за следното:

§ 1. В § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „до 30.07.2018 г.“ се 
заменят с „до 31.12.2018 г.“.

§ 2. В приложение № 7 „Спецификации по § 7 от преходните и заключителните разпоредби 
на НРД“ се правят следните допълнения:

1. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична ден-
тална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК по договор № .......“ се правят следните 
изменения и допълнения:

1.1. След ред с код 50912 се добавят следните два нови реда:
„

83212 4
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна 
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 годи-
ни – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

83312 5
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна 
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 годи-
ни – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

“

1.2. Ред „Общо по І (1+2+3)“ се заменя с „Общо по І (1+2+3+4+5)“.
2. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична ден-

тална помощ, изцяло заплащана от НЗОК за определени категории лица по договор № ......“ се 
правят следните изменения и допълнения:

2.1. След ред с код 509121 се добавят следните два нови реда:
„

832121 4
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена гор-
на челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 
години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

833121 5
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена дол-
на челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 
години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

“

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Договор № РД-НС-01-2-2 от 21 септември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и 
Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2018 г.; изм., бр. 42 от 2018 г.)
Днес, 21.09.2018 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Бъл-

гарския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за здравното 
осигуряване (ЗЗО) и във връзка с § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Национал-
ния рамков договор за денталните дейности за 2018 г. и отчитане на дейностите по възстановя-
ване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени възрастни от 65 – 69 години, 
в т.ч. контролни прегледи (в сила от 1 септември 2018 г.) се сключи този договор за изменение 
и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Български зъболекарски съюз за 2018 г. за следното:

§ 1. В § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „до 30.07.2018 г.“ се 
заменят с „до 31.12.2018 г.“.

§ 2. В приложение № 7 „Спецификации по § 7 от преходните и заключителните разпоредби 
на НРД“ се правят следните допълнения:

1. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична ден-
тална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК по договор № .......“ се правят следните 
изменения и допълнения:

1.1. След ред с код 50912 се добавят следните два нови реда:
„

83212 4
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна 
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 годи-
ни – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

83312 5
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна 
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 годи-
ни – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

“

1.2. Ред „Общо по І (1+2+3)“ се заменя с „Общо по І (1+2+3+4+5)“.
2. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична ден-

тална помощ, изцяло заплащана от НЗОК за определени категории лица по договор № ......“ се 
правят следните изменения и допълнения:

2.1. След ред с код 509121 се добавят следните два нови реда:
„

832121 4
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена гор-
на челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 
години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

833121 5
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена дол-
на челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 
години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

“

2.2. Ред „Общо по І (1+2+3)“ се заменя с „Общо по І (1+2+3+4+5)“.
3. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за специализирана 

извънболнична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК по договор № ........“ 
се правят следните изменения и допълнения:

3.1. След ред с код 544224 се добавят следните два нови реда:
„

832224 5
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена 
горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 
4 години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

833224 6
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена дол-
на челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 
години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

“

3.2. Ред „Общо по ІI (1+2+3+4)“ се заменя с „Общо по ІI (1+2+3+4+5+6)“.
4. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за специализира-

на извънболнична дентална помощ за ЗОЛ, изцяло заплащана от НЗОК по договор № ….“ се 
правят следните изменения и допълнения:

4.1. След ред с код 5442214 се добавят следните два нови реда:
„

8322214 5
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обез зъбена 
горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период 
от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

8332214 6
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обез зъбена 
долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период 
от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

“

4.2. Ред „Общо по ІI (1+2+3+4)“ се заменя с „Общо по ІI (1+2+3+4+5+6)“.
5. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична ден-

тална помощ при неблагоприятни условия на работа по договор № .....“ се правят следните 
изменения и допълнения:

5.1. След ред с код 50912 се добавят следните два нови реда:
„

83212 4
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена гор-
на челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 
години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

83312 5
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена дол-
на челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 
години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително.

“
5.2. Ред „Общо по І (1+2+3)“ се заменя с 

„Общо по І (1+2+3+4+5)“.

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 3. Настоящият договор за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор 
за денталните дейности за 2018 г. влиза в сила 
от 1 октомври 2018 г.

§ 4. Настоящият договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за денталните дейности за 2018 г. се подписа 
на хартиен носител в четири еднообразни 
екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, ми-
нистъра на здравеопазването и „Държавен 
вестник“.

§ 5. Настоящият договор за изменение 
и допълнение на Националния рамков до-
говор за денталните дейности за 2018 г. се 
сключва на основание чл. 53, ал. 2 от ЗЗО, 
съгласува се и се обнародва от министъра 
на здравеопазването в „Държавен вестник“ 
на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се пуб-
ликува на официалната интернет страница 
на НЗОК.

За Националната здрав- За Българския     
ноосигурителна каса: зъболекарски съюз:
Председател на НС  Зам.-председател на УС
на НЗОК: на БЗС и председател
Жени Начева на КРД на БЗС:
  Д-р Георги Димов
 Председател 
 на УС на БЗС:
 Д-р Николай Шарков
Членове на Надзор-
ния съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков  Д-р Светослав Гачев
Галя Димитрова Д-р Донка Станчева-
 Забуртова
Росица Велкова Д-р Борислав Миланов 
Д-р Иван Кокалов Д-р Бисер Ботев
Теодор Василев Д-р Валентин Павлов
Григор Димитров Д-р Нелия Михайлова
Оля Василева Д-р Тодор Кукуванов
Пламен Таушанов 
Управител на НЗОК:
Д-р Дечо Дечев

Съгласувал:
Министър на 

здравеопазването:
Кирил Ананиев

8640
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 14 
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по про-
фесията „Инструктор по фитнес“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държав-
ният образователен стандарт (ДОС) за при-
добиването на квалификация по професията 
813050 „Инструктор по фитнес“ от област на 
образование „Услуги за личността“ и профе-
сионално направление 813 „Спорт“ съгласно 
Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение. 

Чл. 2. Държавният образователен стан-
дарт за придобиването на квалификация по 
професията 813050 „Инструктор по фитнес“ 
съгласно приложението към тази наредба 
определя изискванията за придобиването на 
четвърта степен на професионална квалифи-
кация за специалността 8130501 „Фитнес“. 

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и 
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват учебни планове за 
лица, навършили 16 години, и учебни програ-
ми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен 
стандарт по чл. 1 определя изискванията 
към кандидатите, описанието на професията, 
единиците резултати от ученето, изисквани-
ята към материалната база и изискванията 
към обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт 
за придобиване на квалификация по про-
фесията 813050 „Инструктор по фитнес“ 
включва общата, отрасловата и специфичната 
професионална подготовка с необходими-
те професионални компетентности, които 
гарантират на обучаемия възможността за 
упражняване на професията след завършване 
на обучението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, навършили 16 години, кои-

то към влизане в сила на тази наредба се 
обучават за придобиване на професионална 
квалификация по професията, завършват обу-
чението си по учебните планове и учебните 
програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основа-
ние чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от 
Закона за предучилищното и училищното 
образование и отменя Наредба № 18 от 
2012 г. за придобиване на квалификация 
по професия „Инструктор по фитнес“ (ДВ, 
бр. 12 от 2012 г.). 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“. 

Министър: 
Красимир Вълчев

Приложение 
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придо-
биване на квалификация по професията „Ин-

структор по фитнес“

Професионално направление:

813 Спорт

Наименование на професията:

813050 Инструктор по фитнес

Специалности: Степен на про-
фесионална ква-
лификация

8130501 Фитнес Четвърта

Ниво на квалификация 
според Европейската 
квалификационна рам-
ка (ЕКР) – 5 

Ниво на квалификация 
според Националната 
квалификационна рам-
ка (НКР) – 5

1. Изисквания към кандидатите 
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо 

минимално образователно и/или квалифика-
ционно равнище за придобиване на степен на 
професионална квалификация съгласно Закона 
за професионалното образование и обучение 
(ЗПОО)

За придобиване на четвърта степен на про-
фесионална квалификация по професията „Ин-
структор по фитнес“ от Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието и науката със Заповед № РД-
09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед 
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискването за 
входящото минимално образователно равнище 
за лица, навършили 16 години, е завършено 
средно образование.

Здравословното състояние на кандидата се 
удостоверява с медицински документ, доказващ, 
че професията, по която желае да се обучава, 
не му е противопоказна. 

1.2. Валидиране и професионални знания, 
умения и компетентности

Придобиването на квалификация по профе-
сията „Инструктор по фитнес“ или по част от 
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и насоченост фитнес занимания; проверка на 
подготовката на тренировъчните зали и сани-
тарно-хигиенните възли за съответствие към 
изискванията на действащите стандарти и пра-
вила за безопасни условия на труд; проверка на 
състоянието на спортната материална база преди 
всяко тренировъчно занимание; запознаване на 
помощник-инструктора по фитнес с актуалните 
теоретични и методико-практически новости в 
сферата на фитнеса; проверка на предварител-
ната подготовка на помощник-инструктора и 
неговата учебно-методична и организационна 
документация; контрол по изготвянето и пре-
зентирането на информационни и рекламни 
материали.

•  Основни дейности:
Основните дейности на инструктора по 

фитнес включват: установяване на системен 
професионален контакт със занимаващите се; 
представяне на разработените и утвърдените 
учебни планове, учебно-тренировъчни или 
приоритетни тренировъчни програми; контрол 
върху работата на помощник-инструктора по 
фитнес, свързана със запознаване на занимава-
щите се с характеристиките и параметрите на 
фитнес уредите и други технически средства и 
съоръжения за провеждането на различните по 
съдържание и насоченост фитнес занимания; 
запознаване на занимаващите се с общите и 
специфичните изисквания и условия за без-
опасна тренировъчна и спортносъстезателна 
дейност; демонстрация или контрол на помощ-
ник-инструктора по фитнес при изпълнението 
на упражнения за отделните мускулни групи и 
мускули; определяне на тренировъчните прин-
ципи и методи за начинаещи, напреднали и при 
необходимост на елитни занимаващи се; кон-
тролиране на изпълнението на индивидуалните 
тренировъчни програми на занимаващите се; 
организационно-методически указания в случай 
на необходимост и в рамките на инструкторските 
му правомощия; оказване на помощ и пазене 
при необходимост; професионална комуникация 
на английски език и/или на друг чужд език при 
необходимост (работа в сферата на спортната 
анимация, спа центрове и др.).

•  Заключителни дейности:
Заключителните дейности на инструктора 

по фитнес включват: съвместно с помощник-
инструктора по фитнес и спортния лекар из-
вършване на индивидуален и групов анализ 
на постигнатите резултати в отделните трени-
ровъчни занимания или на определен етап от 
подготовката; съвместна (при необходимост) с 
помощник-инструктора проверка на състояние-
то на спортната материална база; информиране 
на работодателя (при необходимост) за извърш-
ване на съответни ремонтни и възстановителни 
дейности; изготвяне на писмен отчет и доклад 
за дейността съобразно предварителен график 
или указанията на работодателя.

Особеностите и условията на труд изискват от 
инструктора по фитнес да бъде дисциплиниран, 
наблюдателен, издръжлив при продължително 

нея чрез валидиране на придобити с неформално 
или информално учене резултати от ученето се 
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. 
за условията и реда за валидиране на профе-
сионални знания, умения и компетентности, 
издадена от министъра на образованието и 
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Придобилият четвърта степен на профе-
сионална квалификация по професията „Ин-
структор по фитнес“ може да заема длъжността 
инструктор по фитнес във всички спортни ор-
ганизации – юридически лица, които осъщест-
вяват тренировъчна, състезателна и организа-
ционно-административна дейност по един или 
няколко вида спорт и развиват и популяризират 
физическото възпитание и спорта (спортни клу-
бове, спортни федерации и национални спортни 
организации). Инструкторът по фитнес може 
да се реализира професионално и в спортните 
клубове, които развиват и осъществяват профе-
сионален спорт (акционерни дружества) – про-
фесионални спортни клубове, или в сдружения 
с нестопанска цел – професионални спортни 
клубове. Придобилите четвърта степен на 
професионална квалификация по професията 
„Инструктор по фитнес“ може да работят във 
фитнес центрове, в хотели, на кораби за круизен 
туризъм, където има оборудвани фитнес зали.

Инструкторът по фитнес изпълнява задъл-
женията си като член на професионалния екип 
съгласно изискванията на спортната организа-
ция или фирма при планиране и извършване на 
определените от работодателя трудови дейности. 

•   Подготвителни дейности:
Подготвителните дейности на инструктора 

по фитнес включват: предварителни проуч-
вания за ориентацията, предпочитанията и 
мотивацията на кандидатите за занимания с 
фитнес – за здраве и физическа кондиция, за 
упражняване на специфичен вид състезателна 
дейност – културизъм, аеробика, за постигане 
на естетически вид; предварителни проучвания 
за възрастовите психо-физически особености на 
кандидатите за занимания с фитнес; предвари-
телни проучвания за здравословното състояние 
на кандидатите и диагностика на изходните па-
раметри на физическата кондиция и двигателно-
координационните способности; запознаване с 
актуалните теоретични и методико-практически 
новости в сферата на фитнеса; разработване 
и участие в процедурите за утвърждаване на 
учебните планове, учебно-тренировъчните 
или приоритетните тренировъчни програми; 
запознаване с техническите характеристики 
и параметри на новозакупените фитнес уреди 
и други технически средства и съоръжения за 
провеждането на различните по съдържание 
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физическо натоварване, лоялен и отговорен, 
с нагласа за точно и прецизно изпълнение на 
заповеди, инструкции и указания, да използва 
съвременна справочна и каталожна литера-
тура, професионален софтуер и компютър с 
интернет. За да мотивира своите клиенти, от 
инструктора по фитнес се очаква да поддържа 
добра спортна форма.

Инструкторът по фитнес трябва да прите-
жава знания и умения за справяне с пожар и 
оказване на помощ при необходимост.

При работата си спазва и изпълнява изисква-
нията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, на хигиенните изисквания на 
регионалните здравни инспекции, както и на 
вътрешните правила, утвърдени от работодателя.

Всеки инструктор по фитнес преди изпъл-
нението на професионалните си задължения 
преминава основен инструктаж по безопасни 
условия на труд и по опазване на околната среда, 
за противопожарна безопасност и за оказване 
на първа помощ.

Инструкторът по фитнес осъществява своята 
дейност в съответствие със Закона за физиче-
ското възпитание и спорта и подзаконовите му 
нормативни актове. Правоспособност за „ин-
структор“ се придобива съгласно Наредба № 2 
от 2017 г. за професионалната правоспособност 
и квалификацията на спортно-педагогическите 
кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).

2.2. Възможности за продължаване на про-
фесионалното обучение

Лицата, придобили четвърта степен на 
професионална квалификация по професията 
„Инструктор по фитнес“, могат да продължат 
обучението си по друга професия от професи-
онално направление „Спорт“.

При продължаващото професионално обу-
чение се организира обучение за усвояване на 
единиците резултати от ученето, които лицата 
не притежават.

2.3. Възможности за професионална реали-
зация съгласно Националната класификация 
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) 
в Република България, утвърдена със Заповед 
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на 
труда и социалната политика; посл. изм. и доп. 
със Заповед № РД 01-149 от 26.02.2018 г.

Лице, придобило четвърта степен на професи-
онална квалификация по професията „Инструк-
тор по фитнес“, може да постъпва на работа 
на длъжността 3423-3004 „Фитнес инструктор“, 
както и на други длъжности, допълнени при 
актуализиране на НКПД.

3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
Обща професионална подготовка
•   ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия 

на труд (ЗБУТ)
 РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава орга-
низация за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд на работното 
място

 РУ 1.2. Участва в създаването на органи-
зация за осъществяване на превантивна 
дейност по опазване на околната среда
 РУ 1.3. Създава организация за овладя-
ването на рискови и аварийни ситуации

•   ЕРУ 2. Предприемачество 
 РУ 2.1. Познава основите на предприема-
чеството
 РУ 2.2. Формира предприемаческо пове-
дение
 РУ 2.3. Участва в разработването на биз-
нес план 

•   ЕРУ 3. Икономика
 РУ 3.1. Познава основите на пазарната 
икономика
 РУ 3.2. Познава характеристиките на 
производствената дейност в предприятие

Отраслова професионална подготовка
•   ЕРУ 4. Организация на труда

 РУ 4.1. Организира работния процес
 РУ 4.2. Отговаря за разпределението на 
дейностите в работния процес

•   ЕРУ 5. Комуникация и чужд език 
 РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип 
 РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
 РУ 5.3. Владее чужд език по професията

•   ЕРУ 6. Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ)
 РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
 РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
 РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
 РУ 6.4. Осигурява сигурност при работата 
с ИКТ
 РУ 6.5. Решава проблеми при работата с 
ИКТ

•   ЕРУ 7. Спорт 
 РУ 7.1. Познава същността на спорта и 
ползите от него
 РУ 7.2. Познава организационната система 
на спорта
 РУ 7.3. Формира (развива) физически ка-
чества у обучаваните по спорт

Специфична професионална подготовка
•   ЕРУ 8. Фитнес тренировки 

 РУ 8.1. Провежда индивидуални фитнес-
силови тренировки
 РУ 8.2. Провежда индивидуални кардио/
аеробни тренировки 

•   ЕРУ 9. Фитнес програми и диети 
 РУ 9.1. Изготвя фитнес тренировъчни 
програми
 РУ 9.2. Изготвя хранителни режими/диети 
 РУ 9.3. Изготвя суплементарни планове
 РУ 9.4. Определя състава на телесната 
маса чрез антропометрия 

•   ЕРУ 10. Управление на фитнес услугите 
 РУ 10.1. Разработва маркетингова стратегия 
 РУ 10.2. Провежда промоционални кам-
пании 
 РУ 10.3. Участва в подбора на помощник-
инструктори по фитнес
 РУ 10.4. Следи за изправността на фитнес 
оборудването



БРОЙ 80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  83   

3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1

Наименование на 
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд на работното място

Знания •   Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и без-
опасни условия на труд

•   Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здраво-
словни и безопасни условия на труд

•   Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършва-
ната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната 
професионална квалификация

•   Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сиг-
нализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд

•   Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Умения •   Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здра-
вословни и безопасни условия на труд

•   Организира извършването на трудовите дейности при спазване на норма-
тивните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд

•   Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите 
дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд

•   Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд 

•   Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови 
дейности

•   Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности •   Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни ус-
ловия на работа

•   Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
•   Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 

рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различ-
ните трудови дейности

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна 
дейност по опазване на околната среда

Знания •   Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната 
трудова дейност

•   Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при кон-
кретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности

•   Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
•   Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

продукти
Умения •   Организира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти 

и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване техно-
логията за събиране и рециклиране 

Компетентности •   Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда 
•   Анализира причините за екологично замърсяване 
•   Участва в разработването на правила за опазване на околната среда 
•   Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната 

среда

Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
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Знания •   Познава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
•   Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна 

безопасност
•   Обяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
•   Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
•   Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения •   Използва терминологията за описване на аварийните ситуации
•   Създава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките 

за пожарна и аварийна безопасност
•   Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
•   Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа 
•   Оказва първа помощ на пострадали при авария
•   Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни 

ситуации
•   Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности •   Организира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответ-
ствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна 
безопасност

•   Актуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна без-
опасност

Средства за оценяване: Средство 1:
•   Решаване на тест
Средство 2:
•   Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретични знания за:
•   хигиенните норми;
•   здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
•   превантивната дейност за опазване на околната среда;
•   овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на 

пострадали.
За средство 2:
•   Избира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
•   Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование на 
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 2.1: Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания •   Знае същността на предприемачеството 
•   Познава видовете предприемачески умения

Умения •   Анализира практически примери за успешно управление на дейността 
на фирмата

Компетентности •   Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение

Знания •   Познава характеристиките на предприемаческото поведение 
•   Знае видовете предприемаческо поведение 

Умения •   Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности •   Предлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план
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Знания •   Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на 
бизнес план

•   Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху 
дейността на фирмата

Умения •   Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности •   Самостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план 

Средства за оценяване: Средство 1:
•   Решаване на тест
Средство 2:
•   Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
•   Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефи-

нирано задание

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•   Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
•   Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на опи-

сания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
•   Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията 

на предварително дефинираното задание
ЕРУ 3

Наименование на 
единицата:

Икономика

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания •   Познава общата теория на пазарната икономика
•   Запознат е икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
•   Знае ролята на държавата в пазарната икономика
•   Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения •   Информира се за успешни практически примери за управление на раз-
лични бизнес начинания 

Компетентности •   Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление 
на бизнес начинания като обясни ролята на всеки икономически субект, 
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания •   Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
•   Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабил-

ност и други
•   Познава същността на елементите на маркетинговия микс – продукт (ус-

луга), цена, дистрибуция, промоция
•   Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния 

микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите, 
връзки с обществеността

Умения •   Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
•   Разработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане на мак-

симални финансови резултати съобразно качествения и количествения 
капацитет

•   Изготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна 
представа у целевата група към предлаганите продукти (стоки и/или услуги)
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Компетентности •   Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на про-
изводствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки

Средства за оценяване: Средство 1:
•   Писмен изпит/тест
Средство 2:
•   Изготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип целева 

група
Средство 3:
•   Изготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рекламоносител

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•   Владее основните теоретични знания в областта на икономиката 
За средство 2:
•   В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя, 

кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни за контакт 
с рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата и нейните предим-
ства пред конкурентите

За средство 3:
•   Изготвената обява за свободна работна позиция е пълна и целесъобраз-

на – включва изискванията за заемане на длъжността, работното време, 
трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са 
задълженията и отговорностите; определените критерии за подбор са 
съобразени с нуждите на работодателя

Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4

Наименование на 
единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 4.1: Организира работния процес

Знания •   Познава структурата на стопанската организация
•   Познава методи за нормиране на работния процес
•   Познава нормативните документи, свързани с професията
•   Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
•   Познава основните нормативни актове, свързани с професията

Умения •   Планира работния процес
•   Съставя график на работните задачи
•   Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности •   Ефективно организира работния процес 
•   Предлага и мотивира необходимостта от промени в работните процеси

Резултат от учене 4.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания •   Познава видовете дейности
•   Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
•   Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения •   Организира дейностите в работния процес
•   Спазва и следи етичните норми на поведение
•   Участва в изграждането на работната среда

Компетентности •   Ефективно разпределя и планира дейностите в работния процес 
•   Отговорен е за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
•   Решаване на тест
Средство 2:
•   Решаване на казус по зададен сценарий
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Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•   Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния 

процес
За средство 2:
•   Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейности-

те в работния процес
ЕРУ 5

Наименование на 
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 5.1: Общува ефективно в работния екип

Знания •   Знае ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимо-
отношения и йерархични връзки

Умения •   Комуникира в работен порядък с екипа и персонала на предприятието

Компетентности •   Може да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, 
съобразно работния протокол

•   Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2: Води ефективна бизнес комуникация

Знания •   Познава етичните норми на комуникацията
•   Познава правилата за вербална и невербална комуникация
•   Познава ефективното поведение при конфликти
•   Знае правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
•   Познава средства за водене на делова комуникация

Умения •   Разпознава и избягва конфликтни ситуации
•   Решава конфликтни ситуации
•   Води делова комуникация – писмена и устна
•   Извлича необходимата информация за удовлетворяване на изискванията 

на клиентите

Компетентности •   Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно 
индивидуалните им особености 

•   Провежда компетентен разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване 
на услуги; разбира и уважава техните изисквания, защитава интересите 
на организацията

•   Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения

Резултат от учене 5.3: Владее чужд език по професията

Знания •   Познава професионалната терминология на чужд език

Умения •   Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, 
техническа документация и др.) на чужд език 

•   Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други из-
точници

•   Ползва свободно професионална терминология на чужд език (писмено и 
говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности •   Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна 
комуникация по професионални и други теми, както и да изпълнява слу-
жебните си задължения

Средства за оценяване: •   Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

Условия за провеждане 
на оценяването:

•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване: •   Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация
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ЕРУ 6

Наименование на 
единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 6.1: Обработва информация с ИКТ

Знания •   Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
•   Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
•   Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в ин-

тернет и начини за оценка на надеждността є
•   Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на инфор-

мация
•   Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни елек-

тронни носители
•   Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
•   Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) 

в друга
•   Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово 

съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
•   Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения •   Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни 
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

•   Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
•   Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надежд-

ност с помощта на набор от допълващи се критерии
•   Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, 

изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, 
използвайки поддиректории (папки)

•   Използва облачни услуги за съхранение на информация
•   Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности •   Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2: Комуникира с ИКТ

Знания •   Изброява доставчици на услугата електронна поща
•   Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
•   Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
•   Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
•   Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на 

знания и опит в областта на професията
•   Обяснява употребата на електронен подпис

Умения •   Използва електронна поща 
•   Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
•   Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията 
•   Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, елек-

тронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
•   Използва електронен подпис за авторизация
•   Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности •   Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания •   Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на 
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, ау-
дио, видео)

•   Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на 
шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения •   Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, 
видео) с различни оформления 

•   Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
•   Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет 

страници и/или блогове
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Компетентности •   Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно 
съдържание

Резултат от учене 6.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания •   Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн 

•   Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
•   Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
•   Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот 

и околната среда
Умения •   Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет 

страници 
•   Активира филтри на електронна поща против спам 
•   Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
•   Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
•   Защитава файлове с криптиране или с пароли
•   Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности •   Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната 
среда, в която работи

Резултат от учене 6.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания •   Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на 

цифрови технологии
•   Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система 

и друг софтуер
•   Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения •   Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, 
софтуер или услуга за решаване на проблеми

•   Променя настройките и опциите на операционната система или друг соф-
туер при решаване на проблеми

Компетентности •   Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при 
работа с ИКТ

Средства за оценяване: Средство 1:
•   Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет 

по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
•   Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прос-

транството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител 
по електронната поща

Средство 3:
•   Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформле-

нието на цифрово съдържание
Средство 4:
•   Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено 

електронно съобщение
Средство 5:
•   Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и 

промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
•   Учебен/компютърен кабинет
•   Персонален компютър или лаптоп
•   Достъп до интернет

Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
•   Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, 
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 7

Наименование на 
единицата:

Спорт

Ниво по НКР: 5 
Ниво по ЕКР: 5 
Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5
Ниво по ЕКР: 5
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Резултат от учене 7.1: Познава същността на спорта и ползите от него 
Знания •   Познава ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални, 

културни и възстановителни функции
•   Познава историята на физическото възпитание и спорта
•   Познава олимпийските принципи и идеали
•   Познава вредата от употребата на допинг
•   Познава националната стратегия за борба срещу употребата на допинг 

в спорта 
Умения •   Разпознава признаците при употреба на допинг и предприема мерки за 

въздействие върху навиците на спортуващите
•   Осигурява спазване на принципите на честната игра в спорта

Компетентности •   Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със 
спорт, като участва в актуални за обществото и медиите дискусии

Резултат от учене 7.2: Познава организационната система на спорта
Знания •   Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно 

ниво и функциите на различните институции – общини, министерства, 
спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети

•   Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание 
и спорта – закони, стратегии и наредби 

•   Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното 
време

•   Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо 
възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и 
спорт за лица с увреждания) 

•   Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески 
спорт, елитен спорт)

Умения •   Идентифицира мястото на своята спортна организация в системата на 
спорта и възможните механизми и източници на финансиране

Компетентности •   Консултира заинтересованите лица относно възможностите за практику-
ване на спорт съобразно техните нужди и желания

Резултат от учене 7.3: •   Формира (развива) физически качества у обучаваните
Знания •   Познава теорията и методиката на спортната тренировка

•   Познава анатомията и биомеханиката на човека
•   Познава физиологията и биохимията на човека
•   Познава особеностите на преподаване при различните възрастови групи
•   Познава особеностите на спортния травматизъм

Умения •   Прилага методи и средства за развиване на сила
•   Прилага методи и средства за развиване на издръжливост
•   Прилага методи и средства за развиване на бързина
•   Прилага методи и средства за развиване на гъвкавост
•   Прилага методи и средства за развиване на ловкост
•   Прилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт 

Компетентности •   Способен е самостоятелно да формира (развива) у обучаваните необхо-
димите физически качества

Средства за оценяване: Средство 1:
•   Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•   Теория: учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•   Демонстрира професионални знания от областта на спорта

ЕРУ 8

Наименование на 
единицата:

Фитнес тренировки

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 8.1: Провежда индивидуални фитнес-силови тренировки
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Знания •   Познава основните мускулни групи и методическите изисквания при 
тяхното трениране

•   Знае параметрите на тренировъчното натоварване – интензивност, обем, 
продължителност, плътност, максимална тежест, процент от максимума 
и повторен максимум

•   Знае философията на мускулната хипертрофия (миофибрилна и сарко-
плазмена) и оптималните стойности на параметрите на тренировъчното 
натоварване за нейното постигане

•   Познава различните типове фитнес оборудване – свободни тежести (щанги 
и дъмбели), скрипци с други кабелни машини с макари, машини с огра-
ничена свобода на движение, опорни уреди (пейки, лежанки, висилки, 
успоредки), тяхното устройство и предназначение

•   Познава физическите упражнения за различните основни мускулни групи 
(гръдни мускули, коремни мускули, широки гръбни мускули, дълги гръбни 
разгъвачи, трапецовидни мускули, раменни мускули, бицепси, трицепси, 
мускули по предмишницата, седалищни мускули, квадрицепси, мускули 
по задната част на бедрата, прасцеви мускули)

•   Знае структурата на фитнес-силовата тренировка и същността на подгот-
вителната, основната и заключителната част

•   Познава културистичните принципи – прогресивно натоварване, систе-
матизиране броя на упражненията и сериите, изолация, деадапатация, 
принцип на приоритета, разделен (сплит), контраст, флашинг, цикличност, 
качествен, инстинктивен, еклектик, пестелив, емоционален 

•   Познава културистичните методи – пълна амплитуда, аеробика, отказ, 
пирамида, суперсерии, удължени (дроп) серии, комбинация, изотеншън, 
чийтинг, форсирани повторения, тройни серии, гигантски серии, пред-
варително изтощение, пауза-почивка, пикова флексия, постоянно напре-
жение, отстъпващ режим, двойно разделяне, тройно разделяне, непълна 
амплитуда, частични повторения, скоростно изпълнение, редуващи се 
серии, колебаещи се повторения

Умения •   Разбира целта на тренировъчната програма
•   Разчита параметрите на тренировъчното натоварване, разбира заложените 

тренировъчни принципи и методи
•   Проверява облеклото и екипировката на клиента
•   Демонстрира техниката на изпълнение на упражненията със/на различни 

фитнес уреди
•   Демонстрира разновидности на техниката на упражненията с цел нато-

варване на отделните мускулни групи и техните части по различен начин
•   Демонстрира техниката на изпълнение на упражненията за разтягане на 

мускулатурата (стречинг)
•   Следи и подпомага правилното изпълнение на упражненията, дава свое-

временни указания на клиента (по време на и след натоварването)
•   Следи за спазването на почивката между различните серии и упражнения
•   Пази клиента от нараняване при рискови упражнения 
•   Формира у клиента двигателни навици
•   При необходимост се отклонява от тренировъчната програма, без да на-

рушава нейната целесъобразност
•   Прилага подходящи културистични принципи и методи, които не са вклю-

чени в тренировъчната програма 

Компетентности •   Провежда ефективна подготвителна, основна и заключителна част на 
фитнес-силовата тренировка, спазвайки утвърдена тренировъчна програма 
или импровизирайки

Резултат от учене 8.2: Провежда индивидуални кардио/аеробни тренировки

Знания •   Познава различните кардио/аеробни уреди (велоергометър, степер, бяга-
ща пътечка, крос-тренажор и др.), тяхното устройство и предназначение

•   Знае оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натовар-
ване при кардио/аеробни тренировки за редуциране на мазнините или за 
развиване на кардио-респираторните възможности

•   Познава принципите на нискоинтензивната кардио тренировка и на ви-
сокоинтензивната интервална кардио тренировка (HIIT)

•   Знае методиката на провеждане на различните кардио/аеробни тестове 
за оценка на физическото състояние (PWC 150, PWC 170, Харвардски степ 
тест, Степ тест на Куинс Колидж, Тест на Купър)
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Умения •   Проследява пулсовата честота на клиента
•   Контролира натоварването, като регулира съпротивлението на кардио/

аеробните уреди или скоростта на изпълнение на цикличното упражнение
•   Следи и подпомага правилното изпълнение на упражненията, дава свое-

временни указания на клиента (по време на и след натоварването)
•   Комуникира с клиента по начин, ненарушаващ ритъма му на дишане 
•   Определя максималната и целевата кислородна консумация (VO2 max) 

на клиента
Компетентности •   Провежда ефективна подготвителна, основна и заключителна част на 

кардио/аеробна тренировка, спазвайки утвърдена тренировъчна програма 
или импровизирайки

Средства за оценяване: Средство 1:
•   Провежда фитнес тренировъчно занимание по зададена тренировъчна 

програма
Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•   Оборудван фитнес център

Критерии за оценяване: За средство 1:
•   Проведеното тренировъчно занимание не се отклонява съществено от 

зададената тренировъчна програма. Спазен е броят на повторенията и 
сериите за различните упражнения, както и почивките. Дадените указа-
ния са точни и ясни

ЕРУ 9

Наименование на 
единицата:

Фитнес програми и диети

Ниво по НКР: 5
Ниво по ЕКР: 5
Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5
Ниво по ЕКР: 5
Резултат от учене 9.1: Изготвя фитнес тренировъчни програми
Знания •   Познава типовете телосложение, пропорциите на тялото и предпоставките 

за индивидуализация на фитнес подготовката
•   Познава основните мускулни групи и методическите изисквания при 

тяхното трениране
•   Знае параметрите на тренировъчното натоварване – интензивност, обем, 

продължителност, плътност, максимална тежест, процент от максимума 
и повторен максимум

•   Знае философията на мускулната хипертрофия (миофибрилна и сарко-
плазмена) и оптималните стойности на параметрите на тренировъчното 
натоварване за нейното постигане

•   Знае оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натовар-
ване при кардио/аеробни тренировки за редуциране на мазнините или за 
развиване на кардио-респираторните възможности

•   Познава различните типове фитнес оборудване – свободни тежести (щанги 
и дъмбели), скрипци с други кабелни машини с макари, машини с огра-
ничена свобода на движение, опорни уреди (пейки, лежанки, висилки, 
успоредки), циклични кардио/аеробни уреди (велоергометър, степер, бя-
гаща пътечка, крос-тренажор и др.), тяхното устройство и предназначение

•   Познава физическите упражнения за различните основни мускулни групи 
(гръдни мускули, коремни мускули, широки гръбни мускули, дълги гръбни 
разгъвачи, трапецовидни мускули, раменни мускули, бицепси, трицепси, 
мускули по предмишницата, седалищни мускули, квадрицепси, мускули 
по задната част на бедрата, прасцеви мускули)

•   Знае структурата на фитнес-силовата тренировка и същността на подгот-
вителната, основната и заключителната част

•   Познава принципите на нискоинтензивната кардио тренировка и тези на 
високоинтензивната интервална кардио тренировка (HIIT)

•   Познава културистичните принципи – прогресивно натоварване, систе-
матизиране броя на упражненията и сериите, изолация, деадапатация, 
принцип на приоритета, разделен (сплит), контраст, флашинг, цикличност, 
качествен, инстинктивен, еклектик, пестелив, емоционален 
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•   Познава културистичните методи – пълна амплитуда, аеробика, отказ, 
пирамида, суперсерии, удължени (дроп) серии, комбинация, изотеншън, 
чийтинг, форсирани повторения, тройни серии, гигантски серии, пред-
варително изтощение, пауза-почивка, пикова флексия, постоянно напре-
жение, отстъпващ режим, двойно разделяне, тройно разделяне, непълна 
амплитуда, частични повторения, скоростно изпълнение, редуващи се 
серии, колебаещи се повторения

Умения •   Преценява и избира подходящите културистични принципи и методи
•   Прилага в тренировъчната програма избраните културистични принципи 

и методи
•   Определя цикъла от тренировъчните и почивните дни
•   Определя мускулните групи, които да бъдат натоварвани в различните 

тренировъчни дни от цикъла
•   Избира физическите упражнения за изпълнение в отделните тренировъчни 

дни от цикъла
•   Определя реда на физическите упражнения в различните тренировъчни 

дни от цикъла
•   Задава броя на повторенията и сериите за всяко фитнес-силово упражне-

ние, както и съпротивлението, с което да се изпълняват
•   Определя продължителността и целевата пулсова честота при тренирането 

на кардио уреди за изгаряне на мазнини или за развиване на кардио-ре-
спираторните възможности

Компетентности •   Изготвя фитнес тренировъчни програми съобразно индивидуалните цели 
и особености на клиента (пол, възраст, тегло, ръст, състав на телесната 
маса, заболявания)

•   Коригира фитнес тренировъчните програми съобразно наличните във 
фитнесцентъра уреди и оборудване

Резултат от учене 9.2: Изготвя хранителни режими/диети

Знания •   Познава видовете макронутриенти (белтъчини/протеини, въглехидрати и 
мазнини) и тяхното значение за организма 

•   Познава хранителния състав на различните хранителни продукти и тях-
ната енергийна стойност

•   Познава храните, противопоказни при различни заболявания и състояния, 
както и храните, подобряващи тези състояния

Умения •   Набира необходимата информация от клиента за изготвянето на хранителен 
режим/диета – цел, пол, възраст, тегло, ръст, начин на живот, физичес-
ка активност, хранителни навици, вкусови предпочитания, хранителни 
алергии, заболявания и състояния. При необходимост измерва и определя 
състава на телесната маса

•   Определя дневния енергоразход и енергоприем
•   Определя необходимото съотношение и количество от различните ма-

кронутриенти 
•   Разпределя дневното количество макронутриенти на порции и определя 

времето за техния прием
•   Предлага на клиента конкретни храни, които да отговарят на неговите 

хранителни нужди
•   При настъпили промени коригира утвърдените хранителни режими/диети

Компетентности •   Изготвя и коригира хранителни режими/диети съобразно целта, пола, 
възрастта, теглото, ръста, състава на телесната маса начина на живот, 
физическата активност, хранителните навици, вкусовите предпочитания, 
хранителните алергии, заболяванията и състоянията на клиента

Резултат от учене 9.3: Изготвя суплементарни планове

Знания •   Знае предназначението на различните видове хранителни добавки
•   Познава влиянието на различните видове хранителни добавки върху 

организма
•   Познава най-популярните видове протеинови напитки – животински (млеч-

ни – суроватъчни и казеинови, яйчни, месни, кръвни и др.) и растителни 
(соев, грахов, оризов и др.), предимствата на различните производства 
(концентрати, изолати и хидролизирани), както и заболяванията и състо-
янията, при които те са противопоказни
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•   Познава най-популярните видове въглехидратни напитки – монозахариди 
(глюкоза/декстроза, фруктоза) и полизахариди (малтодекстрин, нишесте/
скорбяла), както и заболяванията и състоянията, при които те са проти-
вопоказни

•   Познава най-популярните видове аминокиселинни продукти – комплексни, 
верижно разклонение (BCAA), креатин (монохидрат, малат, етил-естер, 
кре-алкалин), глутамин, таурин, Л-карнитин, триптофан, тирозин, други 
заменими и незаменими аминокиселини, както и заболяванията и състо-
янията, при които те са противопоказни

Умения •   Определя вида на хранителните добавки, които да подпомогнат пости-
гането на целите на клиента по отношение на неговата спортна форма

•   Определя дозите на избраните хранителни добавки и начина на техния 
прием

•   Препоръчва на клиента конкретни продукти в протеиновия бар на фитнес 
центъра

Компетентности •   Изготвя суплементарен план, съобразявайки се с целите на клиента и 
неговите индивидуални особености – пол, възраст, начин на живот, забо-
лявания и състояния

Резултат от учене 9.4: Определя състава на телесната маса чрез антропометрия

Знания •   Познава начина за определяне състава на телесна маса чрез антропометрия 
и калиперометрия и необходимите за това параметри на тялото

•   Познава основните телесни соматотипи
•   Познава същността и на други методи за определяне състава на телесната 

маса (чрез калиперометрия, водно претегляне и измерване на електриче-
ското съпротивление на тялото)

Умения •   Измерва необходимите обиколки на човешкото тяло със сантиметрова лента
•   Измерва необходимите дължини на човешкото тяло с антропометър
•   Измерва необходимите диаметри на човешкото тяло с тазомер и специален 

шублер за измерване на биепикондиларни диаметри
•   Измерва дебелината на необходимите кожни гънки (калиперометрия) с 

калипер
•   С помощта на формули пресмята състава на телесната маса (относител-

ното и абсолютното тегло на мастната и мускулната тъкан)
•   Оценява относителното развитие на мастната тъкан (ендоморфията)
•   Оценява относителното мускулно-скелетно развитие (мезоморфията)
•   Оценява относителната линейност на тялото (ектоморфията)

Компетентности •   Определя точно състава на телесната маса и соматотипа на клиента

Средства за оценяване: Средство 1 (РУ 9.1): 
•   Изготвяне на фитнес тренировъчна програма съобразно целите и характер-

ните особености на клиента (пол, възраст, тегло, ръст, състав на телесната 
маса, заболявания и състояния)

Средство 2 (РУ 9.2): 
•   Изготвяне на хранителен режим/диета, определяне на енергоприход и 

енергоразход по зададени цел, пол, възраст, тегло, ръст, състав на телесната 
маса, начин на живот, физическа активност, хранителни навици, вкусови 
предпочитания, хранителни алергии, заболявания и състояния на клиента

Средство 3 (РУ 9.3): 
•   Изготвяне на суплементарен план по зададени цел, пол, възраст, начин 

на живот, заболявания и състояния на клиента
Средство 4 (РУ 9.4): 
•   Определяне състава на телесната маса по предварително зададени пол, 

възраст, ръст, тегло, телесни обиколки и дебелина на кожни гънки

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2, 3 и 4:
•   Учебен или компютърен кабинет 

Критерии за оценяване: За средство 1 (РУ 9.1): 
•   Изготвената тренировъчна програма е целесъобразна и подходяща за 

клиента. В рамките на цикъла са натоварени всички основни мускулни 
групи, за всяко упражнение са определени броят на повторенията и се-
рията, както и интензивността 
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За средство 2 (РУ 9.2): 
•   Изготвеният хранителен режим/диета е целесъобразен и подходящ за 

клиента. Пресметнат е теоретичният дневен енергоразход и е определен 
теоретичният дневен енергоприем. За всяко хранене от деня са описани 
целевите количества макронутриенти (белтъчини/протеини, въглехидрати 
и мазнини), те са правилно разпределени през деня, а количествата от 
избраните храни са точно пресметнати и с посочена енергийна стой-
ност. Избраните храни не са противопоказни за алергии, заболявания 
и състояния на клиента

За средство 3 (РУ 9.3): 
•   Изготвената суплементарна програма е целесъобразна и подходяща за 

клиента, описани са дозата, начинът и времето на прием на избраните 
хранителни добавки 

За средство 4 (РУ 9.4): 
•   При определяне състава на телесната маса са пресметнати процентът 

телесни мазнини, абсолютното количество телесни мазнини, активната 
телесна маса, абсолютното количество мускулна маса и мускулните 
обиколки на мишницата и бедрото. Пресметнати са и оценките на 
ендоморфия, мезоморфия и ектоморфия и правилно е определен сома-
тотипът на лицето

ЕРУ 10

Наименование на 
единицата:

Управление на фитнес услугите

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Наименование на 
професията:

Инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 5

Ниво по ЕКР: 5

Резултат от учене 10.1: Разработва маркетингова стратегия на фитнес центъра

Знания •   Познава същността на елементите на маркетинговия микс – продукт 
(услуга), цена, дистрибуция, промоция

•   Познава особеностите на спортния пазар относно търсенето и предла-
гането на спортни услуги

Умения •   Провежда маркетингови изследвания
•   Определя целевата група на основните предлагани услуги и тяхното 

качество, а също и вида на съпътстващите услуги
•   Формира конкурентоспособни цени, които стимулират търсенето на 

предлаганите услуги и осигуряват печалба
•   Подбира най-ефективните начини за продажба на спортните услуги – ди-

ректни и посреднически

Компетентности •   Разработва маркетингова стратегия на фитнесцентъра за постигане на 
максимални финансови резултати съобразно качествения и количест-
вения капацитет 

Резултат от учене 10.2: Провежда промоционални кампании на фитнес центъра

Знания •   Познава същността на елементите на промоционалния/комуникаци-
онния микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на 
продажбите, връзки с обществеността

Умения •   Изготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положи-
телна представа у целевата група към предлаганите спортни услуги

•   Повишава личните си продажби на предлаганите услуги, като стимулира 
целевите потребители – по телефона, пощата или чрез лично посещение

•   Насърчава продажбите на предлаганите услуги от търговските посредници
•   Осъществява връзки с обществеността, като организира публични и 

масови събития

Компетентности •   Организира и ръководи дейности, стимулиращи търсенето на предла-
ганите спортни услуги

Резултат от учене 10.3: Участва в подбора на помощник-инструктори по фитнес
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Знания •   Познава методите за подбор на персонал
•   Познава съществуващите регистри на сертифицираните фитнес инструк-

тори, както и сертифициращите организации
•   Познава видовете квалификации и квалификационни степени на спортно-

педагогическите кадри

Умения •   Участва в разработването на длъжностните характеристики на персонала 
във фитнес центъра

•   Изготвя обява за свободна работна позиция и определя критерии за под-
бор на персонала

•   Съветва работодателя по отношение на избора на кандидат
•   Запознава новоназначените служители с техните задължения и отговор-

ности и ги въвежда в работата 

Компетентности •   Участва в дейности по подбор на помощник-инструктори по фитнес, като 
проявява обективност, безпристрастност, толерантност, не проявява дис-
криминация

Резултат от учене 10.4: Следи за изправността на фитнес оборудването

Знания •   Знае начините и времето за профилактика на различните фитнес уреди 
и оборудване

Умения •   Изготвя общи правила за използването на фитнес оборудването и следи 
за спазването им

•   Изготвя общи правила за поведение във фитнес центъра и следи за спаз-
ването им

•   Смазва лагерите, макарите и въжетата на фитнес уредите
•   Затяга отхлабените гайки на дъмбелите
•   Следи за равномерното разпределение на дисковете по стойките за тежести
•   Безопасно отстранява големите тежести от неизползваните фитнес уреди
•   Проверява правилното свързване на захранваните с електрически ток 

фитнес уреди към електрическата мрежа и подсушава инцидентно разле-
тите по тях течности

•   Вписва проведените профилактики на различните фитнес уреди в дневник 

Компетентности •   Следи за изправността на фитнес оборудването и своевременно отстранява 
рисковете за безопасността на клиентите

Средства за оценяване: Средство 1 (РУ 10.1): 
•   Изготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип целева 

група
Средство 2 (РУ 10.2): 
•   Изготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рекламоносител
Средство 3 (РУ 10.3): 
•   Изготвяне на обява за свободна работна позиция и определяне на кри-

терии за подбор
Средство 4 (РУ 10.4): 
•   Изброява правилата при използване на избран фитнес уред

Условия за провеждане 
на оценяването:

•   Учебен или компютърен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1 (РУ 10.1): 
•   Изготвената маркетингова стратегия е пълна и целесъобразна – включва 

продуктова, ценова, комуникационна и дистрибуционна политика
За средство 2 (РУ 10.2): 
•   В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя, 

кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни за контакт 
с рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата и нейните предим-
ства пред конкурентите

За средство 3 (РУ 10.3): 
•   Изготвената обява за свободна работна позиция е пълна и целесъобраз-

на – включва изискванията за заемане на длъжността, работното време, 
трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са 
задълженията и отговорностите; определените критерии за подбор са 
съобразени с нуждите на работодателя

За средство 4 (РУ 10.4): 
•   Изброените правила съвпадат с тези, описани от производителя в техни-

ческата документация
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4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни 

кабинети, оборудвани с необходимата електронна 
и компютърна техника. Обзавеждането на учеб-
ния кабинет по теория включва: работно място за 
обучаващия и за всеки обучаван (работна маса и 
стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове 
за различни цели), екрани и стойки за окачване 
на табла и учебно-технически средства (диапро-
ектори, видеотехника, шрайбпроектори), учебни 
пособия: демонстрационни макети и модели, 
онагледяващи табла, реални образци, учебни ви-
деофилми, програмни продукти, закони, наредби 
и инструкции, регламентиращи нормативните 
изисквания за спортната дейност. Компютърният 
кабинет трябва да предлага персонален компютър 
на всеки обучаван с необходимия хардуер и соф-
туер, свързан в мрежа, принтер, плотер, скенер 
или дигитайзер, мултимедия (за предпочитане с 
компютърен интерфейс) и достъп до интернет.

4.2. По практика
Учебната практика се провежда в учебни 

кабинети, спортни зали и на открито в зави-
симост от климатичните условия и учебното 
съдържание. Обучаемите се разделят на групи 
до 10 души в зависимост от наличната техника 
на учебното заведение.

За осъществяване на практически занимания 
материалната база трябва да разполага със: вез-
на, сантиметрова лента, сантиметър, калипер, 
огледало и фитнес уреди:

Уреди за аеробна подготовка – стационарно 
колело (велоергометър) с магнитно или ремъчно 
регулиране; рекумбент байк (лежащо колело) за 
начинаещи; тредбан (бягаща пътека) за ходене и 
бягане с възможност за регулиране на скоростта 
на лентата и промяна на наклона от ± 5 до ± 22 
градуса; елиптикал (крос-тренажор) с възмож-
ност за моделиране на бягането срещу наклон и 
удължаване на крачката; степер (стеър клаймбер) 
за симулиране на изкачването на стълби; въже 
за скачане и др. 

Машини и специализирани уреди – бицепс-
машина (за упражнения с въздействие върху 
бицепсите), трицепсмашина (за въздействие върху 
трицепсите), делтмашина за раменните мускули, 
пек-дек машина за гръдните мускули; хакмаши-
на за квадрицепсите, абдоминална машина за 
коремните мускули; крос-оувър, висилка; лег-
преса, обикновена лежанка, лежанка с наклон 
30 градуса, подвижна пейка, лостове и стойка за 
лостове, дискове и стойка за дискове, дъмбели 
и стойка за дъмбели, успоредка, комбинирани 
уреди, гимнастическа (шведска) стена, римско 
столче, туистер, постелки и др.

5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професио-

налната подготовка могат да преподават лица 
със завършено висше образование по съответната 
специалност.

По учебен предмет или модул от професи-
оналната подготовка, за който няма съответно 
професионално направление в Класификатора 
на областите на висше образование и професи-
оналните направления, приет с Постановление 
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, 

бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без 
висше образование и без придобита професио-
нална квалификация „учител“, ако са придобили 
четвърта степен на професионална квалификация 
по професия „Инструктор по фитнес“ при усло-
вията и по реда на Закона за професионалното 
образование и обучение.

Препоръчително е на всеки три години обу-
чаващите да преминават курс за актуализиране 
на професионалните знания, умения и компе-
тентности.
8262

НАРЕДБА № 15  
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по про-
фесията „Помощник-инструктор по фитнес“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавният 
образователен стандарт (ДОС) за придобиването 
на квалификация по професията 813090 „Помощ-
ник-инструктор по фитнес“ от област на образо-
вание „Услуги за личността“ и професионално 
направление 813 „Спорт“ съгласно Списъка на 
професиите за професионално образование и 
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професи-
оналното образование и обучение. 

Чл. 2. Държавният образователен стандарт за 
придобиването на квалификация по професията 
813090 „Помощник-инструктор по фитнес“ съ-
гласно приложението към тази наредба определя 
изискванията за придобиването на трета степен на 
професионална квалификация за специалността 
8130901 „Фитнес“. 

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите 
програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона 
за професионалното образование и обучение се 
разработват типови учебни планове за ученици, 
учебни планове за лица, навършили 16 години, 
и учебни програми за обучението по специал-
ността по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт 
по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, 
описанието на професията, единиците резултати 
от ученето, изискванията към материалната база 
и изискванията към обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт за 
придобиване на квалификация по професия-
та 813090 „Помощник-инструктор по фитнес“ 
включва общата, отрасловата и специфичната 
професионална подготовка с необходимите про-
фесионални компетентности, които гарантират 
на обучаемия възможността за упражняване 
на професията след завършване на обучението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, 

разработени въз основа на тази наредба, се 
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, 
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които през тази година започват обучението си 
за придобиване на професионална квалификация 
по професията.

(2) Учениците, които са приети за обучение 
за придобиване на професионална квалифика-
ция по професията в системата на училищното 
образование до учебната 2018/2019 г. включител-
но, се обучават и завършват обучението си по 
учебните планове и учебните програми, които 
са действали при постъпването им.

(3) Лицата, навършили 16 години, които към 
влизане в сила на тази наредба се обучават в 
квалификационен курс, завършват обучението 
си по учебните планове и учебните програми, 
по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и 
отменя Наредба № 54 от 2012 г. за придобиване 
на квалификация по професия „Помощник-ин-
структор по фитнес“ (ДВ, бр. 19 от 2012 г.). 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обна-
родването є в „Държавен вестник“. 

Министър: 
Красимир Вълчев

Приложение 
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придоби-
ване на квалификация по професията „Помощ-

ник-инструктор по фитнес“

Професионално направление:

813  „Спорт“

Наименование на професията:

813090  „Помощник-инструктор по фитнес“

Специалности: Степен на професио-
нална квалификация

8130901  „Фитнес“ Трета

Ниво на квалифика-
ция според Европей-
ската квалификаци-
онна рамка (ЕКР) – 4

Ниво на квалификация 
според Националната 
квалификационна рамка 
(НКР) – 4

1. Изисквания към кандидатите 
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо 

минимално образователно и/или квалифика-
ционно равнище за придобиване на степен на 
професионална квалификация съгласно Закона за 
професионалното образование и обучение (ЗПОО)

За придобиване на трета степен на професио-
нална квалификация по професията „Помощник-
инструктор по фитнес“ от Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието и науката със Заповед № РД-
09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед 
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за 
входящото минимално образователно равнище 
към кандидатите са:

•  За ученици – завършено основно образо-
вание.

•  За лица, навършили 16 години – придобито 
право за явяване на държавни зрелостни 
изпити или придобито средно образование. 

Изискванията за входящо минимално квали-
фикационно равнище при продължаващо профе-
сионално образование и обучение са придобита 
втора степен на професионална квалификация 
по професия от област на образование „Услуги 
за личността“.

Здравословното състояние на кандидата се 
удостоверява с медицински документ, доказващ, 
че професията, по която желае да се обучава, 
не му е противопоказна.

1.2. Валидиране и професионални знания, 
умения и компетентности

Придобиването на квалификация по профе-
сията „Помощник-инструктор по фитнес“ или 
по част от нея чрез валидиране на придобити с 
неформално или информално учене резултати от 
ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 
от 2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентно-
сти, издадена от министъра на образованието и 
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Помощник-инструкторът по фитнес може 
да се реализира във всички спортни организа-
ции – юридически лица, които осъществяват 
тренировъчна, състезателна и организационно-
административна дейност по един или няколко 
вида спорт, развиват и популяризират физическото 
възпитание и спорта (спортни клубове, спортни 
федерации и национални спортни организации). 
Помощник-инструкторът по фитнес може да се 
реализира професионално и в спортните клубове, 
които развиват и осъществяват професионален 
спорт (акционерни дружества) – професионални 
спортни клубове, или в сдружения с нестопанска 
цел – професионални спортни клубове. Лице, 
придобило трета степен на професионална квали-
фикация по професията „Помощник-инструктор 
по фитнес“, може да работи във фитнесцентрове, 
както и в хотели и кораби за круизен туризъм, 
където има оборудвани фитнесзали.

Помощник-инструкторът по фитнес изпълнява 
задълженията си на член от професионалния 
екип съгласно изискванията на спортната орга-
низация или фирма при планиране и извършване 
на трудовите дейности – подготвителни, основни 
и заключителни.

•  Подготвителни дейности
Подготвителните дейности на помощник-ин-

структора по фитнес включват: предварителни 
проучвания за ориентацията, предпочитанията 
и мотивацията на кандидатите за занимания с 
фитнес – за здраве и физическа кондиция, за 
упражняване на специфичен вид състезателна 
дейност –  културизъм, аеробика, за постигане на 
естетически вид; предварителни проучвания за 
възрастовите и психо-физическите особености на 
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кандидатите за занимания с фитнес; проучвания 
за здравословното състояние на кандидатите и 
диагностика на изходните параметри на физи-
ческата годност и координационно-двигателните 
способности; запознаване с разработените и 
утвърдени учебни планове, учебно-тренировъч-
ни или приоритетни тренировъчни програми; 
запознаване с техническите характеристики и 
параметри на фитнес уредите и други технически 
средства и съоръжения за провеждане на различни 
по съдържание и насоченост фитнес занимания; 
проверка на подготовката на тренировъчните зали 
и хигиенните условия за съответствие към изис-
кванията на действащите стандарти и правила; 
проверка на състоянието на спортната матери-
ална база преди всяко тренировъчно занимание; 
изготвяне и представяне при необходимост на 
информационни и рекламни материали.

•  Основни дейности
Основните дейности на помощник-инструкто-

ра по фитнес включват: установяване на постоянен 
професионален контакт със занимаващите се; 
участие при представянето на разработените и 
утвърдени учебни планове, учебно-тренировъчни 
или приоритетни тренировъчни програми; запоз-
наване на занимаващите се с характеристиките 
и параметрите на фитнес уредите и други техни-
чески средства и съоръжения за провеждането 
на различните по съдържание и насоченост 
фитнес занимания; запознаване с общите и спе-
цифичните изисквания и условия за безопасна 
тренировъчна и спортносъстезателна дейност; 
демонстриране изпълнението на упражнения за 
отделните мускулни групи и мускули; следене за 
изпълнението на индивидуалните и груповите 
тренировъчни програми на занимаващите се; 
организационно-методически указания в случай 
на необходимост и в рамките на инструкторските 
правомощия; оказване на помощ и пазене при 
необходимост; професионална комуникация на 
английски език и/или на друг западен език при 
необходимост (работа в сферата на спортната 
анимация, СПА центрове и др.).

•  Заключителни дейности
Заключителните дейности на помощник-ин-

структора по фитнес включват: индивидуален 
и групов анализ на постигнатите резултати в 
отделните тренировъчни занимания или на 
определен етап от подготовката след консул-
тация с инструктора по фитнес; проверка на 
състоянието на спортната материална база след 
всяко тренировъчно занимание; информиране 
на инструктора по фитнес или работодателя за 
необходимост от съответните ремонти и възста-
новяване; изготвяне на писмен отчет и доклад 
за дейността съобразно графика или указанията 
на работодателя.

Особеностите и условията на труд изискват 
от помощник-инструктора по фитнес да бъде 
дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при 
продължително физическо натоварване, лоялен 
и отговорен, с нагласа за точно и прецизно из-
пълнение на заповеди, инструкции и указания, 
да използва съвременна справочна и каталожна 

литература, професионален софтуер и компютър 
с интернет. За да мотивира своите клиенти, се 
очаква да поддържа добра спортна форма.

Използва средствата за гасене на пожари и 
оказва помощ – при необходимост.

Помощник-инструкторът по фитнес изпълнява 
задълженията, които произтичат от изискванията 
на Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд, на хигиенните изисквания на регионал-
ните здравни инспекции, както и на вътрешните 
правила, утвърдени от работодателя.

Всеки помощник-инструктор по фитнес, преди 
да започне изпълнение на професионалните си 
задължения, преминава основен инструктаж по: 
безопасност на труда; опазване на околната среда; 
противопожарна безопасност и борба с пожари; 
оказване на първа помощ; лична безопасност и 
обществени отговорности.

Помощник-инструкторът по фитнес осъщест-
вява своята дейност в съответствие със Закона за 
физическото възпитание и спорта и подзаконо-
вите му нормативни актове. Правоспособност за 
„инструктор“ се придобива съгласно Наредба № 2 
от 2017 г. за професионалната правоспособност 
и квалификацията на спортно-педагогическите 
кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).

2.2. Възможности за продължаване на про-
фесионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професи-
онална квалификация по професията „Помощ-
ник-инструктор по фитнес“, могат да продължат 
обучението си по същата специалност за придо-
биване на четвърта степен на професионалната 
квалификация по професията „Инструктор по 
фитнес“ или по друга професия от професионално 
направление „Спорт“.

При продължаващото професионално обу-
чение се организира обучение за усвояване на 
единиците резултати от ученето, които лицата 
не притежават.

2.3. Възможности за професионална реали-
зация съгласно Националната класификация 
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) 
в Република България, утвърдена със Заповед 
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на 
труда и социалната политика; посл. изм. и доп. 
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.

Лице, придобило трета степен на професи-
онална квалификация по професията „Помощ-
ник-инструктор по фитнес“, може да постъпва 
на работа на длъжността 3423-3004 „Фитнес 
инструктор“, както и на други длъжности, до-
пълнени при актуализиране на НКПД.

3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност „Органи-

зация на спортни прояви и първенства“ – трета 
степен на професионална квалификация

Обща професионална подготовка 
•  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия 

на труд (ЗБУТ)
 РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава орга-
низация за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд на работното 
място
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 РУ 1.2. Участва в създаването на организация 
за осъществяване на превантивна дейност 
по опазване на околната среда
 РУ 1.3. Създава организация за овладяването 
на рискови и аварийни ситуации

•  ЕРУ 2. Предприемачество 
 РУ 2.1. Познава основите на предприема-
чеството
 РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
 РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес 
план 

•  ЕРУ 3. Икономика
 РУ 3.1. Познава основите на пазарната 
икономика
 РУ 3.2. Познава характеристиките на про-
изводствената дейност в предприятие

Отраслова професионална подготовка 
•  ЕРУ 4. Организация на труда

 РУ 4.1. Организира работния процес
 РУ 4.2. Отговаря за разпределението на 
дейностите в работния процес

•  ЕРУ 5. Комуникация и чужд език 
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип 
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията

•  ЕРУ 6. Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ)
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ

РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
 РУ 6.4. Осигурява сигурност при работата 
с ИКТ
 РУ 6.5. Решава проблеми при работата с 
ИКТ

•  ЕРУ 7. Спорт 
 РУ 7.1. Познава същността на спорта и 
ползите от него
 РУ 7.2. Познава организационната система 
на спорта
 РУ 7.3. Формира (развива) физически ка-
чества у обучаваните

Специфична професионална подготовка
•  ЕРУ 8. Фитнес тренировки 

 РУ 8.1. Провежда индивидуални фитнес 
силови тренировки с клиент по утвърдена 
програма
 РУ 8.2. Провежда индивидуални кардио-/
аеробни тренировки с клиент по утвърдена 
програма

•  ЕРУ 9. Фитнес програми и диети 
 РУ 9.1. Коригира утвърдени фитнес тре-
нировъчни програми
 РУ 9.2. Коригира утвърдени хранителни 
режими/диети 
 РУ 9.3. Коригира утвърдени суплементарни 
планове

3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка 
ЕРУ 1

Наименование на 
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд на работното място

Знания •  Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд на работното място

•  Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
•  Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигурява-

нето на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова 
дейност и за свързаните трудови дейности

•  Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при из-
вършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

•  Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация 
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

•  Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения •  Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и огра-
ничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място 
при различни трудови дейности

•  Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд (ако е приложимо)

•  Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
•   Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
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Компетентности •  Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване 
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд

•  Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
•  Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за 

осигуряване на безопасност
•  Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна 
дейност по опазване на околната среда

Знания •  Познава разпоредбите за опазване на околната среда
•  Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
•  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

продукти

Умения •  Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от 
употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за 
събиране и рециклиране 

Компетентности •  Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания •  Описва основните рискови и аварийни ситуации
•  Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
•  Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
•  Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
•  Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения •  Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
•  Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и ава-

рийна безопасност
•  Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни 

ситуации 
•  Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
•  Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време 

на работа
•  Оказва първа помощ на пострадали при авария
•  Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни 

ситуации

Компетентности •  Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, 
прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила 
за пожарна и аварийна безопасност

•  Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал 
пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени 
правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
•  хигиенните норми;
•  здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
•  превантивната дейност за опазване на околната среда;
•  овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на 

пострадали.
За средство 2:
•  Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената 

рискова ситуация
•  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа 

помощ
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ЕРУ 2

Наименование на 
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на предприемачеството

Знания •  Знае същността на предприемачеството 
•  Знае видовете предприемачески умения

Умения •  Анализира практически примери за успешно управление на дейността на 
дадена фирма или организация

Компетентности •  Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение

Знания •  Познава характеристиките на предприемаческото поведение 
•  Знае видовете предприемаческо поведение 

Умения •  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности •  Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план

Знания •  Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на 
бизнес план

•  Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда 

Умения •  Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или 
организация

Компетентности •  Разработва проект на бизнес план в екип

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на опи-

сания проблем в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3

Наименование на 
единицата:

Икономика

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания •  Познава общата теория на пазарната икономика
•  Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
•  Знае ролята на държавата в пазарната икономика
•  Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения •  Информира се за успешни практически примери за управление на раз-
лични бизнес начинания 
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Компетентности •  Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление 
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, 
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания •  Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
•  Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабил-

ност и др.

Умения •  Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено 
предприятие

Компетентности •  Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на про-
изводствената дейност на дадено предприятие 

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Писмен изпит/тест
Средство 2:
•  Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания в областта на икономиката 
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проб-

лема в зададения казус/сценарий

Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4 

Наименование на 
единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 4.1: Организира работния процес

Знания •  Познава структурата на спортните организации
•  Познава структурата на стопанските организации
•  Познава нормирането на работния процес 
•  Познава нормативните документи, свързани с упражняването на професията
•  Познава начините за планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения •  Планира работния процес в съответствие с изискванията
•  Съставя график за срочното изпълнение на работните задачи
•  Спазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упраж-

няването на професията

Компетентности •  Ефективно организира работния процес 
•  Мотивира необходимостта от промени в работата и прави предложения 

за въвеждането им

Резултат от учене 4.2: Разпределя дейностите в работния процес

Знания •  Познава видовете дейности в работния процес
•  Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
•  Познава начините за организация на дейностите

Умения •  Организира дейностите в работния процес
•  Спазва етичните норми на поведение
•  Участва в изграждането на етична и конструктивна работна среда

Компетентности •  Ефективно разпределя дейностите в работния процес 
•  Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда и кон-

структивни работни взаимотношения
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Средства за оценяване: Средство 1:
•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
•  организацията на работния процес
За средство 2: 
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
•  разпределението на дейностите в работния процес 

ЕРУ 5

Наименование на 
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 5.1: Общува ефективно в работния екип

Знания •  Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаи-
моотношения и йерархични взаимовръзки

•  Познава различните видове работни екипи и начините за координация
Умения •  Осъществява устна комуникация с екипа и персонала на спортната ор-

ганизация и структурата за управление на спортно събитие (организаци-
онния комитет)

•  Осъществява писмена делова кореспонденция със структурите, с които 
организира спортното събитие

Компетентности •  Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно 
работния протокол

•  Поема отговорности за ефективна работа в екипа
Резултат от учене 5.2: Води ефективна бизнес комуникация

Знания •  Познава етичните норми на бизнес комуникацията
•  Познава правилата за вербална и невербална комуникация
•  Познава начините на поведение при възникване на конфликти
•  Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова корес-

понденция
•  Познава начините за водене на делова комуникация

Умения •  Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по 
време на бизнес комуникацията

•  Участва в разрешаването на конфликтни ситуации по време на бизнес 
комуникацията

•  Води делова комуникация – писмена и устна
•  Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на 

клиентите
Компетентности •  Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно 

индивидуалните им особености 
•  Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на 

услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно за-
щитава интересите на организацията

Резултат от учене 5.3: Владее чужд език по професията

Знания •  Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения •  Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, 
техническа документация и др.) на чужд език 

•  Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други из-
точници

•  Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори 
и клиенти
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Компетентности •  Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна 
комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните 
си задължения

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 6

Наименование на 
единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 6.1: Обработва информация с ИКТ

Знания •  Изброява интернет търсачки
•  Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
•  Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в ин-

тернет и начини за оценка на надеждността є
•  Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни елек-

тронни носители
•  Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
•  Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) 

в друга
•  Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово 

съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
•  Знае за съществуването на облачни услуги

Умения •  Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни 
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

•  Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната на-
деждност с помощта на определени критерии

•  Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, 
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, 
използвайки поддиректории (папки)

•  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности •  Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на ин-
формация

Резултат от учене 6.2: Комуникира с ИКТ

Знания •  Изброява доставчици на услугата електронна поща
•  Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
•  Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
•  Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
•  Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на 

знания и опит в областта на професията

Умения •  Използва електронна поща
•  Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
•  Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията 
•  Използва електронни услуги за онлайн пазаруване 
•  Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности •  Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания •  Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на 
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, ау-
дио, видео)
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Умения •  Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, 
видео) с различни оформления 

•  Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва 
разширени функции на форматиране

Компетентности •  Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на елек-
тронно съдържание

Резултат от учене 6.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания •  Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа 
онлайн 

•  Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот 
и околната среда

Умения •  Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет 
страници 

•  Активира филтри на електронна поща против спам 
•  Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
•  Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности •  Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната 
среда, в която работи

Резултат от учене 6.5: Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания •  Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването 
на цифрови технологии

•  Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
Умения •  Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи 

(например антивирусни програми и пароли)
Компетентности •  Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ 

(например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компю-
търа, проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет 

по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
•  Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прос-

транството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител 
по електронната поща

Средство 3:
•  Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформле-

нието на цифрово съдържание
Средство 4:
•  Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено 

електронно съобщение
Средство 5:
•  Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и 

промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
•  Учебен/компютърен кабинет
•  Персонален компютър или лаптоп
•  Достъп до интернет

Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
•  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на пред-

варително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални 
знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 7

Наименование на 
единицата:

Спорт

Ниво по НКР: 4 

Ниво по ЕКР: 4 

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4
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Резултат от учене 7.1: Познава същността на спорта и ползите от него 
Знания •  Познава ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални, 

културни и възстановителни функции
•  Познава историята на физическото възпитание и спорта
•  Познава олимпийските принципи и идеали
•  Познава вредата от употребата на допинг
•  Познава националната стратегия за борба срещу употребата на допинг 

в спорта 
Умения •  Разпознава признаците при употреба на допинг и предприема мерки за 

въздействие върху навиците на спортуващите
•  Осигурява спазване на принципите на честната игра в спорта

Компетентности •  Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със 
спорт, като участва в актуални за обществото и медиите дискусии

Резултат от учене 7.2: Познава организационната система на спорта

Знания •  Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно 
ниво и функциите на различните институции – общини, министерства, 
спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети

•  Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание 
и спорта – закони, стратегии и наредби 

•  Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното 
време

•  Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо 
възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и 
спорт за лица с увреждания) 

•  Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески 
спорт, елитен спорт)

Умения •  Идентифицира мястото на своята спортна организация в системата на 
спорта и възможните механизми и източници на финансиране

Компетентности •  Консултира заинтересованите лица относно възможностите за практику-
ване на спорт съобразно техните нужди и желания

Резултат от учене 7.3: Формира (развива) физически качества у обучаваните

Знания •  Познава теорията и методиката на спортната тренировка
•  Познава анатомията и биомеханиката на човека
•  Познава физиологията и биохимията на човека
•  Познава особеностите на педагогиката на преподаване при различните 

възрастови групи
•  Познава особеностите на спортния травматизъм

Умения •  Прилага методи и средства за развиване на сила
•  Прилага методи и средства за развиване на издръжливост
•  Прилага методи и средства за развиване на бързина
•  Прилага методи и средства за развиване на гъвкавост
•  Прилага методи и средства за развиване на ловкост
•  Прилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт 

Компетентности •  Под ръководството на инструктор по фитнес формира (развива) у обуча-
ваните необходимите физически качества

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•  Теория: учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Демонстрира професионални знания от областта на спорта

Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8

Наименование на 
единицата:

Фитнес тренировки

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4
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Резултат от учене 8.1: Провежда индивидуални фитнес силови тренировки с клиент по утвърдена 
програма

Знания •  Познава основните мускулни групи и методическите изисквания при 
тяхното трениране

•  Знае параметрите на тренировъчното натоварване – интензивност, обем, 
продължителност, плътност, максимална тежест, процент от максимума 
и повторен максимум

•  Знае философията на мускулната хипертрофия (миофибрилна и сарко-
плазмена) и оптималните стойности на параметрите на тренировъчното 
натоварване за нейното постигане

•  Познава различните типове фитнес оборудване – свободни тежести (щанги 
и дъмбели), скрипци с други кабелни машини с макари, машини с огра-
ничена свобода на движение, опорни уреди (пейки, лежанки, висилки, 
успоредки), тяхното устройство и предназначение

•  Познава физическите упражнения за различните основни мускулни групи 
(гръдни мускули, коремни мускули, широки гръбни мускули, дълги гръбни 
разгъвачи, трапецовидни мускули, раменни мускули, бицепси, трицепси, 
мускули по предмишницата, седалищни мускули, квадрицепси, мускули 
по задната част на бедрата, прасцеви мускули)

•  Знае структурата на фитнес силовата тренировка и същността на подгот-
вителната, основната и заключителната част

•  Познава културистичните принципи – прогресивно натоварване, систе-
матизиране броя на упражненията и сериите, изолация, деадапатация, 
принцип на приоритета, разделен (сплит) и контраст 

•  Познава културистичните методи – пълна амплитуда, аеробика, отказ, 
пирамида, суперсерии и удължени (дроп) серии

Умения •  Разбира целта на тренировъчната програма
•  Разчита параметрите на тренировъчното натоварване
•  Проверява облеклото и екипировката на клиента
•  Демонстрира техниката на изпълнение на упражненията със/на различни 

фитнес уреди
•  Демонстрира разновидности на техниката на упражненията с цел нато-

варване на отделните мускулни групи и техните части по различен начин
•  Демонстрира техниката на изпълнение на упражненията за разтягане на 

мускулатурата (стречинг)
•  Следи и подпомага правилното изпълнение на упражненията, дава свое-

временни указания на клиента (по време на и след натоварването)
•  Следи за спазването на почивката между различните серии и упражнения
•  Пази клиента от нараняване при рискови упражнения 
•  Формира у клиента двигателни навици 

Компетентности •  Провежда ефективна подготвителна, основна и заключителна част на 
фитнес силовата тренировка на клиент, спазвайки утвърдена тренировъчна 
програма 

Резултат от учене 8.2: Провежда индивидуални кардио-/аеробни тренировки по утвърдена програма

Знания •  Познава различните кардио-/аеробни уреди (велоергометър, степер, бяга-
ща пътечка, кростренажор и др.), тяхното устройство и предназначение

•  Знае оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натовар-
ване при кардио-/аеробни тренировки за редуциране на мазнините или за 
развиване на кардио-респираторните възможности

•  Познава принципите на нискоинтензивната кардиотренировка и тези на 
високоинтензивната интервална кардиотренировка (HIIT)

Умения •  Проследява пулсовата честота на клиента
•  Контролира натоварването, като регулира съпротивлението на кардио-/

аеробните уреди или скоростта на изпълнение на цикличното упражнение
•  Следи и подпомага правилното изпълнение на упражненията, дава свое-

временни указания (по време на и след натоварването)
•  Комуникира с клиента по начин, ненарушаващ ритъма му на дишане

Компетентности •  Провежда ефективна подготвителна, основна и заключителна част на 
кардио-/аеробна тренировка, спазвайки утвърдена тренировъчна програма 

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Провежда фитнес тренировъчно занимание с клиент по зададена трени-

ровъчна програма
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Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•  Оборудван фитнес център

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Проведеното тренировъчно занимание не се отклонява съществено от 

зададената програма. Спазен е броят на повторенията и сериите за различ-
ните упражнения, както и почивките. Дадените указания са точни и ясни.

ЕРУ 9

Наименование на 
единицата:

Фитнес програми и диети

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Наименование на 
професията:

Помощник-инструктор по фитнес

Ниво по НКР: 4

Ниво по ЕКР: 4

Резултат от учене 9.1: Коригира утвърдени фитнес тренировъчни програми

Знания •  Познава типовете телосложение, пропорциите на тялото и предпоставките 
за индивидуална фитнес подготовка

•  Познава основните мускулни групи и методическите изисквания при тях-
ното трениране

•  Знае параметрите на тренировъчното натоварване – интензивност, обем, 
продължителност, плътност, максимална тежест, процент от максимума и 
повторен максимум

•  Знае философията на мускулната хипертрофия (миофибрилна и саркоплазмена) 
и оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натоварване 
за нейното постигане

•  Знае оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натовар-
ване при кардио-/аеробни тренировки за редуциране на мазнините или за 
развиване на кардио-респираторните възможности

•  Познава различните типове фитнес оборудване – свободни тежести (щанги и 
дъмбели), скрипци с други кабелни машини с макари, машини с ограничена 
свобода на движение, опорни уреди (пейки, лежанки, висилки, успоредки), 
циклични кардио-/аеробни уреди (велоергометър, степер, бягаща пътечка, 
кростренажор и др.), тяхното устройство и предназначение

•  Познава физическите упражнения за различните основни мускулни групи 
(гръдни мускули, коремни мускули, широки гръбни мускули, дълги гръбни 
разгъвачи, трапецовидни мускули, раменни мускули, бицепси, трицепси, 
мускули по предмишницата, седалищни мускули, квадрицепси, мускули по 
задната част на бедрата, прасцеви мускули)

•  Знае структурата на фитнес силовата тренировка и същността на подготви-
телната, основната и заключителната част

•  Познава принципите на нискоинтензивната кардиотренировка и тези на 
високоинтензивната интервална кардиотренировка (HIIT)

•  Познава културистичните принципи – прогресивно натоварване, системати-
зиране броя на упражненията и сериите, изолация, деадапатация, принцип 
на приоритета, разделен (сплит) и контраст 

•  Познава културистичните методи – пълна амплитуда, аеробика, отказ, пи-
рамида, суперсерии и удължени (дроп) серии

Умения •  Прилага в тренировъчната програма избраните културистични принципи 
и методи

•  Определя цикъла от тренировъчните и почивните дни
•  Определя мускулните групи, които да бъдат натоварвани в различните 

тренировъчни дни от цикъла
•  Избира физическите упражнения за изпълнение в отделните тренировъчни 

дни от цикъла
•  Определя реда на физическите упражнения в различните тренировъчни 

дни от цикъла
•  Задава броя на повторенията и сериите за всяко фитнес силово упражнение, 

както и съпротивлението, с което да се изпълняват
•  Определя продължителността и целевата пулсова честота при тренирането 

на кардио уреди за изгаряне на мазнини или за развиване на кардио-респи-
раторните възможности
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Компетентности •  Изготвя фитнес тренировъчни програми в съответствие с определени от 
инструктора по фитнес културистични принципи и методи и съобразно 
целите и особеностите на клиента (пол, възраст, тегло, ръст, състав на 
телесната маса, заболявания и състояния)

•  Коригира фитнес тренировъчни програми съобразно наличните във фитнес 
центъра уреди и оборудване

Резултат от учене 9.2: Коригира утвърдени хранителни режими/диети

Знания •  Познава видовете макронутриенти (белтъчини/протеини, въглехидрати и 
мазнини) и тяхното значение за организма 

•  Познава хранителния състав на различните хранителни продукти и тях-
ната енергийна стойност

Умения •  Изисква необходимата информация от клиента за изготвянето на храни-
телен режим/диета – цел, пол, възраст, тегло, ръст, начин на живот, физи-
ческа активност, хранителни навици, вкусови предпочитания, хранителни 
алергии, заболявания и състояния. При необходимост измерва и определя 
състава на телесната маса

•  Определя дневния енергоразход и енергоприем
•  Определя необходимото съотношение и количество от различните ма-

кронутриенти 
•  Разпределя дневното количество макронутриенти на порции и определя 

времето за техния прием
•  При настъпили промени в целите и теглото на клиента коригира храни-

телните режими/диети 

Компетентности •  Съвместно с инструктора по фитнес изготвя хранителни режими/диети 
и самостоятелно ги коригира съобразно целта, пола, възрастта, теглото, 
ръста, състава на телесната маса, начина на живот, физическата активност, 
хранителните навици, вкусовите предпочитания, хранителните алергии, 
заболяванията и състоянията на клиента

Резултат от учене 9.3: Коригира утвърдени суплементарни планове

Знания •  Знае предназначението на различните видове хранителни добавки
•  Познава най-популярните видове протеинови напитки – животински 

(млечни – суроватъчни и казеинови, яйчни, месни, кръвни и др.) и рас-
тителни (соев, грахов, оризов и др.), както и предимствата на различните 
производства (концентрати, изолати и хидролизирани)

•  Познава най-популярните видове въглехидратни напитки  – монозахариди 
(глюкоза/декстроза, фруктоза) и полизахариди (малтодекстрин, нишесте/
скорбяла)

•  Познава най-популярните видове аминокиселинни продукти – комплексни, 
верижно разклонение (BCAA), креатин (монохидрат, малат, етил-естер, 
кре-алкалин), глутамин, таурин, Л-карнитин, триптофан, тирозин, както 
и други заменими и незаменими аминокиселини

Умения •  Коригира дозите на избраните хранителни добавки и времето за техния 
прием

•  Препоръчва на клиента конкретни продукти сред наличните в протеино-
вия бар на фитнес центъра

Компетентности •  Коригира утвърден суплементарен план, съобразявайки се с индивиду-
алните особености на клиента – неговата цел, пол и възраст, начин на 
живот, заболявания и състояния

Средства за оценяване: Средство 1 (РУ 9.1): 
•  Изготвяне на фитнес тренировъчна програма съобразно целите и характер-

ните особености на зададен тип клиент (пол, възраст, тегло, ръст, състав 
на телесната маса, заболявания и състояния)

Средство 2 (РУ 9.2): 
•  Изготвяне на хранителен режим/диета, определяне на енергоприход и 

енергоразход по зададени параметри – цел, пол, възраст, тегло, ръст, 
състав на телесната маса, начин на живот, физическа активност, храни-
телни навици, вкусови предпочитания, хранителни алергии, заболявания 
и състояния на клиента

Средство 3 (РУ 9.3): 
•  Коригиране на утвърден суплементарен план по зададени параметри – цел, 

пол, възраст, начин на живот, заболявания и състояния на клиента
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Условия за провеждане 
на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•  Учебен или компютърен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1 (РУ 9.1): 
•  Изготвената тренировъчна програма е целесъобразна и подходяща за за-

дадения тип клиент. В рамките на цикъла са натоварени всички основни 
мускулни групи, за всяко упражнение са определени броят на повторенията 
и серията, както и интензивността 

За средство 2 (РУ 9.2): 
•  Изготвеният хранителен режим/диета е целесъобразен и подходящ за за-

дадения тип клиент. Пресметнат е теоретичният дневен енергоразход и е 
определен теоретичният дневен енергоприем. За всяко хранене от деня са 
описани целевите количества макронутриенти (белтъчини/протеини, въгле-
хидрати и мазнини), те са правилно разпределени през деня, а количествата 
от избраните храни са точно пресметнати и с посочена енергийна стойност 

За средство 3 (РУ 9.3): 
•  Коригираната суплементарна програма е целесъобразна и подходяща за 

зададения тип клиент, описана са дозата, начинът и времето на прием на 
избраните хранителни добавки 

трицепсите), делтмашина за раменните мускули, 
пек-дек машина за гръдните мускули; хакмаши-
на за квадрицепсите, абдоминална машина за 
коремните мускули; крос-оувър, висилка; лег-
преса, обикновена лежанка, лежанка с наклон 
30 градуса, подвижна пейка, лостове и стойка за 
лостове, дискове и стойка за дискове, дъмбели 
и стойка за дъмбели, успоредка, комбинирани 
уреди, гимнастическа (шведска) стена, римско 
столче, туистер, постелки и др.

5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професио-

налната подготовка могат да преподават лица 
със завършено висше образование по съответната 
специалност.

По учебен предмет или модул от професио-
налната подготовка, за който няма съответно 
професионално направление в Класификатора на 
областите на висше образование и професионал-
ните направления, приет с Постановление № 125 
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше 
образование и без придобита професионална 
квалификация „учител“, ако са придобили трета 
или четвърта степен на професионална квали-
фикация съответно по професия „Инструктор 
по фитнес“ и професия „Помощник-инструктор 
по фитнес“ при условията и по реда на Закона 
за професионалното образование и обучение.

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за актуали-
зиране на професионалните знания, умения и 
компетентности.
8309

4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни 

кабинети, оборудвани с необходимата електронна 
и компютърна техника. Обзавеждането на учеб-
ния кабинет по теория включва: работно място 
за обучаващия и за всеки обучаван (работна 
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно 
шкафове за различни цели), екрани и стойки за 
окачване на табла и учебно-технически средства 
(диапроектори, видеотехника, шрайбпроектори), 
учебни пособия: демонстрационни макети и 
модели, онагледяващи табла, реални образци, 
учебни видеофилми, програмни продукти, за-
кони, наредби и инструкции, регламентиращи 
нормативните изисквания за спортната дей-
ност. Компютърният кабинет трябва да пред-
лага персонален компютър на всеки обучаван 
с необходимия хардуер и софтуер, свързан в 
мрежа, принтер, плотер, скенер или дигитайзер, 
мултимедия (за предпочитане с компютърен 
интерфейс) и достъп до интернет.

4.2. По практика
Учебната практика се провежда в учебни 

кабинети, спортни зали и на открито в зави-
симост от климатичните условия и учебното 
съдържание. Обучаемите се разделят на групи 
до 10 души в зависимост от наличната техника.

За осъществяване на практически занимания 
материалната база трябва да разполага със: вез-
на, сантиметрова лента, сантиметър, калипер, 
огледало и фитнес уреди:

Уреди за аеробна подготовка – стационарно 
колело (велоергометър) с магнитно или ремъчно 
регулиране; рекумбент байк (лежащо колело) за 
начинаещи; тредбан (бягаща пътека) за ходене 
и бягане с възможност за регулиране на ско-
ростта на лентата и промяна на наклона от ± 5 
до ± 22 градуса; елиптикал (крос-тренажор) с 
възможност за моделиране на бягането срещу 
наклон и удължаване на крачката; степер (стеър 
клаймбер) за симулиране на изкачването на 
стълби; въже за скачане и др. 

Машини и специализирани уреди – бицепс-
машина (за упражнения с въздействие върху 
бицепсите), трицепсмашина (за въздействие върху 

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 5 от 2015 г. за общообразователната 

подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
§ 1. Член 12 се изменя така: 
„Чл. 12. (1) Годишното тематично разпре-

деление по учебен предмет се разработва в 
табличен вид за всеки клас и има следната 
структура:

1. разпределение на темите в урочни еди-
ници по учебни седмици за всеки от учебните 
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срокове при спазване на видовете уроци и 
на тяхното съотношение според съответната 
учебна програма;

2. очаквани резултати за всяка урочна 
единица;

3. методи, използвани при работа върху 
съответната урочна единица;

4. бележки или коментари.
 (2) Урочната единица обхваща един уче-

бен час.“
§ 2. Член 13 се изменя така: 
„Чл. 13. (1) Годишното тематично разпреде-

ление се разработва от преподаващия учител, 
като графата по чл. 12, ал. 1, т. 1 се попълва 
преди началото на всяка учебна година, а 
графите по чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 срещу съот-
ветната урочна единица може да се попълват 
и в хода на учебната година, но не по-късно 
от един ден преди провеждането є.“

§ 3. Член 14 се изменя така: 
„Чл. 14. Годишното тематично разпре-

деление, попълнено в частта му по чл. 12, 
ал. 1, т. 1, се предоставя преди началото на 
учебната година на директора на училището, 
а в случаите, когато преподаващ учител е 
директорът – на началника на регионалното 
управление на образованието.“

§ 4. Член 15 се изменя така: 
„Чл. 15. Годишното тематично разпреде-

ление подлежи на изменение, допълнение и 
преструктуриране при възникнали обстоятел-
ства от обективен характер и промените се 
осъществяват, като учителят описва в графата 
по чл. 12, ал. 1, т. 4 срещу съответната урочна 
единица промените и ги предоставя на дирек-
тора, а в случаите, когато преподаващ учител 
е директорът – на началника на регионалното 
управление на образованието.“

§ 5. Създава се чл. 15а със следното съ-
държание: 

„Чл. 15а. Годишното тематично разпреде-
ление за придобиване на разширена или на 
допълнителна подготовка следва изискванията 
на чл. 12, 13, 14 и 15.“

§ 6. Приложение № 20 към чл. 6, ал. 1, т. 20 
в края след раздел „ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ 
НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ“ от СТЕПЕН 
НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА, ЕТАП: ПЪРВИ 
ГИМНАЗИАЛЕН, се допълва така: 
„

СТЕПЕН НА ОБРАЗО-
ВАНИЕ – СРЕДНА

ЕТАП – ВТОРИ 
ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИ-
ЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И 
СПОРТ ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Притежаване на спортносъстезателна 
образованост по вид спорт и оценяване на 
собствения двигателен опит 

• Разкриване на зависимости и тенденции 
за самоусъвършенстване на теоретическата, 
физическата, технико-тактическата и психи-
ческата подготовка и анализиране на постиг-
натите резултати 

• Подбиране на целесъобразна двигателна 
активност за поддържане на здравословния, 
социалния и професионалния статус през 
целия живот 

Изисква се овладяване на съдържанието на 
два от задължителните модули и на един от 
избираемите модули на учебно съдържание.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАК-
ВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ВРЪЗКА С КЛЮЧО-
ВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1 Компетентности в областта на българския 
език

2 Умения за общуване на чужди езици

3
Математическа компетентност и основни 
компетентности в областта на природните 
науки и на технологиите

4 Дигитална компетентност

5 Умения за учене

6 Социални и граждански компетентности

7 Инициативност и предприемчивост

8 Културна осъзнатост и умения за изразяване 
чрез творчество

9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие 
и за здравословен начин на живот

Област на 
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика Прилага спортна техника и тактика на бягане (на къси, 
средни и дълги разстояния и на един от скоковете (скок 
на дължина, троен скок, скок на височина) и техниката на 
една дисциплина от хвърлянията.
Притежава необходимото за възрастта равнище на физи-
ческа дееспособност.
Прилага лекоатлетически упражнения с отчитане на пара-
метрите за годност за участие на лица с увреждания според 
медицинските класификации.

Х Х Х Х Х
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Област на 
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гимнастика Съставя и изпълнява съчетания от спортната гимнастика 
или художествената гимнастика, акробатика. 
Създава комплекси от аеробна гимнастика, стречинг.
Анализира и създава творчески танцови комбинации.
-------------------
Съставя и изпълнява упражнения и индивидуални комплек-
си и комбинации с отчитане на параметрите за годност 
за участие на лица с увреждания според медицинските 
класификации.

Х Х Х Х Х Х

Спортни игри Прилага ефективна спортна техника в една от спортните 
игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол) и участва в 
отборни тактически действия в нападение и защита. Ор- Ор-
ганизира състезания и съдийства.
----------------
Прилага елементи от групови или отборни взаимодейст-
вия с отчитане на параметрите за годност за участие на 
лица с увреждания според медицинските класификации. 
Организира състезания.

Х Х Х Х Х Х Х

ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване, водни 
спортове

Прилага спортна техника и тактика на два стила от плу-
ването. Спортна техника и тактика на един от водните 
спортове. Предлага дейности и мерки за водно спасяване, 
безопасност и реанимация.
----------------
Прилага упражнения и дейности с отчитане на параме-
трите за годност за участие на лица с увреждания според 
медицинските класификации.

Х Х Х Х Х

Туризъм, ориен-
тиране, зимни 
спортове

Прилага спортна техника и тактика в ски алпийски дис-
циплини, сноуборд. Катерене. Ориентиране. 
Предлага дейности и мерки за планинско спасяване, без-
опасност и реанимация.
----------------
Прилага eлементи от планинската техника и тактика с 
отчитане на параметрите за годност за участие на лица с 
увреждания според медицинските класификации.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ракетни спор-
тове

Прилага спортна техника и тактика по бадминтон.
Прилага спортна техника и тактика по тенис на маса.
Прилага спортна техника и тактика по тенис.
----------------
Прилага елементи от спортната техника и тактика на един 
от ракетните спортове с отчитане на параметрите за год-
ност за участие на лица с увреждания според медицинските 
класификации.

Х Х Х Х Х

Фитнес,
бойни спортове

Поддържа хармоничност на телосложението и демонстрира 
разностранна физическа дееспособност.
Прилага спортна техника на един спорт от групата на бой-
ните спортове или от източните бойни стилове и прилага 
разнообразни тактически действия в различни ситуации. 
----------------
Притежава техника на фитнес, на един от бойните спор-
тове/източни бойни стилове с отчитане на параметрите 
за годност за участие на лица с увреждания според меди-
цинските класификации.

Х Х Х Х Х

----------------
Шахмат

----------------
Прилага тактически и стратегически комбинации в шахмат-
ната игра с отчитане на параметрите за годност за участие 
на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х Х Х Х Х Х

“
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Заключителни разпоредби
§ 7. В Наредба № 7 от 2016 г. за профи-

лираната подготовка (ДВ, бр. 67 от 2016 г.) 
се правят следните изменения:

1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Годишното тематично раз-

пределение по учебен предмет или модул 
се разработва в табличен вид за всеки клас 
и има следната структура:

1. разпределение на темите/тематичните 
области в урочни единици по учебни седмици 
за всеки от учебните срокове при спазване 
на видовете уроци и на тяхното съотношение 
според съответната учебна програма; 

2. очаквани резултати за всяка урочна 
единица;

3. методи, използвани при работа върху 
съответната урочна единица;

4. бележки или коментари.
 (2) Урочната единица обхваща един 

учебен час.“
2. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Годишното тематично раз-

пределение се разработва от преподаващия 
учител, като графата по чл. 10, ал. 1, т. 1 
се попълва преди началото на всяка учебна 
година, а графите по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3 
срещу съответната урочна единица може да 
се попълват и в хода на учебната година, 
но не по-късно от един ден преди провеж-
дането є.

(2) Годишното тематично разпределение, 
попълнено в частта му по чл. 10, ал. 1, т. 1, 
се предоставя преди началото на учебната 
година на директора на училището, а в 
случаите, когато преподаващ учител е ди-
ректорът – на началника на регионалното 
управление на образованието.

(3) Годишното тематично разпределение 
подлежи на изменение, допълнение и пре-
структуриране при възникнали обстоятел-
ства от обективен характер и промените се 
осъществяват, като учителят описва в гра-
фата по чл. 10, ал. 1, т. 4 срещу съответната 
урочна единица промените и ги предоставя 
на директора, а в случаите, когато препода-
ващ учител е директорът – на началника на 
регионалното управление на образованието.

(4) Годишното тематично разпределение 
подлежи на контрол от страна на директора 
на училището, на регионалното управление 
на образованието и на Министерството на 
образованието и науката.“

§ 8. За учебната 2018/2019 г. се прилагат 
разработените до влизането в сила на тази 
наредба годишни тематични разпределения.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Красимир Вълчев

8601

Наредба за изменение и допълнение на 
Наред ба № 13 от 2016 г. за гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното 

образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 5 съюзът „и“ се замества с предлога 

„на“;
б) създава се т. 10:
„10. електронното управление и медийната 

грамотност.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: 

„Минималният задължителен брой, както и 
разпределението по възрастови групи, на педа-
гогическите ситуации от тематичната област 
по ал. 1, т. 5 – безопасност на движението, са 
посочени в приложение № 5.“

§ 2. В приложение № 1 към чл. 14, ал. 2, 
т. 1 се правят следните допълнения:

1. В област на компетентност „Права на 
човека“ в колона „Първи гимназиален етап 
на средна степен“ след думата „несправед-
ливостите“ се добавя „(напр. с корупцията, 
дискриминацията, неравноправието); запознат 
е с принципите и целите на електронното 
управление и може да участва на практика 
в прилагането му за лични и за обществени 
цели“.

2. В област на компетентност „Власт, по-
литика и демократични ценности“ в колона 
„Прогимназиален етап на основната степен“ 
в края на текста след думата „нарушаване“ 
се добавя „(напр. авторитаризъм, корупция)“.

§ 3. В приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред „Безопасност и движение по пътищата“ 
се изменя така: 
„

Безопасност на 
движението по 
пътищата

9 6 6 6 5 5 5 4 4 4 1 1

“
2. След ред „Превенция и противодействие 

на корупцията“ се създава нов ред:
„

Електронно упра-
вление и медийна 
грамотност

1 1 1 1 1 1 4

“
3. Ред „ОБЩО“ се изменя така:

„

ОБЩО 20 17 17 19 22 22 23 22 28 29 21 27
“

4. В края на приложението след забележките 
се добавя следната забележка:

„Съгласно одобрено от министъра на образова-
нието и науката учебно съдържание по тематична 
област „Безопасност на движението по пътищата“ 
в детските градини се провеждат педагогически 
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските обекти 
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., 
бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 
2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 
от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС 
на Република България – бр. 93 от 2013 г.; 
бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 
2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на 
Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 

от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г.)

§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални ус-
тройства на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за управлението 
им и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез електронен магазин“.

§ 2. В чл. 1, ал. 1 се създават т. 6 – 8:
„6. условията и редът за издаване и за 

отнемане на разрешения на лицата, които 
извършват техническо обслужване и ремонт на 
фискално устройство/интегрирана автомати-
зирана система за управление на търговската 
дейност (ФУ/ИАСУТД);

7. изискванията към софтуера за управле-
ние на продажбите в търговските обекти и 
към производителите, разпространителите и 
ползвателите на такъв софтуер;

8. изискванията към лицата, извършващи 
продажби чрез електронен магазин.“

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 се създават изречения второ и 
трето: „Задължението за издаване на фискален 
бон се отнася и за извършване на продажби 
от ЕСФП, работеща в режим на самообслуж-
ване. Регистриране на продажби на течни 
горива чрез ЕСФП при условия на отложено 
плащане се приключва с вид плащане „резерв 
1“ – „отложено плащане“.“ 

2. В ал. 12 след думите „неподвижно при-
крепени към земята“ се добавя „или стоящи 
на собствената си тежест“. 

3. В ал. 13, изречение първо след думите 
„съд/съдове“ се поставя наклонена черта и 
се добавя „подвижни резервоари/цистерни“.

4. В ал. 14 думите „подвижни резервоари 
(мобилни автоцистерни)“ се заменят с „ав-
тоцистерни“.

5. Създава се ал. 15:
„(15) Продажбите на лекарства в аптека, 

които Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) заплаща по реда на Наредба № 10 
от 2009 г. за условията и реда за заплащане 
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, 
т. 1 и 2 от Закона за лекарствените проду-
кти в хуманната медицина, на медицински 
изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели, както и на лекарствени 
продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, 
т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 
2009 г.; изм., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 
от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., 
бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 
2016 г. и бр. 89 от 2017 г.), се приключват с вид 
плащане „резерв 1“ – „НЗОК“. При частично 
плащане от НЗОК продажбата се приключва 
чрез смесено плащане.“ 

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 се създава т. 5:
„5. процедура за четене и извличане на 

информация в структуриран вид от КЛЕН на 
персонален компютър съгласно приложение 
№ 34.“

2. Създава се ал. 7:
„(7) При кандидатстване за одобрение на 

ново средство за измерване, добавено в състава 
на ЕСФП в обект, производителите/вносите-
лите на ЕСФП подават в БИМ само писмена 
заявка-декларация съгласно приложение № 3.“

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 5 изречение второ се изменя така: 
„В заповедта се определят и резервни членове 
на комисията за съответното ведомство.“

2. В ал. 6 в изречение второ след думата 
„информация“ се поставя запетая и се добавя 
„коригиране на предоставената документация 
по чл. 8, ал. 3 и 6“ и се създават изречения 
четвърто и пето: „В случай че заявителят няма 
възможност да започне изпитване в реални 
условия на ЕСФП в обект, в 60-дневен срок 
от датата на подаване на заявка-декларацията 
е длъжен да подаде уведомително писмо в 
БИМ за оттегляне на направената заявка. В 
случай на подадено уведомително писмо БИМ 
уведомява НАП в 3-дневен срок.“

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започ-

ване на изпитване на ЕСФП в реални условия 
или за изпитване на добавено към ЕСФП ново 
средство за измерване комисията по чл. 10, 
ал. 5 съставя протокол съгласно приложение 

ситуации по образователни направления „Околен 
свят“ и „Конструиране и технологии“ с минимален 
годишен брой съответно за:

– първа възрастова група – 5;
– втора възрастова група – 5;
– трета възрастова група – 6;
– четвърта възрастова група – 7.“

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на 

обнародването є в „Държавен вестник“. 
Министър: 

Красимир Вълчев
8539
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№ 6 в три еднообразни екземпляра – по един 
за органите на НАП и на БИМ и един за 
лицето по чл. 3. Действията на комисията по 
чл. 10, ал. 5 се извършват в присъствието на 
лицето по чл. 3 или негов представител и на 
производителя/вносителя на ЕСФП.“

2. В ал. 4, изречение първо след думата 
„срок“ се добавя „до“.

3. В ал. 5 се създава изречение трето: 
„Добавяне на ново средство за измерване в 
състава на ЕСФП се извършва след изпитване 
в реални условия на място в търговския обект 
от комисията по чл. 10, ал. 5.“

4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Въз основа на резултатите от из-

питването и положително или отрицателно 
становище на комисията по чл. 10, ал. 5 за 
съответствие на типа с изискванията по тази 
наредба председателят на БИМ издава или 
мотивирано отказва издаване на свидетелство 
за одобряването на типа ЕСФП съгласно при-
ложение № 7 или допълнение към издаденото 
свидетелство за одобряване съгласно прило-
жение № 8, в което вписва новото средство 
за измерване.“

5. В ал. 8 думите „сервизната фирма, с 
която“ се заменят с „лицето, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт, с което“.

§ 7. В чл. 12а, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Думите „знаци-пломби“ се заменят със 
„знаци“.

2. Създава се изречение второ: „Знаците 
се поставят по начин, който не затруднява 
достъпа до местата за поставяне на знаците, 
удостоверяващи извършените първоначална 
и последващи проверки на средствата за 
измерване.“

§ 8. В чл. 15, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:
„3. осигури обучение на лицата, извършва-

щи сервизно обслужване и ремонт, за работа 
и техническа поддръжка на съответния тип 
ФУ;“.

2. В т. 11 накрая се добавя „подаването 
и приемането на данните се удостоверява 
с протокол за подадени и приети данни за 
сервизни техници, преминали обучение и 
имащи право на сервизна дейност съгласно 
приложение № 28; отхвърлят се некоректно 
попълнени данни, което се удостоверява с 
протокола съгласно приложение № 28;“.

3. В т. 12 накрая се добавя „предостави по 
един сервизен ключ на органите на НАП и 
БИМ при одобряване на нов модел ЕСФП;“. 

4. Създават се т. 14 и 15:
„14. подаде коректно попълнени данни по 

т. 11 в 7-дневен срок от момента на получаване 
на протокола за отхвърляне по т. 11;

15. при необходимост и при поискване от 
лице по чл. 3 или от контролни органи на 

НАП да оказва съдействие за разчитане на 
КЛЕН и запис на съдържащата се информация 
в структуриран вид на електронен носител.“ 

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регистрирана от БИМ 

сервизна фирма, която“ се заменят с „лице, 
получило разрешение от БИМ, което“.

2. В ал. 2:
а) в основния текст и в т. 1 думите „сервиз-

ната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт“;

б) точка 2 се изменя така:
„2. номер и дата на разрешението за из-

вършване на сервизно обслужване и ремонт 
на фискални устройства/ИАСУТД“. 

§ 10. В чл. 16а се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата 

по чл. 3 подават заявление за първоначална 
проверка на ЕСФП в БИМ по образец, ут-
върден от неговия председател и публикуван 
на интернет страницата на института, за 
извършване на проверка на място в обекта. 
Българският институт по метрология препра-
ща заявлението в НАП.“

2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: 
„Заявлението по ал. 1 и придружаващата го 
блок-схема могат да бъдат подадени и по 
електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електрон-
ните удостоверителни услуги и Закона за 
електронното управление.“

3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се 
добавя „за което се съставя протокол, екзем-
пляр от който се съхранява в обекта“. 

4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Всяка промяна в одобрената блок-схема 

или заменяне на елементи от нея се извършва 
след подаване на заявление за проверка на 
ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия 
председател и публикуван на интернет страни-
цата на института, за извършване на проверка 
на място в обекта. Българският институт по 
метрология препраща заявлението в НАП. 
В 14-дневен срок от подаване на заявлението 
органите на НАП и БИМ извършват съвместна 
проверка в търговския обект за одобряване 
на промените в блок-схемата.“

5. В ал. 7 думите „или е получило разреше-
ние от БИМ за сервиз на средства за измер-
ване“ се заменят с „или е лице, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт на средствата 
за измерване“.

6. Създава се ал. 8:
„(8) Електронните системи с фискална 

памет подлежат на последващи периодични 
проверки със срок на периодичност, равен 
на срока на периодичност на средствата за 
измерване, включени в състава им. Заявле-
нията за последващи периодични проверки 
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на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 
14 дни преди изтичане на срока на валидност 
на предходната проверка.“

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1: 
а) в основния текст в изречение първо ду-

мите „сервизната фирма, която“ се заменят 
с „лицето, извършващо сервизно обслужване 
и ремонт, което“, а в изречение второ думите 
„вписаната в паспорта сервизна фирма“ се 
заменят с „вписаното в паспорта лице, из-
вършващо сервизно обслужване и ремонт“;

б) в т. 2 думите „сервизната фирма“ се 
заменят с „лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“.

2. В ал. 2 в изречение първо думите „сервиз-
ната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт“, а в изрече-
ние второ думите „сервизната фирма, която“ 
се заменят с „лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт, което“.

3. В ал. 3 думите „сервизната фирма“ се 
заменят с „лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“.

§ 12. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на лицето, извършва-

що сервизно обслужване и ремонт, в деня 
на настъпване на промяната новото лице, 
извършващо сервизно обслужване и ремонт, 
отбелязва това обстоятелство в паспорта на 
ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, 
променя данните за лицето, извършващо сер-
визно обслужване и ремонт във ФУ/ИАСУТД, 
и изпраща съобщение към НАП съгласно при-
ложение № 17. В случаите на подновяване на 
договора за сервизно обслужване се изпраща 
съобщение към НАП съгласно приложение 
№ 17 с актуални данни.“

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3: 
„3. при прекратяване на лицето по чл. 3.“ 
2. В ал. 4 думите „сервизната фирма“ се 

заменят с „лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“.

3. Създава се ал. 5:
„(5) Прекратяване на регистрация на ФУ/

ИАСУТД се извършва, като се изпрати съоб-
щение за дерегистрация към НАП съгласно 
приложение № 17, като преди това се изпращат 
всички неизпратени данни от документи за 
продажба/сторно операция и дневни финан-
сови отчети.“

§ 14. В чл. 21, ал. 1 думите „обслужващата 
сервизна фирма“ се заменят с „обслужващото 
лице, извършващо сервизно обслужване и 
ремонт“.

§ 15. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Сервизен техник на вписаното в 

свидетелството за регистрация на ФУ лице, 
извършващо сервизно обслужване и ремонт, 
извършва демонтаж на фискалната памет. При 
смяна на ФП задължително се извършва и 

смяна на КЛЕН. Сервизният техник екс-
портира записаната в КЛЕН информация в 
структуриран четим вид във файл от типа 
csv, подписва файла с електронен подпис и 
го предава за съхранение на лицето по чл. 3 
заедно с КЛЕН.“

§ 16. В чл. 26 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 се създава т. 17:
„17. уникален номер на продажбата съгласно 

приложение № 29, когато се използва софтуер 
за управление на продажбите.“

2. Създава се ал. 5:
„(5) При поискване на документ за инфор-

мация за текуща сума по сметка на клиент 
същият не може да наподобява визуално и 
като съдържание фискален/системен бон. 
Документът следва да съдържа надпис, че 
по него не се дължи плащане. Надписът е 
с размер на буквите, три пъти по-голям от 
размера на останалата информация по него.“

§ 17. Член 31 се изменя така: 
„Чл. 31. (1) Сторно операция при реклама-

ция или връщане на стока, при операторска 
грешка или при намаление на данъчната 
основа, след приключена сметка на клиента, 
се документира чрез издаване на документ 
от ФУ или ИАСУТД. 

(2) Сторно документът съдържа посочени-
те в чл. 26, ал. 1, т. 1 – 9 реквизити, както и 
номер, дата и час на издаване на фискалния/
системния бон, по повод на който се издава 
сторно документът, причината за сторно опе-
рацията и надпис „СТОРНО“. Когато сторно 
документът се издава от ФУ, съдържа и ин-
дивидуалния номер на фискалната памет от 
фискалния бон, по който се извършва сторно 
операцията, а когато се издава от ИАСУТД, 
съдържа индивидуален номер на ИАСУТД 
от системния бон, по който се извършва 
сторно операцията. В случай че сторно доку-
ментът отразява операция по фискален бон 
за продажба, съдържащ уникален номер на 
продажбата, в сторно документа се отразява 
и уникалният номер на продажбата, по която 
се извършва сторното.

(3) При извършване на сторно операция 
се извършва и проверка за касова наличност 
във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване 
на сторно операция при недостатъчна касова 
наличност, с изключение на случаите на сторно 
операция при операторска грешка. 

 (4) Сторно операцията при операторска 
грешка се извършва до 7-о число на месеца, 
следващ месеца, в който е допусната греш-
ката. Сторно операция при връщане или 
рекламация на стока или при намаление на 
данъчната основа се документира в момента 
на възстановяване изцяло или частично в 
брой на заплатената от клиента сума. Когато 
възстановяването на сумата се извършва чрез 
предоставяне на ваучер или други заместващи 
парите платежни средства, се извършва сторно 
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операция, след което се отразява продажбата 
на ваучер или заместващите парите платежни 
средства.

(5) При извършване на покупка от или под 
наблюдението на орган на НАП (контролна 
покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, ко-
гато предметът на покупката може да бъде 
използван за търговска продажба и неговата 
потребителна стойност не е намаляла или 
услугата не е консумирана изцяло или час-
тично. При издадена фискална касова бележка 
лицето по чл. 3 извършва сторно операция 
по реда на ал. 1 и 2. Органите на НАП из-
вършват контролни покупки при условия и по 
ред, определени от изпълнителния директор 
на НАП, като средствата се осигуряват от 
бюджета на НАП.

(6) Не се допуска сторно операция при 
продажби на горива, натрупани през ЕСФП, 
и на стоки или услуги, които не са програ-
мирани и регистрирани с наименованието си 
и с единична цена, ако такова програмиране 
се изисква съгласно чл. 27, ал. 3.

(7) Не се допуска сторно операция при 
продажби на стоки и услуги от автомати на 
самообслужване.

(8) Сторно операция за продажба, доку-
ментирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, 
ал. 2, може да се извършва чрез издаване на 
кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако 
се възстановява сума в брой в момента на 
издаване на известието. В този случай сторно 
документът съдържа освен задължителните 
реквизити по ЗДДС и по ал. 2.“

§ 18. В чл. 33, ал. 1 след думата „продаж-
би“ се поставя наклонена черта и се добавя 
„сторно операции“. 

§ 19. В чл. 34 след думата „фактури“ се 
поставя наклонена черта и се добавя „кре-
дитни известия“.

§ 20. В чл. 35 се създава ал. 3: 
„(3) Кочанът с касови бележки се съхранява 

в търговския обект.“
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Продажбите/сторно операциите се 

документират с касови бележки от кочан в 
случаите:

1. на спиране на захранващото напрежение;
2. на извършване на експертиза на ФУ от 

БИМ; 
3. по време на ремонт на ФУ за вписаното 

в паспорта време; 
4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради 

нарушена дистанционна връзка с НАП, за не 
повече от 48 часа от блокирането.“ 

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Редът на документиране по ал. 1 не 

се прилага при продажби, отчитани чрез 
вградени фискални устройства в автомати на 
самообслужване, като в посочените случаи 
работата на автомата следва да се блокира.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4, като в ал. 3 думите „сервизната фир-
ма, с която“ се заменят с „лицето, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт, с което“.

§ 22. В чл. 37 след думата „продажбите“ се 
поставя наклонена черта и се добавя „сторно 
операциите“.

§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1, изречение първо след думата 
„продажби“ се поставя наклонена черта и 
се добавя „сторно операции“ и се създават 
изречения четвърто и пето: „При продажби 
на течни горива в/от обекти, които са изцяло 
на самообслужване, дневният финансов отчет 
се генерира автоматично и се записва във 
фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден 
(за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо 
ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов 
отчет с нулиране и запис във фискалната 
памет за всеки ден, през който в ЕСФП са 
регистрирани продажби и/или зареждания 
на течни горива.“ 

2. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя 
наклонена черта и се добавя „разходомерите/
измервателните системи“. 

3. В ал. 7 след думите „продажби“ и „про-
дажба“ се поставя наклонена черта и се добавя 
съответно „сторно операции“ и „сторно опе-
рация“, и се създава изречение второ: „Дните, 
в които не са регистрирани зареждания на 
течни горива, подлежащи на регистрация, се 
вписват в книгата с текст „няма регистрирано 
зареждане на гориво“ за съответната дата, 
удостоверено с подпис.“

4. В ал. 8 думите „сервизната фирма“ се 
заменят с „лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“.

5. В ал. 9, изречение второ думите „сер-
визната фирма, поддържаща“ се заменят с 
„лицето, извършващо сервизно обслужване 
и ремонт, поддържащо“.

§ 24. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 думите „сервизната фирма“ се 
заменят с „лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“.

2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) При възстановяване работата на ФУ 

лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ 
към НАП сумарния оборот, натрупан при ра-
бота с касови бележки от кочан. Натрупаният 
оборот се предава чрез издаване на фискален 
бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите 
по съответните групи от издадените касови 
бележки от кочан.

(6) Когато лицето по чл. 3 работи с касови 
бележки от кочан повече от един ден, обо-
ротите се предават чрез издаване на отделен 
фискален бон, съдържащ оборота за съот-
ветния ден, като непосредствено след това 
се отпечатва пълен дневен финансов отчет с 
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нулиране и запис във фискалната памет. Този 
начин за предаване на натрупаните обороти 
се спазва за всеки ден, през който лицето по 
чл. 3 е отчитало продажби с касови бележки 
от кочан. Пълен дневен финансов отчет с 
нулиране се отпечатва преди регистриране на 
извършваните продажби на стоки или услуги 
за текущия ден.

(7) Когато работата на ФУ е прекъсната 
и възстановена в рамките на работния ден 
на лицето по чл. 3, съответно отчитането на 
продажбите се извършва с касови бележки от 
кочан в рамките на деня, в който е прекъсната 
и е възстановена работата на ФУ, натрупаният 
оборот, отчетен с касови бележки от кочан, 
се предава чрез издаване на фискален бон, 
съдържащ сумарния оборот, като в края на 
работния ден се отпечатва общ дневен финан-
сов отчет с нулиране и запис във фискалната 
памет.“

§ 25. Глава седма се изменя така:

„ Г л а в а  с е д м а 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕ-
МАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ФИСКАЛ-
НИТЕ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИТЕ 
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВ-

ЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 44. Сервизно обслужване на тип ФУ/
ИАСУТД се извършва от лица, получили раз-
решение от БИМ, издадено по реда на чл. 45, 
ал. 4 за техническо обслужване и ремонт на 
същия тип ФУ/ИАСУТД. 

Чл. 45. (1) Лицата, които кандидатстват за 
издаване на разрешение, трябва:

1. да са регистрирани по Търговския закон 
или по Закона за кооперациите, или по чл. 3, 
ал. 1, т. 5, буква „а“ от Закона за регистър 
БУЛСТАТ; 

2. да не са обявени в несъстоятелност или 
да не се намират в производство за обявяване 
в несъстоятелност или в ликвидация;

3. да имат сключени договори със сервизни 
техници, които са завършили минимум средно 
образование и са преминали курс за обучение 
за сервизно обслужване при производителя на 
конкретния тип ФУ/ИАСУТД; когато канди-
датът е едноличен търговец, който извършва 
дейност като сервизен техник с личен труд 
и отговаря на поставените условия, договор 
не се изисква; 

4. да имат сключен договор за сервизно 
обслужване за съответния тип ФУ/ИАСУТД 
с производителя или вносителя.

(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за 
получаване на разрешение съгласно прило-
жение № 13, към което прилагат:

1. копие от сключения договор с производи-
теля или вносителя за сервизно обслужване на 
посочените в договора типове ФУ/ИАСУТД;

2. графично изображение на сервизната 
пломба за ФУ;

3. списък на сервизните техници с при-
ложени копия на документи за образование, 
на договори и на удостоверения за преминал 
курс по ал. 1, т. 3; когато със сервизен техник 
е сключен трудов договор, копие на договора 
не се предоставя, а информация за него се 
изисква и получава по служебен път от НАП;

4. документ за платена такса;
5. индивидуалните сервизни ключове на 

всеки сервизен техник от списъка, издадени 
от производителя или вносителя на ЕСФП, в 
случаите на подаване на заявление за сервизно 
обслужване на ЕСФП.

(3) Производителите/вносителите на ФУ/
ИАСУТД кандидатстват за разрешение за 
техническо обслужване и ремонт на произ-
вежданите/внесените от тях ФУ/ИАСУТД, 
без да представят документа по ал. 1, т. 4. 

(4) Когато лицето отговаря на изисквани-
ята на ал. 1 и 2, председателят на БИМ или 
упълномощено от него лице издава разреше-
ние за извършване на техническо обслужване 
и ремонт на тип ФУ/ИАСУТД в 14-дневен 
срок от датата на подаване на заявлението. 
Разрешението съдържа:

1. наименованието, седалището и адреса 
на лицето;

2. единен идентификационен код;
3. типовете ФУ/ИАСУТД, име на фирмата 

производител или вносител и номер на свиде-
телството за одобряване на тип ФУ/ИАСУТД, 
за които лицето е получило разрешение за 
сервизно обслужване;

4. дата на издаване на разрешението.
(5) При установяване на несъответствия с 

изискванията лицето се уведомява за отстра-
няването им в 14-дневен срок. В този случай 
срокът по ал. 4 започва да тече от датата на 
предоставяне на доказателствата.

(6) При неотстраняване на несъответстви-
ето в срока по ал. 5 председателят на БИМ 
отказва издаване на разрешение. Решението 
за отказ подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

(7) Председателят на БИМ или упълномо-
щено от него лице отнема разрешението за 
извършване на сервизна дейност с мотивирана 
писмена заповед при:

1. прекратяване на дейността по сервизно 
обслужване на ФУ/ИАСУТД;

2. промени, водещи до несъответствие с 
изискванията по ал. 1;

3. установяване от служителите от БИМ 
или органите по приходи на НАП, че лицето, 
получило разрешение за техническо обслуж-
ване и ремонт, не изпълнява задълженията си 
съгласно ЗДДС и тази наредба или не спазва 
обхвата на разрешението;

4. прекратяване на договора за сервизно 
обслужване от страна на производителя.
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(8) В случаите по ал. 7, т. 4 председателят 
на БИМ или упълномощено от него лице 
може, вместо да отнеме, само да ограничи 
обхвата на разрешението.

(9) Българският институт по метрология 
води публичен регистър на лицата, получили 
разрешение за извършване на техническо об-
служване и ремонт на ФУ/ИАСУТД. 

Чл. 46. (1) Лицата, получили разрешение за 
техническо обслужване и ремонт, са длъжни 
да уведомят председателя на БИМ в 7-дневен 
срок от настъпването на промяна във:

1. правния статут, структурата и обхвата 
на дейността им;

2. ръководството или персонала, които 
влияят върху изпълнението на задълженията 
за сервизно обслужване;

3. прекратяване на договора с производител 
или вносител на ФУ/ИАСУТД от обхвата на 
разрешението. 

(2) Когато промените по ал. 1 водят до не-
съответствие с изискванията на чл. 45, ал. 1, 
служителите на БИМ правят мотивирано пред-
ложение до председателя или упълномощено 
от него лице за отнемане на разрешението 
или за ограничаване на обхвата му.

(3) Обхватът на разрешението може да бъде 
ограничен по отношение на типовете фискал-
ни устройства, на които лицето има право 
да извършва сервизно обслужване и ремонт.

Чл. 47. (1) Председателят на БИМ или упъл-
номощено от него лице със заповед прекра-
тява разрешението за техническо обслужване 
и ремонт по предложение на контролните 
органи по тази наредба при: 

1. неспазване изискванията по чл. 45, ал. 1;
2. системни нарушения на изискванията, 

свързани с въвеждане/извеждане от експло-
атация, с регистрация/дерегистрация и със 
сервизно обслужване и ремонт;

3. по мотивирано предложение на произ-
водителя/вносителя. 

(2) Заповедта за прекратяване на разреше-
нието подлежи на вписване в регистъра по 
чл. 45, ал. 9 и се уведомява лицето в 7-дневен 
срок от издаването є. 

(3) Лице, за което е издадена заповед по 
ал. 1, има право да кандидатства за издаване 
на ново разрешение за извършване на тех-
ническо обслужване и ремонт, ако е изтекла 
една година от издаване на заповедта.

(4) Българският институт по метрология 
изпраща на НАП копие на заповедта по ал. 2 
в срок до 3 работни дни от издаването є. 

(5) При прекратяване на дейността по 
инициатива на лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт, БИМ уведомява НАП 
за това в срок до 3 работни дни от настъпване 
на събитието.

(6) Лице, в чийто управителен и/или кон-
тролен орган участва физическо лице, което е 
било или към датата на подаване на заявление 
за получаване на разрешение за техническо 

обслужване и ремонт е член на управителен 
и/или контролен орган на друго предприятие, 
на което е издадена заповед за прекратяване 
на разрешение за техническо обслужване и 
ремонт съгласно ал. 1, има право да кандидат-
ства за издаване на разрешение за техническо 
обслужване и ремонт, ако е изтекла една 
година от издаване на заповедта.

Чл. 48. В случаите на чл. 47, ал. 1 лицето, 
на което е прекратено разрешението за из-
вършване на техническо обслужване и ремонт, 
е длъжно в 14-дневен срок от издаване на 
заповедта да уведоми за това лицата по чл. 3, 
с които има сключен договор за сервизно 
обслужване.

Чл. 49. (1) Сервизното обслужване по време 
на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва 
от лица, получили разрешение от БИМ за 
техническо обслужване и ремонт, при сключен 
писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се 
отпечатване на предупредителен текст преди и 
след изтичане на срока на сервизния договор 
в дневния финансов отчет с нулиране.

(2) Не се допуска извършване на ремонт 
на ФУ/ИАСУТД от лице, различно от посо-
ченото в договора.

(3) Изискването по ал. 1 за сключен писмен 
договор не се прилага за лицата, извършва-
щи сервизно обслужване, при обслужване на 
собствените ФУ/ИАСУТД, с които регистрира 
и отчита собствените продажби.

(4) Лицата, извършващи сервизно обслужва-
не и ремонт на ЕСФП, са длъжни да осигурят 
техническа възможност за пломбиране на 
обозначените места в блок-схемата на ЕСФП.

Чл. 49а. При промяна в списъка на сервиз-
ните техници, преминали обучение за под-
дръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи 
индивидуални сервизни ключове с уникален 
идентификатор, лицето по чл. 49 уведомява 
за промяната производителя/вносителя в 
тридневен срок.

Чл. 49б. (1) Преди и след извършване на 
сервизно обслужване/ремонт на средства за 
измерване, работещи в състава на ЕСФП, 
лицата, които го извършват, подават по 
електронен път уведомление. Уведомлението 
се подава чрез използване на квалифициран 
електронен подпис в web базирано приложение 
на интернет страницата на НАП по образец 
съгласно приложение № 26.

(2) Преди и след извършване на сервизно 
обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД, вклю-
чително ЕСФП, лицата, които го извършват, 
подават по електронен път уведомление. 
Уведомлението се подава чрез използване на 
квалифициран електронен подпис в web бази-
рано приложение на интернет страницата на 
НАП по образец съгласно приложение № 27.

Чл. 50. (1) За всяко обслужвано ФУ/
ИАСУТД се открива и води сервизно досие, 
в което се съхраняват документите, получени 
или издадени във връзка с регистрацията и 
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сервизното обслужване. Профилактичните 
проверки и/или ремонти се вписват в досието 
в таблична форма.

(2) Датата и часът на започване на ремонта 
се вписват в паспорта на ФУ и в досието по 
ал. 1 в момента на приемането. 

(3) Датата и часът на завършване на ремон-
та, както и описание на дефекта се вписват 
в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при 
завършване на ремонта. 

(4) Вписванията в паспорта се заверяват с 
подпис на сервизния техник и печат. 

(5) След всеки ремонт ФУ задължително 
се пломбира.

(6) При приемане на ФУ за ремонт сервиз-
ният техник съставя протокол в два екзем-
пляра, в който задължително посочва датата, 
часа и причината за приемане. В този случай 
паспортът придружава ФУ. 

(7) Досиетата на ФУ/ИАСУТД, за които 
договорите за техническо обслужване и ремонт 
са прекратени, се съхраняват най-малко в 
5-годишен срок от датата на прекратяването.

Чл. 51. Всяко лице, което извършва сер-
визно обслужване на ФУ/ИАСУТД, е длъжно 
да подава ежемесечно до 15-о число в НАП 
данни за издадените през предходния месец 
свидетелства за регистрация на ФУ/ИАСУТД, 
за прекъсване или започване на сервизното 
обслужване, както и за получени уведомле-
ния по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по 
електронен път с формат и параметри на за-
писа по образец съгласно приложение № 15. 
Данните се изпращат по електронен път чрез 
използване на квалифициран електронен под-
пис в web базирано приложение на интернет 
страницата на НАП.

Чл. 52. (1) Срокът за ремонт на ФУ, с 
изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не 
повече от 2 работни дни на територията на 
градовете и не повече от 4 работни дни на 
територията на селата от момента на повре-
дата, съответно от уведомяването на сервиза.

(2) Срокът за ремонт при повреда на фи-
скална памет е не повече от 5 работни дни 
от предаването на протокола за демонтаж 
на фискалната памет от сервизния техник на 
производителя/вносителя по реда и в сроко-
вете по чл. 22, ал. 9.“

§ 26. Създава се глава седма „а“ с чл. 52а:

„ Г л а в а  с е д м а  „ а “

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪР-
ГОВСКИ ОБЕКТИ И СВЪРЗАНОСТТА ИМ 

С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 52а. Софтуерът за управление на про-
дажби в търговски обект трябва да отговаря 
на изискванията съгласно приложение № 29.“ 

§ 27. Създава се глава седма „б“ с 
чл. 52б – 52ж:

„ Г л а в а  с е д м а  „ б “ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪР-

ГОВСКИ ОБЕКТ

Чл. 52б. (1) Всяко лице, производител/
разпространител на софтуер за управление 
на продажби в търговски обект, е длъжно да 
декларира в НАП обстоятелствата, посочени 
в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.

(2) Декларацията по ал. 1 за софтуер, про-
изведен от лице, установено или с постоянен 
адрес на територията на страната, се подава 
от това лице. 

(3) Декларацията по ал. 1 за софтуер, про-
изведен от лице, установено на територията 
на друга държава – членка на Европейския 
съюз, се подава от това лице или от един 
оторизиран разпространител за територията 
на страната. 

(4) Декларацията по ал. 1 за софтуер, про-
изведен от неустановено на територията на 
Европейския съюз лице, се подава от един 
оторизиран разпространител на софтуера, ус-
тановен на територията на Европейския съюз. 

(5) Изискването по ал. 1 не се отнася за 
лица, оторизирани от производител/разпрос-
транител да разпространяват софтуер, за 
който производителят/разпространителят е 
декларирал обстоятелствата съгласно чл. 118, 
ал. 14 от ЗДДС.

(6) Националната агенция за приходите 
поддържа публичен списък със софтуерите, 
за които е декларирано съответствие с нор-
мативните изисквания. Списъкът е достъпен 
на интернет страницата на НАП и съдържа 
информация съгласно приложение № 35. 

Чл. 52в. (1) Производител/разпространи-
тел на софтуер за управление продажби в 
търговски обект декларира обстоятелствата, 
посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, преди 
да започне неговото разпространение, чрез 
подаване на декларация по образец съгласно 
приложение № 30. Декларацията се подава по 
електронен път с квалифициран електронен 
подпис по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс чрез електронна услуга 
в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на 
интернет страницата на агенцията. 

(2) С декларацията по ал. 1 се подават:
1. информация за софтуера съгласно при-

ложение № 31;
2. подробно ръководство за работа със 

софтуера;
3. за софтуери, които се инсталират в среда 

на клиента, се представят: пълно описание 
на обектите в базата данни (БД), свързани 
с управлението на продажбите, вкл. таблици 
и предназначението им, връзки между тях, 
описание на полетата в таблиците, както и 
изпълним файл и source-кодът, от който е 
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генериран изпълнимият файл, за достъп и 
извличане на данни от БД в структуриран 
четим вид с възможност за избор – от всич-
ки или от част от таблиците, с които работи 
софтуерът; 

4. за софтуери, които се предоставят като 
облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), 
се представят: описание на функционирането 
на услугата; технически канали за комуни-
кация между облачната услуга и фискалните 
устройства; портове за комуникация; описание 
на инсталираните локални компоненти в среда 
на клиента; физическо местонахождение на 
базата данни; в случай че софтуерът работи с 
локална база данни, се предоставя и инфор-
мацията съгласно т. 3. 

(3) В 7-дневен срок от настъпване на промя-
на на обстоятелствата в подадена декларация, 
включително за всяка нова версия на софтуера, 
производителят/разпространителят подава 
нова декларация по реда на ал. 1. В случай 
че при новата версия е налице промяна във 
функционалността и/или структурата на базата 
данни, попадащи в обхвата на приложение 
№ 29, се подава и информация за промените 
по реда на ал. 2.

(4) При настъпване на промени в инфор-
мацията, подадена по реда на ал. 2, произво-
дителят/разпространителят уведомява НАП 
в 7-дневен срок по същия ред. 

(5) В 7-дневен срок от подаване на деклара-
цията по ал. 1 и информацията по ал. 2 НАП 
включва софтуера в електронен публичен 
списък на софтуерите, разрешени за ползване 
в търговските обекти. При установяване на 
пропуски или непълноти в подадената деклара-
ция и в информацията по ал. 2 НАП уведомява 
за това декларатора по електронен път. Соф-
туерът се включва в електронния публичен 
списък в 7-дневен срок след отстраняване на 
всички установени пропуски/непълноти. В 
случай че се подава само декларация по ал. 1 
за нова версия на софтуера без промяна на 
информацията по ал. 2, срокът за включване 
на новата версия на софтуера в публичния 
списък е 2 работни дни. 

(6) При преустановяване производството/
разпространението и/или поддръжката на 
софтуер, за който е декларирано съответствие 
по реда на чл. 52б, ал. 1, производителят/
разпространителят уведомява НАП за това 
обстоятелство в 14-дневен срок от настъпва-
нето му по електронен път с квалифициран 
електронен подпис по реда на Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс чрез електронна 
услуга в Портала за е-услуги на НАП, дос-
тъпен на интернет страницата на НАП. Това 
се отбелязва в публичния електронен списък 
със софтуерите, поддържан от НАП.

(7) Преди предприемане на действия по 
прекратяване на дейността и заличаване от 
публичните регистри производителят/раз-

пространителят на софтуер предоставя на 
НАП информацията по чл. 52е, ал. 1, т. 1 за 
всички версии, за които е подал декларации 
по чл. 118 от ЗДДС. 

(8) Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е 
подадена от разпространител, с когото произ-
водителят на софтуера прекратява договорните 
си отношения, производителят е задължен 
при поискване от орган по приходите да пре-
достави информацията по чл. 52е, ал. 1, т. 1. 

(9) В случай на установено неспазване от 
страна на производител/разпространител на 
задълженията по ал. 7 и 8 и чл. 52е, ал. 1 
НАП предприема действия по заличаване на 
софтуера от публичния списък. 

Чл. 52г. Производител на софтуер за упра-
вление продажби, който предоставя софтуера 
като облачна услуга (SaaS), може да съхраня-
ва базата данни на лицата по чл. 118, ал. 18 
от ЗДДС само на територията на Република 
България или на държава – членка на ЕС.

Чл. 52д. (1) Производителите/разпростра-
нителите са длъжни да оказват съдействие на 
органите по приходите за достъп, четене и 
експорт в четим вид на информация от реална 
и/или архивна база данни на разработвания/
разпространявания от тях софтуер, включи-
телно на обектите в базата данни. 

(2) Когато софтуерът се предоставя като 
облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), 
при поискване от страна на орган по приходите 
производителите са длъжни да предоставят 
дистанционен достъп до „одиторския профил“ 
на софтуера за конкретно задължено лице, 
както и да предоставят цялата информация 
от базата данни, отнасяща се за това лице. 

(3) Производителите/разпространителите 
са длъжни незабавно писмено да уведомят 
НАП, в случай че установят манипулиране 
на софтуера или на информацията в базата 
данни при задължено лице – потребител на 
софтуера. 

Чл. 52е. (1) Когато в хода на контролно 
производство се установи несъответствие с 
изискванията в приложение № 29 на функци-
оналността на софтуер, за който е подадена 
декларация по реда на чл. 52в, ал. 1, органът 
по приходите може да възложи извършва-
не на експертиза по реда на ДОПК. В този 
случай производителят/разпространителят 
на софтуера оказва съдействие и предоставя 
изисканата за целите на експертизата инфор-
мация, включително:

1. предоставя пълен инсталационен пакет 
на софтуера, предмет на експертизата (при 
SaaS – създаване на нов клиентски акаунт за 
целите на експертизата); или 

2. осигурява контролирана среда и съдейст-
ва за провеждане на изпитвания на софтуера с 
оглед откриване на причините за установеното 
несъответствие.
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(2) В случай че в хода на възложена екс-
пертиза производителят/разпространителят 
на софтуера не изпълни задълженията си по 
ал. 1 или в резултат от извършена експерти-
за се установи несъответствие на включен в 
публичния списък софтуер с изискванията на 
приложение № 29, НАП предприема действия 
по заличаване на софтуера от публичния 
списък. 

Чл. 52ж. (1) В случаите по чл. 52в, ал. 9 и 
чл. 52е, ал. 2 актът за заличаване на софтуер 
за управление на продажби от поддържания 
от НАП публичен електронен списък се 
издава от оправомощен от изпълнителния 
директор на НАП орган по приходите. Актът 
подлежи на обжалване пред компетентния 
административен съд по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс.

(2) Административният акт по ал. 1 се 
публикува на интернет страницата на Наци-
оналната агенция за приходите, а лицата по 
чл. 3, използващи софтуера и подали инфор-
мация по реда на чл. 53з, се уведомяват по 
електронен път. 

(3) След влизане в сила на администра-
тивния акт по ал. 1 на интернет страницата 
на Националната агенция за приходите се 
публикува съобщение, а лицата по чл. 3, из-
ползващи софтуера и подали информация по 
реда на чл. 53з, се уведомяват по електронен 
път за изключване на софтуера от публичния 
списък и за задължението им незабавно да 
преустановят неговото използване.“

§ 28 . Създава се глава седма „в“ с 
чл. 52з – 52л:

„ Г л а в а  с е д м а  „ в “

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО 
ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Чл. 52з. (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС 
в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер 
за управление на продажбите в търговския 
обект подават информация по електронен път 
с квалифициран електронен подпис по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
чрез електронна услуга в Портала за е-услуги 
на НАП, достъпен на интернет страницата на 
НАП, съгласно приложение № 32. 

(2) При промяна на данните по ал. 1 задъл-
жените лица подават актуална информация 
в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат 
да използват в търговски обект, в който се 
извършват продажби на стоки и услуги, за 
които е налице задължение за издаване на 
фискален бон, само софтуер/и за управление 
на продажбите, отговарящ/и на посочените 
в приложение № 29 изисквания, като софту-
ерът/ите задължително управлява/т всички 
фискални устройства в този обект.

(4) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС ня-
мат право без оторизация от производителя/
разпространителя на софтуера да променят 
функционалността му или да добавят външни 
модули към него. 

(5) Създаваната от софтуера база данни 
може да бъде съхранявана само на терито-
рията на Република България или на държа-
ва – членка на Европейския съюз. 

Чл. 52и. (1) При извършване на проверка 
в търговски обект лицата по чл. 118, ал. 18 от 
ЗДДС са длъжни по искане от орган по прихо-
дите незабавно да осигурят достъп до всички 
устройства, които работят с използвания в 
обекта софтуер – сървъри, работни станции, 
ФУ и др. В случай че местонахождението на 
част от устройствата е извън проверявания 
обект, до тях следва незабавно да се осигури 
отдалечен достъп. 

(2) Когато софтуерът е инсталиран в среда 
на задълженото лице (собствена или наета) 
и при поискване от орган по приходите в 
хода на извършване на контролни действия в 
търговски обект, същото е длъжно незабавно 
да осигури: 

1. достъп до конфигурирания в софтуера 
„одиторски профил“;

2. директен достъп с пълни права за четене 
и експорт на информацията от текущата и ар-
хивните БД на използвания в обекта софтуер 
за управление на продажбите, независимо от 
местонахождението на БД. 

(3) Когато софтуерът се ползва като об-
лачна услуга, предоставена от производител/
разпространител, и при поискване от орган по 
приходите в хода на извършване на контролни 
действия в търговски обект, задълженото лице 
е длъжно незабавно да осигури: 

1. достъп до конфигурирания в софтуера 
„одиторски профил“;

2. достъп до инсталирани локални софту-
ерни компоненти; 

3. директен достъп с пълни права за чете-
не и експорт на информацията от текущата 
и архивните бази данни на използвания в 
обекта софтуер за управление на продажбите, 
в случай че се използва локална база данни.

Чл. 52к. (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС 
са отговорни за целостта и интегритета на 
информацията, съдържаща се в базата данни 
на софтуера (текуща база данни и архивни 
копия на базата данни), както и за съхране-
нието є в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, 
независимо от нейното местонахождение. 

(2) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са 
длъжни при поискване да осигурят на орга-
ните по приходите достъп до информацията 
по ал. 1 с възможност за експорт и копиране 
през потребителския интерфейс на софтуера. 
Когато софтуерът е част от или е свързан с 
интегрирана информационна система за уп-
равление на продажбите/търговската дейност 
на лицето по чл. 3 и използваната технология 
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за реализацията му не позволява изпълнени-
ето на всички или на част от изискванията 
по т. 16, 17, 18, и 19, изпълнението на тези 
изисквания следва да бъде осигурено чрез 
функционалността на интегрираната система. 

(3) Когато работата на софтуера е свързана 
с получаване или подаване на информация 
от или към други софтуери или модули от 
информационни системи, лицата по чл. 118, 
ал. 18 от ЗДДС съхраняват информацията, 
създавана чрез тези софтуери (модули от ин-
формационни системи), в сроковете по чл. 38, 
ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят 
достъп до нея с пълни права за четене и екс-
порт на данни. 

Чл. 52л. Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са 
длъжни да въвеждат имената за всеки от полз-
вателите (операторите) на софтуера съгласно 
сключените с тях трудови или граждански 
договори, присвоената роля/роли и периода 
на активност за всяка от присвоените роли.“ 

§ 29. Създава се глава седма „г“ с чл. 52м 
и 52н:

„ Г л а в а  с е д м а  „ г “

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗ-
ВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН 

МАГАЗИН

Чл. 52м. (1) Лице по чл. 3, което извършва 
продажба на стоки или услуги чрез електронен 
магазин, независимо дали използва собствен 
домейн, нает домейн или домейн на друго 
лице, предоставящо платформа за извършване 
на продажби в интернет, преди започване на 
дейност по продажби на стоки/услуги чрез 
електронен магазин подава информация по 
електронен път с квалифициран електронен 
подпис по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс чрез електронна услуга 
в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на 
интернет страницата на НАП, съгласно при-
ложение № 33. 

(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно 
за всеки електронен магазин, чрез който се 
извършват продажби.

(3) При промяна на данните по ал. 1 акту-
ална информация се подава в 7-дневен срок 
от настъпване на промяната.

(4) При прекратяване на дейността по 
продажби на стоки/услуги чрез електронен 
магазин информация за това обстоятелство 
се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от 
прекратяване на дейността. 

Чл. 52н. Лицата, които извършват про-
дажби чрез електронен магазин, са длъжни 
да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от 
ДОПК създаваната чрез софтуера на елек-
тронния магазин информация (текуща база 
данни и архивни копия на базата данни) и 
при поискване от органите по приходите да 
осигурят достъп до нея с възможност за екс-
порт и копиране на данни.“

§ 30. В чл. 56 се създават ал. 5 и 6: 
„(5) Когато лицето има одобрена за обект 

ИАСУТД и открива следващ обект, в който 
продажбите ще се регистрират и отчитат 
чрез ИАСУТД от същия одобрен тип и няма 
промяна във функционалните и техническите 
изисквания спрямо одобрения тип, заявка-
декларация се подава за всеки нов търговски 
обект поотделно, като документите по ал. 1, 
т. 1 и 2 не се предоставят. 

(6) В тридневен срок от подаването на за-
явка-декларация за одобряване на ИАСУТД 
органите на БИМ уведомяват по електронен 
път НАП.“

§ 31. В чл. 58 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 след думата „продажби“ се по-
ставя наклонена черта и се добавя „сторно 
операции“.

2. В ал. 2 след думата „продажби“ се поставя 
наклонена черта и се добавя „сторно операции“, 
а след думата „фактури“ се поставя наклонена 
черта и се добавя „кредитни известия“.

§ 32. В чл. 59б, ал. 1 се създава изречение 
второ: „Допуска се данните от електронния 
документ за доставка и електронния документ 
за получаване да се подават по електронен 
път и през програмен интерфейс в XML фор-
мат с квалифициран електронен подпис, като 
НАП предоставя валидиращи XML схеми на 
заинтересованите лица.“

§ 33. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се създават т. 16 – 19:

„16. „неподвижно прикрепени към земята 
резервоари“ са резервоари за съхранение на 
течни горива, част от конструкция, която от 
действието на човека е закрепена/фиксирана 
към земята, постамент или постройка и не 
може да бъде отстранена/преместена, без 
това да наруши целостта є или допълнително 
поставените към нея крепежни елементи;

17. „подвижни резервоари“ са резервоари 
за съхранение на течни горива, които не по-
падат в т. 18 и са с вместимост до 1000 литра;

18. „автоцистерни за превоз на течни горива“ 
са превозни средства, които имат издадено 
разрешение от Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“ за превоз на опасни 
товари на територията на страната и притежа-
ват държавен регистрационен номер, издаден 
от структурните звена „Пътна полиция“ при 
Столичната дирекция на вътрешните работи 
или областните дирекции на Министерството 
на вътрешните работи;

19. „управление на продажбите“ чрез използ-
ване на софтуер за управление на продажбите 
в търговски обект е процес по автоматизирана 
обработка на информация за извършване на 
продажби на стоки или услуги, включващ 
проследяване на движението на стоките или 
изпълнението на услугите от заявяването им 
до тяхното предоставяне и/или извършване 
на плащане.“



БРОЙ 80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  125   

§ 34. В приложение № 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В раздел І т. 9 се изменя така:
„9. Да осигуряват възможност за извърш-

ване на сторно операция след приключване 
сметката на клиента. Сумите по сторно 
операциите се натрупват в отделен регистър 
с положителен знак, без да се коригира об-
щият дневен оборот. „Сторно операция“ чрез 
ФУ се документира с издаване на фискален 
бон с надпис „СТОРНО“, изписан с двоен 
шрифт. Броят на сторно операциите и под-
лежащите на връщане суми се натрупват в 
отделни регистри според причината за сторно 
операцията, общо и по данъчни групи.“

2. В раздел ІІ: 
а) в т. 7:
аа) в края на буква „в“ се добавя:
„- 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХ.

ХХ – 8 разряда) – за ЕКАФП и ФПр;
- 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХХ.

ХХ – 9 разряда) – за ЕСФП;“
бб) в буква „г“ думите „стойност на общия 

оборот от продажбите за деня“ се заменят с 
„стойностите на общия оборот от продажби 
и от извършени сторно операции за деня“;

б) в т. 8:
аа) в буква „г“ след думите „данъчните 

групи“ се добавя „и оборота за всяка от сторно 
данъчните групи“;

бб) в буква „д“ думите „стойността на 
общия оборот от продажбите за периода“ се 
заменят със „стойностите на общия оборот от 
продажбите и на общия оборот от извършени 
сторно операции за периода“;

вв) създава се буква „м“: 
„м) обща стойност на извършените сторно 

операции за периода.“
3. В раздел ІІІ:
а) в т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) в края се отпечатва: контролно число 

съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, уникален пореден 
номер на документа (брояч – но не по-малко от 
ХХХХХХ – 6 разряда), дата, час и минута на 
издаване, индивидуален номер на фискалното 
устройство и индивидуален номер на ФП; 
до въвеждане в експлоатация на фискалното 
устройство на всеки документ да се отпечатва 
съобщение „НЕФИСКАЛЕН БОН“; след въ-
веждане в експлоатация могат да се издават 
само фискални/системни бонове или служебни 
бонове; върху документите за продажби, за 
извършени сторно операции, отчетите на ФП 
и дневния финансов отчет с нулиране и запис 
във ФП да се отпечатват съобщение „ФИСКА-
ЛЕН БОН“ и фискално лого; на документи, 
удостоверяващи служебно въведени/изведени 
суми, и при извеждане на дневен финансов 
отчет без нулиране и запис във фискалната 
памет (Х отчет), както и на документи във 
връзка с извършване на служебни операции, 
касаещи отчетността на фискалното устрой-

ство, се отпечатва съобщение „СЛУЖЕБЕН 
БОН“; не се допуска издаване на служебни 
бонове при извършване на продажба/и и за 
направени клиентски поръчки;“ 

б) в т. 5 се правят следните изменения и 
допълнения:

аа) в буква „й“ след думите „данъчни 
групи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а 
след думите „общия оборот“ се добавя „от 
продажби и общия сторно оборот“; 

бб) създават се букви „р“ – „ф“:
„p) брояч и стойност на сторно операции 

поради операторска грешка;
с) брояч и стойност на сторно операции 

поради връщане или рекламации на стоки;
т) брояч и стойност на сторно операции 

поради намаление на данъчната основа;
у) стойностите на оборотите от извършени 

сторнирания за деня, данъчните отчисления и 
нетната сума за всяка сторно данъчна група;

ф) стойност на общия оборот от извърше-
ните сторнирания за деня.“;

в) в т. 6 се създава буква „л“:
„л) стойност на общия оборот от сторно 

операции за отчетния период с натрупване 
от зададения начален блок (дата).“

4. В раздел ІІІа се правят следните изме-
нения:

а) в т. 1, буква „а“ думите „вписаната в 
паспорта сервизна фирма“ се заменят с „впи-
саното в паспорта лице, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“;

б) в т. 11 думите „сервизната организация 
по чл. 49, ал. 1, обслужваща ФУ“ се заменят 
с „лицето, извършващо сервизно обслужване 
и ремонт, обслужващо ФУ“.

5. В раздел IIIб, т. 1 се правят следните 
изменения и допълнения: 

а) в буква „е“:
аа) ред „данни в реално време от всяка фи-

скална касова бележка за извършена продажба, 
издадена и записана в КЛЕН, с изключение 
на данни от фискален бон, визуализиран само 
на дисплей при работа с ФУВАС;“ се изменя 
така: „данни на всеки 5 минути, считано от 
часа на регистрация на ФУ, от всички фи-
скални бонове, издадени и записани в КЛЕН, 
в този времеви интервал, с изключение на 
данни от фискален бон, визуализиран само 
на дисплей, при работа с ФУВАС; данните се 
подават в хронологичен ред на издаването на 
фискалните бонове;“

бб) навсякъде след думата „колонките“ се 
поставя наклонена черта и се добавя „разхо-
домерите/измервателните системи“;

вв) в ред „дневен отчет с нулиране на ФУ 
за всеки ден на определен от НАП период; 
първоначално зададеният период от време е 30 
дни за ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП – 
ежедневно;“ изречението „първоначално зада-
деният период от време е 30 дни за ЕКАФП, 
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ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП – ежедневно“ се 
изменя така „първоначално зададеният период 
от време е в диапазон от 1 до 30 дни;“

б) буква „н“ се изменя така:
„н) при предаване на данни от документи за 

продажби/сторно операции сървърът на НАП 
връща отговор на всяко изпратено съобщение; 
при отсъствие на отговор в рамките на 60 секун-
ди след приключване изпращането на данните 
се прекратява IP сесията с НАП посредством 
пакетирано предаване на данни в мрежата 
на мобилен оператор; при неизпратени данни 
от документи за продажби/сторно операции 
ФУ прави опит за изпращане на данните на 
всеки 5 минути, докато същите не бъдат ус-
пешно изпратени; при осъществено свързване 
данните от фискалните бонове се изпращат по 
хронологичен ред на издаването им.“

6. В раздел ІV се създава буква „г“:
„г) издаване на фискален бон за всяка про-

дажба/зареждане на течни горива на всеки 
клиент; не се допуска обединяване на повече 
от две продажби/зареждания на горива, на-
правени от един клиент в един фискален бон.“

7. Раздел V се изменя така:
„V. (*) Задължителна форма и клавишна 

последователност
Фискалните устройства да отговарят на из-

искването за задължителна форма, клавишна 
последователност и минимална информация, 
съдържаща се във фискалните бонове, съгласно 
следните образци:

а) СТАНДАРТЕН КЛИЕНТСКИ ФИСКАЛЕН БОН:
      НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ               
          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ             
              ЕИК 123456789              
          НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ               
              АДРЕС НА ОБЕКТ              
            ЗДДС N BG123456789            
#0001         ИМЕ НА ОПЕРАТОР         0001
         УНП: XX123456-0001-0000001                                          
ЛЕПИЛО БЯЛО 40 ГРАМА                      
ЕД.ЦЕНА                               1.28
КОЛИЧЕСТВО                               1
СУМА*Б                                1.28
СТРЕЧ ФОЛИО 500ММ                         
ЕД.ЦЕНА                               3.50
КОЛИЧЕСТВО                           2.250
СУМА*Б                                7.88
МЕЖД. СУМА                            9.16
ОБЩА СУМА                             9.16
В БРОЙ ЛВ                             9.16
0000248    25.11.2017  18:31    2 АРТИКУЛА

XX123456                          00123456
    SHA-1 контролно число

*При стандартен фискален бон се допуска 
обединяване на информацията за име, цена, ко-
личество и стойност (при единично количество) 
на един ред.

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
              ЕИК 123456789
         НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
              АДРЕС НА ОБЕКТ
            ЗДДС N BG123456789
#0001         ИМЕ НА ОПЕРАТОР         0001
        УНП: XX123456-0001-0000001
СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН           100.00 Б
  2 X                               3.50  
АРХИВНА КУТИЯ ВЕЛПАПЕ               7.00 Б
ОБЩА СУМА                           107.00
ВАУЧЕР           100.00 
В БРОЙ ЛВ                             7.00
0000254    25.11.2017  18:39    2 АРТИКУЛА

XX123456                          00123456
        SHA-1 контролно число   

б) СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ               

          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ             
              ЕИК 123456789              
          НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ               
              АДРЕС НА ОБЕКТ              
            ЗДДС N BG123456789            
#0001           ИМЕ НА ОПЕРАТОР        0001
                                          

СТОРНО  
Причина за издаване      

ДОКУМЕНТ:0000248/25.11.2017    18:31    
ФП:00123456       

         УНП: XX123456-0001-0000001                          
ЛЕПИЛО БЯЛО 40 ГРАМА                      
ЕД.ЦЕНА                               1.28
КОЛИЧЕСТВО                               1
СУМА*Б                                1.28
ОБЩА СУМА                             1.28
В БРОЙ ЛВ                             1.28
0000249    25.11.2017  18:31    1 АРТИКУЛА

XX123456                          00123456
 SHA-1 контролно число
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в) РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ

          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
             ЕИК 123456789
           НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
             АДРЕС НА ОБЕКТ
            ЗДДС N BG123456789            
#0001           ИМЕ НА ОПЕРАТОР       0001
                 ОРИГИНАЛ                 
         ФАКТУРА № 0000001001          
           УНП: XX123456-0001-0000001                               
ПАПКА КАРТОНЕНА С ЛАСТИК                  
ЕД.ЦЕНА                               2.53
КОЛИЧЕСТВО                               1
СУМА*Б                                2.53
СТРЕЧ ФОЛИО 250ММ                         
ЕД.ЦЕНА                               2.33
КОЛИЧЕСТВО                          12.550
СУМА*Б                               29.24
ОБЩА СУМА                            31.77
ВСИЧКО                               31.77
ДДС*Б                                 5.30
Б=20.00%                                  
НЕТО СТ-СТ                           26.47
В БРОЙ ЛВ                            31.77
                                          
ПРОДАВАЧ:                             
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
ПОЛУЧАТЕЛ: 
КУПУВАЧ:                              
АДРЕС:     
ИДЕНТ. №987654321                      
ЗДДС №BG987654321                   
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
      
0000250    25.11.2017  18:36    2 АРТИКУЛА

XX123456                          00123456
   SHA-1 контролно число

Забележка. При извършване на продажба 
може да се издава фискален бон само от един 
вид (стандартен или разширен).

г) РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН: 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ               

          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ             
             ЕИК 123456789              
           НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ               
             АДРЕС НА ОБЕКТ              
            ЗДДС N BG123456789            
#0001           ИМЕ НА ОПЕРАТОР       0001
                                          
               СТОРНО

     Причина за издаване 
 КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000905/12.11.2017 

           Основание за издаване
 КЪМ ФАКТУРА № 0000000890/10.11.2017 12:31             

        ФП:00123456       
        УНП: XX123456-0001-0000001        
ЛЕПИЛО БЯЛО 40 ГРАМА                      
ЕД.ЦЕНА                               1.28
КОЛИЧЕСТВО                               1
СУМА*Б                                1.28
ОБЩА СУМА                             1.28
В БРОЙ ЛВ                             1.28
                                          
ПРОДАВАЧ:                             
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
ПОЛУЧАТЕЛ: 
КУПУВАЧ:                              
АДРЕС:     
ИДЕНТ. №987654321                      
ЗДДС №BG987654321                   
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
0000180    12.11.2017  18:36    1 АРТИКУЛА

XX123456                          00123456
   SHA-1 контролно число

Забележка. При извършване на сторно операция 
може да се издава сторно фискален бон само от 
един вид (стандартен или разширен).

д) извеждане на дневен финансов отчет без 
нулиране и запис във фискалната памет (Х от-
чет) – пуска се с клавиш ТL с ключ Х:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ               
          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ             
              ЕИК 123456789              
          НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ               
              АДРЕС НА ОБЕКТ              
            ЗДДС N BG123456789            
#0001           ИМЕ НА ОПЕРАТОР       0001
                                          
               ДНЕВЕН ОТЧЕТ               
                                          
БРОЙ КЛИЕНТИ                             1
НАДБАВКИ                                 0
                                      0.00
ОТСТЪПКИ                                 0
                                      0.00
КОРЕКЦИИ                                 0
                                      0.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ             0
             0.00 
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА            0
            0.00 
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА          0
                                      0.00
В БРОЙ                              107.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
СЛ. ВЪВЕДЕНИ                             1
                                   1000.00
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СЛ. ИЗВЕДЕНИ                             0
                                      0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ                    1107.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
            ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС            
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ДДС *A %= 0.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *Б %= 20.00                           
ОБОРОТ                              107.00
НЕТО СТ-СТ                           89.17
НАЧИСЛЕН ДДС                         17.83
ДДС *В %= 20.00                           
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *Г %= 9.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ОБЩ ОБОРОТ                          107.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
           СТОРНО ОБОРОТ, ДДС             
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ДДС *A %= 0.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *Б %= 20.00                           
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *В %= 20.00                           
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *Г %= 9.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     0.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000252         КЛЕН N:003
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~
0000257                  25.11.2017  18:40
           === СЛУЖЕБЕН БОН ===           
XX123456                          00123456

SHA-1 контролно число
е) извеждане на дневен финансов отчет с 

нулиране и запис във ФП (Z отчет) – пуска се с 
клавиш ТL с ключ Z:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ               
          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ             
              ЕИК 123456789              
          НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ               
              АДРЕС НА ОБЕКТ              
            ЗДДС N BG123456789            
#0001           ИМЕ НА ОПЕРАТОР       0001

          ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ           
                                          
                                         
БРОЙ КЛИЕНТИ                             3
НАДБАВКИ                                 0
                                      0.00
ОТСТЪПКИ                                 0
                                      0.00
КОРЕКЦИИ                                 0

 0.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ            0

            0.00 
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА            0

            0.00 
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА          0
                                      0.00
В БРОЙ                               39.65
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
СЛ. ВЪВЕДЕНИ                             0
                                      0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ                             0
                                      0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ                      39.65
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
            ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС            
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ДДС *A %= 0.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *Б %= 20.00                           
ОБОРОТ                               40.93
НЕТО СТ-СТ                           34.11
НАЧИСЛЕН ДДС                          6.82
ДДС *В %= 20.00                           
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *Г %= 9.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ОБЩ ОБОРОТ                           40.93
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
            СТОРНО ОБОРОТ, ДДС            
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ДДС *A %= 0.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
ДДС *Б %= 20.00                           
ОБОРОТ                                1.28
НЕТО СТ-СТ                            1.07
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.21
ДДС *В %= 20.00                           
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
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ДДС *Г %= 9.00                            
ОБОРОТ                                0.00
НЕТО СТ-СТ                            0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                          0.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     1.28
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
СУМА ОБОРОТ                       88926.03
СУМА НЕТО СТ-СТ                   78129.54
СУМА ДДС                          10796.49
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
СУМА СТОРНО ОБОРОТ                    0.00
ОБЩО ДДС                              0.00
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000250         КЛЕН N:003
СЕРВИЗ: 111111111           ДО: 31.10.2018
N БЛОК ФИСК.ПAMET                     0040
НУЛИРАНE                            Z:0040
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~                                           
0000251                  25.11.2017  18:38

XX123456                          00123456
 SHA-1 контролно число

ж) извеждане на детайлен отчет на ФП за 
период от дата до дата – пуска се с клавишна 
последователност:

кодиращ ключ
Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ               

          АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ             
              ЕИК 123456789              
          НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ               
              АДРЕС НА ОБЕКТ              
            ЗДДС N BG123456789            
#0001           ИМЕ НА ОПЕРАТОР       0001
                                          
                 ДЕТАЙЛЕН
         ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ          
                                          
OT ДАТА                           27-10-17
ДО ДАТА                           07-11-17
                                          
                 ВЪВЕДЕНА                 
              В ЕКСПЛОАТАЦИЯ              
25.10.2017                           17:46
ДДС 1                         OT БЛОК 0001
25.10.2017                           17:46
ДРОБНИ ЧИСЛА                              
          A= 0%                           
          Б=20%                           
          В=20%                           
          Г= 9%                           
БЛОК 0002                 27.10.2017 13:18
ОБОРОТ*A                              0.00
ОБОРОТ*Б                              6.00
ОБОРОТ*В                              0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ОБЩ ОБОРОТ                            6.00
СТОРНО ОБОРОТ*А                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В                       0.00

СТОРНО ОБОРОТ*Г                       0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000015         КЛЕН N:001
БЛОК 0003                 28.10.2017 13:24
ОБОРОТ*A                              0.00
ОБОРОТ*Б                              1.00
ОБОРОТ*В                              0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ОБЩ ОБОРОТ                            1.00
СТОРНО ОБОРОТ*А                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г                       0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000017         КЛЕН N:001
                                          
НУЛИРАН RАМ                            002
31.10.2017                           10:27
                                          
БЛОК 0004                 31.10.2017 17:12
ОБОРОТ*A                              0.00
ОБОРОТ*Б                              9.00
ОБОРОТ*В                              0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ОБЩ ОБОРОТ                            9.00
СТОРНО ОБОРОТ*А                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г                       0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000033         КЛЕН N:001
НУЛИРАН RАМ                            003
01.11.2017                           11:04
                                          
НУЛИРАН RАМ                            004
07.11.2017                           13:19
                                          
НУЛИРАН RАМ                            005
07.11.2017                           14:06
                                          
БЛОК 0005                 07.11.2017 17:29
ОБОРОТ*A                              0.00
ОБОРОТ*Б                             22.00
ОБОРОТ*В                              0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ОБЩ ОБОРОТ                           22.00
СТОРНО ОБОРОТ*А                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В                       0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г                       0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000075         КЛЕН N:001
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
             СУМА ОБОРОТ, ДДС             
ОБОРОТ*A                              0.00
ДДС*A                                 0.00
ОБОРОТ*Б                             38.00
ДДС*Б                                 6.34
ОБОРОТ*В                              0.00
ДДС*В                                 0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ДДС*Г                                 0.00
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ОБЩ ОБОРОТ                           38.00
ОБЩО ДДС                              6.34
            СТОРНО ОБОРОТ, ДДС            
ОБОРОТ*A                              0.00
ДДС*A                                 0.00
ОБОРОТ*Б                              0.00
ДДС*Б                                 0.00
ОБОРОТ*В                              0.00
ДДС*В                                 0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ДДС*Г                                 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     0.00
ОБЩО ДДС                              0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000075  КЛЕН N:001->N:001
                                          
0000367                  25.11.2017  19:45

XX123456                          00123456
 SHA-1 контролно число

з) извеждане на съкратен отчет на фискална-
та памет за период от дата до дата – пуска се с 
клавишна последователност:

кодиращ ключ
Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD

начална дата крайна дата
  НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ

           АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
              ЕИК 123456789              
          НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ               
              АДРЕС НА ОБЕКТ              
            ЗДДС N BG123456789            
#0001           ИМЕ НА ОПЕРАТОР       0001
                                          
                СЪКРАТЕН                  
         ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ          
                                          
OT ДАТА                           28-10-17
ДО ДАТА                           07-11-17
                                          
                 ВЪВЕДЕНА                 
              В ЕКСПЛОАТАЦИЯ              
25.10.2017                           17:46
ДДС 1                         OT БЛОК 0001
25.10.2017                           17:46
ДРОБНИ ЧИСЛА                              
          A= 0%                           
          Б=20%                           
          В=20%                           
          Г= 9%                           
БЛОК 0003                 28.10.2017 13:24
НУЛИРАН RАМ                            002
31.10.2017                           10:27
БЛОК 0004                 31.10.2017 17:12
НУЛИРАН RАМ                            003
01.11.2017                           11:04
НУЛИРАН RАМ                            004
07.11.2017                           13:19
НУЛИРАН RАМ                            005
07.11.2017                           14:06
БЛОК 0005                 07.11.2017 17:29
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
             СУМА ОБОРОТ, ДДС             

ОБОРОТ*A                              0.00
ДДС*A                                 0.00
ОБОРОТ*Б                             38.00
ДДС*Б                                 6.34
ОБОРОТ*В                              0.00
ДДС*В                                 0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ДДС*Г                                 0.00
ОБЩ ОБОРОТ                           38.00
ОБЩО ДДС                              6.34
            СТОРНО ОБОРОТ, ДДС            
ОБОРОТ*A                              0.00
ДДС*A                                 0.00
ОБОРОТ*Б                              0.00
ДДС*Б                                 0.00
ОБОРОТ*В                              0.00
ДДС*В                                 0.00
ОБОРОТ*Г                              0.00
ДДС*Г                                 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                     0.00
ОБЩО ДДС                              0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000075  КЛЕН N:001->N:001
0000368                  25.11.2017  19:45

XX123456                          00123456
 SHA-1 контролно число

и) извеждане на детайлен отчет на фискалната 
памет за период от блок до блок – пуска се с 
клавишна последователност:

кодиращ ключ
Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при детайлен 

отчет на фискалната памет за период от дата до 
дата с изключение на редове:

от дата                           27-10-17 
до дата                           07-11-17

които в този случай са:

от блок                                 0002 
до блок                                 0005

к) съкратен отчет на фискалната памет за 
период от блок до блок – пуска се с клавишна 
последователност:

кодиращ ключ
Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при съкратен 

отчет на фискалната памет за период от дата до 
дата с изключение на редове:

от дата                           27-10-17 
до дата                           07-11-17

които в този случай са:

от блок                                 0002 
до блок                                 0005

Забележки:
Кодиращи ключове: Х – ключ за пускане на 

отчети, свързани само с четене на информацията;
Z – ключ за пускане на отчети, свързани с 

четене и нулиране на информацията.
При изпълнение на системата без операци-

онна ключалка достъпът до тези режими се 
установява с пароли.
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Задължителни клавиши:
ТL – клавиш за приключване на сметката на 

клиента с плащане в брой;
STL – клавиш за индикация и печат на меж-

динна сума;
QTY (X, *) – клавиш количество;
VD – клавиш за войдиране (корекция).
Въвеждането и отпечатването на дати в 

системата става във формат ДДММГГ, където 
ДД – ден, ММ – месец, ГГ – година.

Броячът на блоковете във фискалната памет, 
броячът на нулиранията на оперативната памет 
и броячът на КЛЕН задължително се поддържат 
във ФП в състава на съответния блок, а не в 
оперативната памет.

В случаите, когато общата разрядност на 
текста и стойността надхвърля разрядността на 
принтера, се преминава към печат на два реда.

Например:
СУМА НЕТО СТ-СТ    12.77
при сума, по-голяма от 99.99:
СУМА НЕТО СТ-СТ
................................. 9312.54“
8. В раздел VІІ:
а) в т. 1.7 се правят следните допълнения:
аа) създава се буква „ж“:
„ж) данни за извършени сторно операции при 

връщане и рекламации на стоки, операторска 
грешка и при намаление на данъчната основа.“;

бб) след изречението „При необходимост днев-
ният финансов отчет може да се отпечатва.“ се 
добавя „Броячът на дневните финансови отчети 
с нулиране съответства на брояча на КЛЕН.“;

б) точка 1.11 се изменя така:
„1.11. Да предава данни на всеки 5 минути, 

считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от 
всички системни бонове, издадени и записани 
в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се 
подават в хронологичен ред на издаването на 
системните бонове;“

в) създава се т. 1.12:
„1.12. Да осигуряват възможност за извършване 

на сторно операция след приключване сметката 
на клиента. Сумите по сторно операциите се 
натрупват в отделен регистър с положителен 
знак, без да се коригира общият дневен обо-
рот. „Сторно операция“ чрез ИАСУТД се доку-
ментира с издаване на системен бон с надпис 
„СТОРНО“, изписан с двоен шрифт. Броят на 
сторно операциите и подлежащите на връщане 
суми се натрупват в отделни регистри според 
причината за сторно операцията, общо и по 
данъчни групи.“;

г) в т. 3.7 ред „данни от всеки системен бон 
за извършена продажба, непосредствено след 
записването му в КЛЕН.“ се изменя така: „данни 
на всеки 5 минути, считано от часа на регистра-
ция на ИАСУТД, от всички системни бонове, 
издадени и записани в КЛЕН, в този времеви 
интервал. Данните се подават в хронологичен 
ред на издаването на системните бонове.“;

д) създава се т. 3.10:
„3.10. При предаване на данни от документи 

за продажби/сторно операции сървърът на НАП 
връща отговор на всяко изпратено съобщение; 
при отсъствие на отговор в рамките на 60 секун-

ди след приключване изпращането на данните 
се прекратява IP сесията с НАП посредством 
пакетирано предаване на данни в мрежата на 
мобилен оператор. При неизпратени данни 
от документи за продажби/сторно операции 
ИАСУТД прави опит за изпращане на данните 
на всеки 5 минути, докато същите не бъдат ус-
пешно изпратени. При осъществено свързване 
данните от системните бонове се изпращат по 
хронологичен ред на издаването им.“

§ 35. В приложение № 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В раздел І се създава т. 14:
„14. Фискалните устройства трябва да оси-

гуряват четене и извличане на информация в 
структуриран вид от КЛЕН чрез свързаност към 
персонален компютър.“

2. В раздел VІ се правят следните изменения 
и допълнения:

а) в буква „б“ на ред „централно регистрира-
що устройство с фискална памет, отговарящо на 
общите технически изисквания от т. 1 до т. 13“ 
се добавя „в обекти за продажби/зареждания на 
течни горива на самообслужване, устройството 
за плащане на гориво, е част от ЦРУ“;

б) в буква „д“ накрая се добавя „в този случай 
се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 
минути от прекъсването; в случай че прекъс-
ването не се възстанови до изтичане на 15-ата 
минута от момента на прекъсването, системата 
се блокира; в случай че връзката/комуникацията 
се възстанови преди изтичането на 15-ата минута 
от началото на прекъсването, работата на сис-
темата продължава, като се изпраща съответно 
съобщение за възстановяване на връзката;“

в) в буква „е“ думата „пистолети“ се заменя 
със „средства за измерване на разход/пистолети“, 
а накрая се  добавя „в този случай се допуска 
ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от 
прекъсването; в случай че прекъсването не се 
възстанови до изтичане на 15-ата минута от мо-
мента на прекъсването, системата се блокира; в 
случай че връзката/комуникацията се възстанови 
преди изтичането на 15-ата минута от началото 
на прекъсването, работата на системата продъл-
жава, като се изпраща съответно съобщение за 
възстановяване на връзката;“

г) в буква „ж“ накрая се добавя „Контролното 
число на управляващия софтуер и идентифика-
тора на ЕСФП се формират чрез стандартни 
алгоритми за изчисляване, като MD5, SHA-1, 
SHA-256 при приключване на изпитването на 
системата в БИМ; в управляващия софтуер на 
ЕСФП се обособява модул, наречен „Касов мо-
дул“, който се отнася до фискалните функции 
на системата – управление на ФПр, продажби, 
регистрация, дерегистрация, промяна на данни, 
доставки и на негова база се формира контрол-
ното число на управляващия софтуер; в случай 
че системата функционира с преобразуващо ус-
тройство, идентификаторът на ЕСФП се формира 
от контролното число на ФПр и контролното 
число на управляващия софтуер на ЕСФП;“

д) в буква „з“ след думата „разход“ се поставя 
запетая и се добавя „като единствено започнатите 
продажби се приключват“;
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е) създава се буква „и“:
„и) при подаване от ЕСФП (31) на данни 

за доставка на гориво по документи или от 
нивомерната измервателна система ЕСФП (31) 
получава, визуализира на екран и отпечатва 
полученото от сървъра на НАП съобщение съ-
гласно приложение № 17.“

§ 36. В приложение № 3 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „фирма“ се заличава.
2. В т. 5 след думите „бензино-/газоколон-

ки“ се поставя запетая и се добавя „разходо-
мери/измервателни системи“.

3. В текста на декларацията думите „фир-
мени сервизи“ се заменят с „лица,  получили 
разрешение от БИМ за техническо обслужване 
и ремонт на ФУ/ИАСУТД“. 

§ 37. В приложение № 4 навсякъде думите 
„Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистри-
ране и отчитане на продажби в търговски 
обекти чрез фискални устройства“ се заменят 
с „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за 
регистриране и отчитане чрез фискални ус-
тройства на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за управлението 
им и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез електронен магазин“.

§ 38. В приложение № 5 думите „Наредба 
№ Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и от-
читане на продажби в търговски обекти чрез 
фискални устройства“ се заменят с „Наредба 
№ Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистрира-
не и отчитане чрез фискални устройства на 
продажбите в търговските обекти, изисква-
нията към софтуерите за управлението им 
и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез електронен магазин“.

§ 39. Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 се 
изменя така:

„Приложение № 6 
към чл. 11, ал. 1

П Р О Т О К О Л
№ ........................./…................. г.

за започване на изпитвания на електронна 
система с фискална памет (ЕСФП) в реални 
условия от междуведомствена комисия по чл. 10, 
ал. 5 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. 
за регистриране и отчитане чрез фискални ус-
тройства на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за управлението 
им и изисквания към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин
1. Данни за обекта:
Обект:  .............................................................. ,
гр./с.  ................................................................. ,
адрес:  ................................................................

2. Данни за задължено лице, стопанисващо 
обекта: 
..................................................................................

(наименование на лицето)

ЕИК/БУЛСТАТ
3. Данни за ЕСФП: 
Модел на ЕСФП  ............................................ ,
№ на свидетелство за одобрен тип  ..............
4. Вид на средство/а за измерване на раз-

ход  ...........................................................................
5. Нивомерна измервателна система .............
Провеждане на изпитване:
През периода на изпитване в книгата за днев-

ни финансови отчети се вписват показанията на 
броячите на средства за измерване преди пускане 
на всеки дневен финансов отчет с нулиране и 
запис във фискалната памет (Z-отчет).

Действия при приключване на изпитването:
1. Записват се броячите в момента на по-

следния Z-отчет.
2. Разпечатва се подробен отчет на фискалната 

памет за изпитвания период.
3. В 20-дневен срок от започване на из-

питването лицето, стопанисващо обекта, чрез 
производителя/вносителя на ЕСФП предоставя 
в БИМ книгата за дневни финансови отчети, 
съдържаща Z-отчети, ежедневните записи на 
броячите (механични или електронни) и отчета 
на фискалната памет за периода на изпитване.

4. Книгата се връща на лицето, стопанисващо 
търговски обект, след проверка.
Междуведомствена   1. Представител на БИМ: 
комисия:                ……............................................

2. Представител на НАП:
……..........................................“

§ 40. В приложение № 7 навсякъде думите 
„Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистри-
ране и отчитане на продажби в търговски 
обекти чрез фискални устройства“ се заменят 
с „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за 
регистриране и отчитане чрез фискални ус-
тройства на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за управлението 
им и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез електронен магазин“.

§ 41. В приложение № 9 думите „Наредба 
№ Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и от-
читане на продажби в търговски обекти чрез 
фискални устройства“ се заменят с „Наредба 
№ Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистрира-
не и отчитане чрез фискални устройства на 
продажбите в търговските обекти, изисква-
нията към софтуерите за управлението им 
и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез електронен магазин“.

§ 42. В приложение № 10а се правят след-
ните изменения:

1. В таблица втора:
а) на ред 5,  колона „Забележка“ думите 

„Задължително поле“ се заменят с „Не е задъл-
жително поле“;

б) навсякъде думите „сервизната организа-
ция“ се заменят с „лице, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“.
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2. В т. 6 от текста след таблица втора думи-
те „в една сервизна фирма“ се заменят с „на 
едно лице, извършващо сервизно обслужване 
и ремонт“.

§ 43. В приложение № 11 се правят след-
ните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думите „с бензино-(газо-) 
колонки“ се поставя наклонена черта и се 
добавя „разходомер/измервателна система“. 

2. В т. 4 думите „сервизна фирма“ се заменят 
с „лице, извършващо сервизно обслужване и 
ремонт“, а думите „на сервизната фирма“ се 
заличават.

§ 44. В приложение № 11а, т. 4 думите „сер-
визна фирма“ се заменят с „лице, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт“, а думите  „на 
сервизната фирма“ се заличават.

§ 45. В приложение № 12 се правят след-
ните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите „сервизна фирма“ се 
заменят с „лице, извършващо сервизно об-
служване и ремонт“, а думите „на сервизната 
фирма“ се заличават. 

2. Навсякъде след ред „ДДС (Г)“ се добавя:
„Общ сторно оборот .....................................

.............................................. (цифром и словом)
В т. ч. ДДС (А) ……………………………………………
ДДС (Б)……………………………………………………………...
ДДС (В)……………………………………………………………...
ДДС (Г) ……………………………………………………………“
§ 46. В приложение № 13 думите „фирма 

за сервиз и ремонт“ се заменят с „лице, из-
вършващо сервизно обслужване и ремонт“, а 
думите „на сервизната фирма“ се заличават.

§ 47. Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4 
се изменя така:

„Приложение № 14  
към чл. 45, ал. 4

РАЗРЕШЕНИЕ
№ ……….

за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД
На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални 

устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и 
изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин издавам разрешение и регис-
трирам в регистъра на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт 
на ФУ/ИАСУТД, под № ……………….

  .........................................................................................................................................................................
(наименование на лицето)

с постоянен адрес:  .............................................................................................................................................
Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК:  ........................................................................................... ,
телефон/факс: ………………………………………..........; е-mail:  ..................................................................................... ,
което отговаря на изискванията на посочената наредба за сервизно обслужване и ремонт на фискални 
устройства/ИАСУТД: 
тип ............................., произведен от  ................................................................................................................

(наименование на производителя/вносителя)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие № ............................................/................................... г.
Дата: .................. г.                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..............................

(подпис и печат)“
§ 48. В приложение № 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1“ се изменят така: „Приложение № 15 към 

чл. 51“. 
2. В т. 1 на ред 7 след думата „колонките“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходо-

мерите/измервателните системи“, а на ред 10 думата „сервиза“ се заменя с „лицето, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт“.

3. В т. 2 в таблица „Запис с идентификатор 06“ на ред 2 след думата „колонки“ се поставя 
наклонена черта и се добавя „разходомери/измервателни системи“.

4. Навсякъде думите „сервизните организации“ се заменят с „лицата, извършващи сервизно 
обслужване и ремонт“.

5. Навсякъде думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицата, извършващи сервизно об-
служване и ремонт“.

6. Навсякъде думите „сервизната организация“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно 
обслужване и ремонт“.

§ 49. В приложение № 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
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а) навсякъде думите „сервизна организация“ се заменят с „лице, извършващо сервизно об-
служване и ремонт“, а думите „сервизната организация“ се заменят с „лицето, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт“;

б) в т. 1 на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „11 ЕКАФП за електронен 
магазин“ и „21 ФПр за електронен магазин“; 

в) точка 1а се изменя така: 
„1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за 
броячите на  средствата за измерване на разход (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни 
или дерегистрация.

Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължи-
телен

Забележка

Тип на регис-
трация
 
 

RType
 
 

Избро-
им
 
 

1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация

Да
 
 

При промяна на
конфигурацията
на резервоарите, разходо-
мерите, измервателните 
системи, колонките и пис-
толетите се изпраща цялата 
обновена конфигурация

Тип на ФУ FDType Избро-
им

31. ЕСФП с нивомерна сис-
тема

Да В един обект има задължи-
телно една ЕСФП 31

ЕИК EIK Сим-
волен

  Да  

ЕИК тип
 
 
 

EIKType
 
 
 

Избро-
им
 

0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер

Да
 
 
 

 
 
 
 

Индивидуален 
номер на ФУ

FDIN Симво-
лен

8 символа Да  

Индивидуален 
номер на фис-
калната памет 
на ФУ

FMIN Симво-
лен

8 символа Да  

Ре г ис т ра ц ио -
нен номер на 
устройството

FDRID Симво-
лен

Над 6 символа При про-
мяна или 
д е р е г и с -
трация

Генерира се от НАП

Причина за де-
регистрация

RCFD
 

Избро-
им
 

I. Демонтаж на фискалната 
памет на ФУ се извършва в 
следните случаи:
1. препълване на фискалната 
памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията 
на ФУ по инициатива на 
лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната 
памет, която не позволява 
разчитането є;
6. грешка в блок на фискал-
ната памет;
7. грешка при въвеждане в 
експлоатация на ФУ;
8. след приключване на из-
питване на ЕСФП в реални 
условия.
II. Прекратяване на дейността 
без демонтаж на фискалната 
памет:
9. временно преустановяване 
на дейността на лицето по 
чл. 3;
10. други

При дере-
гистрация
 
 
 
 

 

Използва се при смяна на 
типа ЕСФП от 31 на 3 и 
обратно
 
 

Номер на сви-
детелство

FDCert Симво-
лен

  При регис-
трация
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Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължи-
телен

Забележка

Уникален но -
мер на НИС от 
рег ис т ъра на 
БИМ

GNo Симво-
лен

  Да Вписва се номерът на НИС 
от регистъра на БИМ

СИМ карта ID IMSI Симво-
лен

  Да  

Телефонен но-
мер

MSISDN Симво-
лен

  При регис-
трация

Използва се за SMS

Оператор
 
 
 
 

OPID
 
 
 
 

Избро-
им
 
 
 
 

0 – оператор 1;
1 – оператор 2;
2 – оператор 3;
..........................;
N – оператор N

При
регистра-
ция
 
 
 

Използва се за
SMS
 
 
 

Наименование 
на лицето по 
чл. 3

OrgName Симво-
лен

200 символа При регис-
трация

 

Номер на обект PSNum Симво-
лен

До 4 символа При регис-
трация

Всички обекти за даден 
ЕИК се номерират уникал-
но. Всички ФУ в един обект 
се регистрират с номера на 
съответния обект

Тип на обекта PSType Избро-
им

  При  р е -
гистрация 
и промяна

Типовете обекти са описани 
в таблица 1

Код ЕКАТТЕ SEKATTE Симво-
лен

  При регис-
трация

 

Наименование 
на населеното 
място

Settl Симво-
лен

  При регис-
трация

 

Код район AEkatte Симво-
лен

  При регис-
трация

 

Район Area Симво-
лен

  При регис-
трация

 

Код на улица StreetCode Симво-
лен

  При регис-
трация

 

Улица Street Симво-
лен

    При регистрация се въвеж-
да информация за улица и 
номер или информация за 
ж.к. и блок, вход

Номер StrNo Симво-
лен

   

Блок Block Симво-
лен

   

Вход En Симво-
лен

   

Етаж Fl Симво-
лен

   

Апартамент Ap Симво-
лен

   

Наименование 
на обекта

PSName Симво-
лен

  При регис-
трация

 

Дата на въвеж-
дане в експлоа-
тация

SOD Дата   При регис-
трация

Формат 2010-02-16T16:47:31

ЕИК на лице, 
и з в ъ р ш в а щ о 
с ерви зно об -
служване и ре-
монт

S e r v i c e 
EIK

Симво-
лен

  При регис-
трация
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Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължи-
телен

Забележка

ЕИК тип на ли-
цето, извърш-
ващо сервизно 
обслужване и 
ремонт 

S e r v i c e 
EIK
Type
 

Избро-
им
 
 

0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер

При регис-
трация
 
 

 
 
 
 

Дата на изтича-
не/ прекратява-
не на сервизния 
договор

S e r v i c e 
C o n t r a c t 
Expiration

Дата   При  р е -
гистрация 
и промяна

Формат 2010-02-16T16:47:31

Номер резер -
воар

TNo Циф-
ров

  При регис-
трация

 

Резервоар – вид 
гориво според 
комби н и ра н а 
номенклатура

FTNom Симво-
лен

  Да Виртуален резервоар при 
метан с нулеви стойности

Резервоар – вид 
гориво според 
тип гориво и 
търговската
номенклатура
 

FTT
 
 
 
 
 

Циф-
ров 
 
 
 
 

3 цифри (XYY)
 
 
 
 
 

Да
 
 
 
 
 

Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска номенкла-
тура на лицето по чл. 3

Вместимост на 
р е з ервоара в 
литри

TVol Циф-
ров Да

Обем на гори-
вото при реална 
температура

VolAct Циф-
ров

  Да  

Обем на гори-
вото при 15 °С

Vol15C Циф-
ров

  Да  

Ниво на гориво-
то в резервоара 
при реална тем-
пература

FL Циф-
ров

  Да  

Реална темпе-
ратура

Tmpr Циф-
ров

  Да Точност до 0,1 °С

Резервоар – ка-
либриране от 
акредитирана 
лаборатория

IsCalib
 

Избро-
им
 

1 – да
2 – не

 
 

 
 

Срок за калиб-
риране

CalibDate Дата     Дата формат 2010-02-16

...........................          

Вид на сред-
ството за из -
мерване

DNType Избро-
им 

1 – колонка
2 – разходомер
3 – измервателна система

Да Когато е избран вид на сред-
ството за измерване 2/3, се 
подават данни за всички 
резервоари, към които е 
свързано средството за из-
мерване. Ако едно средство 
за измерване е свързано към 
повече от един резервоар, 
се подават данни за свър-
заност на разходомера/из-
мервателната система към 
всички резервоари. Ако към 
един резервоар е свързано 
повече от едно средство за 
измерване, се подават данни 
за свързаност на всички 
средства за измерване към 
съответния резервоар. 
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Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължи-
телен

Забележка

Номер пистолет NNo Циф-
ров

  Да Когато е избран вид на 
средството за измерване 
2/3, се посочват номерът на 
разходомера/измервател-
ната система от поле DNo 
и номерът на резервоара 
от поле TNo, към който е 
свързано средството за из-
мерване. Номерът на писто-
лета е уникален в рамките 
на FDRID.

Тип на писто-
лет – високоде-
битен

NType Избро-
им

1 – да
2 – не

Да Когато е избран вид на 
средството за измерване 
2/3, се посочва дали е ви-
сокодебитно или не, като 
се вписва стойността на 
поле DType.

Номер колон-
ка/разходомер/ 
измерват елна 
система

DNo Циф-
ров

  Да Когато е избран вид на 
средството за измерва-
не 2/3, се посочва номер 
на разходомер. Номерът 
на колонка/разходомер/ 
измервателна система е 
уникален в рамките на 
FDRID.

Вид на колон-
ка/разходомер/
измерват елна 
система

DOOS Избро-
им

1 – одобрен тип
2 – оценено съответствие

Да  

Модел колон-
ка/разходомер/
измерват елна 
система

DModel Симво-
лен

  Да
 

При вид на колонката/
разходомер/измервателна 
система 1 – одобрен тип, се 
вписва номер на средството 
за измерване от регистъра 
на БИМ. При вид на колон-
ката/разходомер/измерва-
телна система 2 – оценено 
съответствие, се вписва 
номер на сертификат за 
оценка на съответствие.

Тип на колон-
ка/разходомер/
измерват елна 
сис т ема – ви-
сокодебитна

DType Избро-
им

1 – да
2 – не

Да  

Номер резер -
воар

TNo Циф-
ров

  Да Номерът на резервоара е 
уникален в рамките на да-
ден FDRID.

Показания на 
е л е к т р о н е н 
брояч на пис-
толета/разходо-
мера/измерва-
телна система

CVal Циф-
ров

  Да При механични броячи 
стойността се въвежда на 
ръка (10 цели числа) в ли-
три, при метан – в кило-
грами.

...........................          

“
г)  в т. 2  се правят следните допълнения:
аа) на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „11 ЕКАФП за електронен магазин“ 

и „21 ФПр за електронен магазин“;
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бб) на ред „Статус на регистрацията“ в колона „Номенклатура“:
ааа) на ред „18 – Грешен номер на бензиноколонка“ накрая се поставя наклонена черта и се добавя 

„разходомер/измервателна система“;
ббб) на ред „20 – Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към 

дадена колонка“ накрая се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“;
ввв) на ред „21 – Грешка при премахване на резервоар или колонка поради наличие на закачени 

пистолети“ след думата „колонка“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна 
система“;

ггг) на ред „27 – Несъответствие между dml флаг на колонка и dml флаг на пистолетите към нея“ 
след думата „колонка“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“;

ддд) на ред „43 – „Несъществуващ номер на колонка от регистъра на БИМ“ след думата „колонка“ 
се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“.

д) в т. 3:
аа) след ред „Сума надбавки“ се добавят редове: 

„

Брой сторно операции при 
връщане и рекламация

NReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции при 
връщане и рекламация

SReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции при 
операторски грешки

NFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции при 
операторски грешки

SFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции пора-
ди намаление на данъчната 
основа

NOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен
 

Сума на сторно операции 
поради намаление на данъч-
ната основа

SOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Общ брой сторно операции NSumRegFalse
 

Цифров
 

 
 

При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен
 

Обща сума на сторно опе-
рации

SSumRegFalse
 

Цифров
 

 
 

При сума, по-го-
ляма от 0

0.00
 

“
бб) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и 

се добавя „направени преди приключване на бон“;
е) в т. 4:
аа) след ред „Сума отстъпки“ се добавят редове: 

„

Брой сторно операции при 
връщане и рекламация

NReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции при 
връщане и рекламация

SReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции при 
операторски грешки

NFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции при 
операторски грешки

SFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции поради 
намаление на данъчната основа

NOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен
 

Сума на сторно операции по-
ради намаление на данъчната 
основа

SOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Общ брой сторно операции NSumRegFalse Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Обща сума на сторно операции SSumRegFalse
 

Цифров
 

 
 

При сума, по-го-
ляма от 0

0.00
 

“
бб) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и 

се добавя „направени преди приключване на бон“;
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ж) в т. 5:
аа) навсякъде след думите „колонка“ и „пистолета“ се поставя наклонена черта и се добавя „раз-

ходомер/измервателна система“, съответно „разходомера/измервателната система“;
бб) навсякъде на ред „Номер пистолет“ в колона „Забележка“ се добавя „Посочва се номерът на 

пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а“;
вв) навсякъде на ред „Номер колонка“ в колона „Забележка“ се добавя „Посочва се номерът на 

колонката/разходомера/измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а“;
гг) след ред „Сума надбавки“ се добавят редове: 

„

Брой сторно операции при 
връщане и рекламация

NReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции при 
връщане и рекламация

SReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции при 
операторски грешки

NFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции при 
операторски грешки

SFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции поради 
намаление на данъчната основа

NOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен
 

Сума на сторно операции по-
ради намаление на данъчната 
основа

SOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Общ брой сторно операции NSumRegFalse
 

Цифров
 

 
 

При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен
 

Обща сума на сторно операции SSumRegFalse
 

Цифров
 

 
 

При сума, по-го-
ляма от 0

0.00
 

“
дд) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и се 

добавя „направени преди приключване на бон“;
ее) след ред „Сумарният оборот, наличен във ФП“ се добавя ред:

„

Сумарният сторно оборот, наличен във ФП SGS Цифров  Да  0.00 
“

з) в т. 6:
аа) след ред „Сума отстъпки“ се добавят редове: 

„

Брой сторно операции 
при връщане и рекла-
мация

NReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции 
при връщане и рекла-
мация

SReturn Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции 
при операторски грешки

NFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума на сторно операции 
при операторски грешки

SFalse Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой сторно операции 
поради намаление на да-
нъчната основа

NOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен
 

Сума на сторно операции 
поради намаление на да-
нъчната основа

SOthers Цифров   При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Общ брой сторно опе-
рации

NSumRegFalse
 

Цифров
 

 
 

При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен
 

Обща сума на сторно 
операции

SSumRegFalse
 

Цифров
 

 
 

При сума, по-го-
ляма от 0

0.00
 

“
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бб) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и 
се добавя „направени преди приключване на бон“;

и) в т. 7  на ред „Статус“, колона „Номенклатура“ навсякъде след думите „колонка“ и „колонките“ 
се поставя наклонена черта и се добавя съответно „разходомер/измервателна система“ и „разходоме-
рите/измервателните системи“; 

к) в т. 9  на ред „Вид и номер на документ за доставка“, в колона „Забележка“ накрая се поставя 
точка и се създава изречение пето: „При избор на вид на документ 01 „АДД“ документът не се при-
ема, когато попълненият номер липсва в базата данни на НАП за АДД, подадени от АМ.“;

л) създава се т. 9а:
„9а. Описание на полетата в отговора на НАП при предаване на съобщение за доставка на гориво 

по документи или по данни от нивомерната система на ЕСФП (31).

Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължи-
телен

Забележка

Регистрационен номер 
на устройството

FDRID Цифров Да Ге н е р и р а н 
от НАП

Текуща дата CT Дата Да Ф о р м а т 
2 0 1 0 - 0 2 -
16T16:47:31

Дата на получаване 
в НАП

AD Дата Да Ф о р м а т 
2 0 1 0 - 0 2 -
16T16:47:31

Статус Status Изброим 0 – Успешно
1 – Грешка при валидация 
на съобщението
2 – Грешен ЕИК на изда-
теля на документа
5 – Несъответствие между 
идентификатори (FDRID и 
FDIN, FDRID и FMIN etc.)
7 – Грешен номер на ФУ
8 – Грешен номер на фи-
скална памет
9 – Грешен IMSI
11 – Грешен FDRID
12 – Устройството е дере-
гистрирано
17 – Грешен номер на ре-
зервоар
26 – Несъответствие меж-
ду резервоар и тип гориво 
според търговската номен-
клатура (FTT)
35 – Невалидна дата на 
доставка
41 – Невалиден ADD БУЛ-
СТАТ номер
47 – Невалиден ADD но-
мер
99 – Други

Да  

Съобщение за грешка ErrMsg Символен
“

м) в т. 10 в основния текст накрая се поставя запетая и се добавя „както и данни от нивомерната 
измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа 
(регулярно предаване на данни)“, а след таблицата се добавя:

„Автоматичното подаване на данни на всеки шест часа за наличните количества горива започва 
считано от часа на регистрация на ЕСФП.“;

н) точка 11 се изменя така:
„11. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуника-

цията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета в състава на ЕСФП (31) към НАП.



БРОЙ 80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  141   

Поле
 

XML
елемент

Тип
 

Номенклатура
 

Задъл-
жителен

Забележка
 

Регистрационен
номер на
устройството

FDRID
 
 

Символен
 
 

 
 
 

Да
 
 

Генериран от
НАП
 

Индивидуален номер 
на ФУ

FDIN
 

Символен
 

 
 

Да
 

 
 

Индивидуален номер 
на ФП

FMIN
 

Символен
 

 
 

Да
 

 
 

СИМ карта ID IMSI Символен   Да  

Номер колонка/раз-
ходомер/измервател-
на система

DNo Цифров   Да

Посочва се номерът на ко-
лонката/разходомера/измер-
вателната система, подаден 
при регистрация на ЕСФП 
по т. 1а

Номер пистолет NNo Цифров   Да
Посочва се номерът на пис-
толета, подаден при регистра-
ция на ЕСФП по т. 1а 

Вид гориво според 
тип гориво

FTT Цифров 3 цифри (XYY) Да

Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска номенклату-
ра на лицето по чл. 3

Показания на елек-
тронен брояч на пис-
толета/разходомера/
измервателната сис-
тема

CVal Цифров   Да

...............................          

Тип на събитието
 
 

EType
 
 

Изброим
 
 

0  –  н а р у ш е н а 
връзка
1 – възстановена
връзка

Да
 
 

 
 
 

“
о) в т. 13 след ред „Номер на фискалния бон“ се добавят редове:

„

Номер на фактура NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато 
издаваният фискален бон е и 
фактура

ЕИК на получател 
по документ

PIN Символен Да Полето се попълва, когато 
издаваният фискален бон е и 
фактура

Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер

Да Полето се попълва, когато 
издаваният фискален бон е и 
фактура

Уникален номер на 
продажбата

NSale Символен Да Полето се попълва, когато се 
използва софтуер за управле-
ние на продажбите

“
п) създава се т. 13а:
„13а. Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от сторно документ/кредитно 

известие в XML схема:
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Поле XML 
елемент

Тип Номенклатура Задължите-
лен

Забележка

Регистрационен
номер на
устройството

FDRID Символен  
 

Да Генериран от НАП

Индивидуален
номер на ФУ

FDIN Символен  
 

Да  

Индивидуален но-
мер на ФП

FMIN Символен   Да  

ЕИК EIK Символен   Да  

Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер

Да  

Уникален номер на 
продажбата

NSale Символен Да Полето се попълва, 
когато се използва 
софтуер за управле-
ние на продажбите

Дата и час на изпра-
щане на фискалния 
бон

SD Дата   Да Взема се от часов-
ника на ФУ.
Формат 2010 - 02-
16T16:47:31

Дата и час на гене-
риране на фискал-
ния бон

XD Дата   Да Формат 2010 - 01-
16T16:47:31

Номер на фискал-
ния бон

ChN Цифров   Да  

Номер на кредитно 
известие

NInvoice Символен Да

Полето се попълва, 
когато издаваният 
фискален бон е и 
кредитно известие

ЕИК на получател 
по документ

PIN Символен Да

Полето се попълва, 
когато издаваният 
фискален бон е и 
кредитно известие 

Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер

Да Полето се попълва, 
когато издаваният 
фискален бон е и 
кредитно известие

Причина за сторно 
операция

RStorno Цифров

0 – операторска грешка
1 – връщане/реклама-
ция
2 – намаление на да-
нъчната основа 

Да

Номер на факту-
ра №1, към която 
се издава кредитно 
известие

NInvoice Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълне-
но поле „номер на 
кредитно известие“

Номер на фискал-
ния бон, който се 
сторнира 

ChN
Цифров Да

Дата и час на изда-
ване на фискалния 
бон, който се стор-
нира

XD Дата Да Формат 2010 - 01-
16T16:47:31
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Поле XML 
елемент

Тип Номенклатура Задължите-
лен

Забележка

И н д и в и д у а л е н 
номер на ФП от 
фискален бон, по 
който се извършва 
сторно операция

FMIN Символен   Да Полето е задължи-
телно, когато се 
сторнира ФБ, из-
даден от ФУ

Номер на фактура 
№ 2, към която се 
издава кредитно из-
вестие

NInvoice Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълне-
но поле „номер на 
кредитно известие“ 
и кредитното извес-
тие се издава към 
повече от една фак-
тура

Номер на фискал-
ния бон, който се 
сторнира 

ChN Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № 2, към която 
се издава кредитно 
известие“

Дата и час на изда-
ване на фискалния 
бон, който се стор-
нира

XD Дата Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № 2, към която 
се издава кредитно 
известие“
Формат 2010 - 01-
16T16:47:31

И н д и в и д у а л е н 
номер на ФП от 
фискален бон, по 
който се извършва 
сторно операция

FMIN Символен   Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № 2, към която 
се издава кредитно 
известие“
Полето е задължи-
телно, когато се 
сторнира ФБ, из-
даден от ФУ

…………………….

Номер на фактура 
№ N, към която се 
издава кредитно из-
вестие

NInvoice Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълне-
но поле „номер на 
кредитно известие“ 
и кредитното извес-
тие се издава към 
повече от една фак-
тура

Номер на фискал-
ния бон, който се 
сторнира 

ChN Цифров Да

Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № N, към която 
се издава кредитно 
известие“

Дата и час на изда-
ване на фискалния 
бон, който се стор-
нира

XD Дата Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № N, към която 
се издава кредитно 
известие“
Формат 2010 - 01-
16T16:47:31
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Поле XML 
елемент

Тип Номенклатура Задължите-
лен

Забележка

И н д и в и д у а л е н 
номер на ФП от 
фискален бон, по 
който се извършва 
сторно операция

FMIN Символен   Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № N, към която 
се издава кредитно 
известие“
Полето е задължи-
телно, когато се 
сторнира ФБ, из-
даден от ФУ

В брой SCash Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот А TA Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Б TB Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот В TV Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Г TG Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Д TD Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Е TE Цифров  
 

При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Ж TJ Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот З TZ Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Общ оборот по фи-
скалния бон, който 
се сторнира

DT Цифров   Да 0.00

“
р) в т. 14 след ред „Номер на системен бон“ се добавят редове: 

„

Номер на фактура NInvoice Символен Да Полето се попълва, когато 
издаваният системен бон 
е и фактура

ЕИК на получател 
по документ

PIN Символен Да Полето се попълва, когато 
издаваният системен бон 
е и фактура

Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер

Да Полето се попълва, когато 
издаваният системен бон 
е и фактура

“
с) създава се т. 14а:
„14а. Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от сторно документ 

в XML схема

Поле XML
елемент

Тип Номенклатура Задължите-
лен

Забележка

Рег ис т ра ц ионен 
номер в НАП

FDRID Символен   Да Генериран от НАП

Идентификатор на 
ИАСУТД

IASUTDID Символен   Да  

ЕИК EIK Символен   Да  
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Поле XML
елемент

Тип Номенклатура Задължите-
лен

Забележка

Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер

Да  

Дата на изпращане 
на системния бон

SD Дата   Да Взема се от часовника 
на ИАСУТД.
Формат 2010-02-
16T16:47:31

Дата и час на гене-
риране на систем-
ния бон

XD Дата   Да Ф о рм а т  2 0 1 0 - 0 1 -
16T16:47:31

Номер на системен 
бон

ChN Цифров   Да  

Номер касово
място

CBN Символен   Да  

Номер на кредитно 
известие NInvoice Цифров Да

Полето се попълва, 
когато издаваният 
системен бон е и кре-
дитно известие

ЕИК на получател 
по документ

PIN Символен Да Полето се попълва, 
когато издаваният 
системен бон е и кре-
дитно известие

Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер

Да Полето се попълва, 
когато издаваният 
системен бон е и кре-
дитно известие

Причина за сторно 
операция RStorno Цифров

0  –  оп е р а т о р с к а 
грешка
1 – връщане/рекла-
мация
2 – намаление на 
данъчната основа 

Номер на фактура 
№ 1, към която се 
издава кредитно 
известие

NInvoice Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на кре-
дитно известие“

Номер на систем-
ния бон, който се 
сторнира 

ChN Цифров Да

Дата и час на из-
даване на систем-
ния бон, който се 
сторнира

XD Дата Да Фо рм а т  2 0 1 0 - 0 1 -
16T16:47:31

Идентификатор на 
ИАСУТД от сис-
т емния бон , по 
който се извършва 
сторно операцията

IASUTDID Символен  Да

Номер на фактура 
№ 2, към която се 
издава кредитно 
известие

NInvoice Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на кре-
дитно известие“ и 
кредитното известие 
се издава към повече 
от една фактура
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Поле XML
елемент

Тип Номенклатура Задължите-
лен

Забележка

Номер на систем-
ния бон, който се 
сторнира 

ChN Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № 2, към която 
се издава кредитно 
известие“

Дата и час на из-
даване на систем-
ния бон, който се 
сторнира

XD Дата Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № 2, към която 
се издава кредитно 
известие“
Ф о рм а т  2 0 1 0 - 0 1 -
16T16:47:31

Идентификатор на 
ИАСУТД от сис-
т емния бон , по 
който се извършва 
сторно операцията

IASUTDID Символен  Да

…………………….

Номер на фактура 
№ N, към която 
се издава кредитно 
известие

NInvoice Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на кре-
дитно известие“ и 
кредитното известие 
се издава към повече 
от една фактура

Номер на систем-
ния бон, който се 
сторнира 

ChN Цифров Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № N, към която 
се издава кредитно 
известие“

Дата и час на из-
даване на систем-
ния бон, който се 
сторнира

XD Дата Да Полето се попълва, 
когато е попълнено 
поле „номер на фак-
тура № N, към която 
се издава кредитно 
известие“
Ф о рм а т  2 0 1 0 - 0 1 -
16T16:47:31

Идентификатор на 
ИАСУТД от сис-
т емния бон , по 
който се извършва 
сторно операцията

IASUTDID Символен  Да

В брой SCash Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот А TA Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Б TB Цифров  При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот В TV Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00
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Поле XML
елемент

Тип Номенклатура Задължите-
лен

Забележка

Оборот Г TG Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Д TD Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Е TE Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Ж TJ Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот З TZ Цифров   При сума, по-
голяма от 0

0.00

Общ оборот по сис-
темен бон, който се 
сторнира

DT Цифров   Да 0.00

“
т) в т. 15 навсякъде след думата „продажба“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно до-

кумент“.
2. В раздел III, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „11 ЕКАФП за електронен магазин“ и 

„21 ФПр за електронен магазин“;
б) на ред „Номер на последно получен в НАП документ за продажба“ в колона „Поле“ след думата 

„продажба“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно документ“; 
в) на ред „Дата и час на генериране на документ за продажба“ след думата „продажба“ се поставя 

наклонена черта и се добавя „сторно документ“;
г) в таблица 1 „Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регис-

трация и промяна на основни данни към НАП в XML схема“ се правят следните изменения:
аа) ред 11 се изменя така:
„11 – Обект за ТД/зареждане с автомобилни горива и смазочни материали“;
бб) добавят се редове 134 и 135:
„134 – Обект за търговия/зареждане с течни горива изцяло на самообслужване
135 – Обект за търговия/зареждане с течни горива от смесен тип – с обслужващ персонал и на 

самообслужване.“
§ 50. В приложение № 18а навсякъде след думите „продажба“ и „продажбата“ се поставя 

наклонена черта и се добавя съответно „сторно операция“, „сторно операцията“. 
§ 51. В приложение № 20а навсякъде думите „Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистри-

ране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства“ се заменят с 
„Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства 
на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск-
вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 52. В приложение № 22, в таблицата в секция „Местоназначение“ („Място на престой“ при 
ЕДД за престой)“ навсякъде думите „петролна база без ЕСФП“ се заменят с „обект с ЕСФП, 
използващ разходомер“, а думите „ведомствена бензиностанция без ЕСФП“ се заменят с „обект 
с ЕСФП“.

§ 53. В приложение № 23 се правят следните изменения:
1. В наименованието на таблицата абревиатурата „ЕДД“ се заменя с „ЕДП“. 
2. В таблицата в секция „Място на получаване на горивото“ навсякъде думите „петролна 

база без ЕСФП“ се заменят с „обект с ЕСФП, използващ разходомер“ и навсякъде думите 
„* ведомствена бензиностанция без ЕСФП“ се заличават.

§ 54. В приложение № 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „фирма“ се заменя с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, думите 

„сервизна фирма“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“ и навсякъде 
думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.

2. В т. 6 в поле „с бензино- (газо-) колонки тип“ след думата „колонки“ се поставя наклонена 
черта и се добавя „разходомер/измервателна система“.

§ 55. Приложение № 25 към чл. 16а, ал. 1 се отменя. 
§ 56. Приложение № 26 към чл. 44а, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 26  
към чл. 49б, ал. 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000  София, бул. Княз Дондуков № 52, телефон: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099
До ТД на НАП………….

УВЕДОМЛЕНИЕ
за извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на 
ЕСФП, по реда на чл. 49б, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фис-
кални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението 

им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
От .....................................................................................................................................................................................

(наименование на лицето, извършващо сервизно обслужване/ремонт)

ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:  ...........................................................................................................................
Адрес по чл. 8 от ДОПК:  ............................................................................................................................
Телефон за връзка: …………………..
Сервизен техник, извършващ сервизното обслужване/ремонт:

Идент. № на сервизния техник
Тип на идент. № .....................................................................................  
              (ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП)
.........................................................      ......................................................     ....................................................
 (име, презиме, фамилия)
Във връзка със:
o предстоящо сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, 

съгласно чл. 49б, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г.
o извършено сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, 

съгласно чл. 49б, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г.
на лице по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г.:

с идент. № в регистъра на НАП 
Тип на идент. № .........................
              (ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП)
Първа част
1. В търговски обект, намиращ се на следния адрес:
....................................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................
Втора част
По подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, 

работещи в състава на ЕСФП с вх. №..............................., Ви информирам следното:
1. В търговски обект, намиращ се на следния адрес:
...............................................................................................................................................................,

в периода от дата г. до дата г. за ЕСФП с
регистрационен номер (FDRID) …...................... е извършено сервизното обслужване/ремонт:
o на колонка
o на нивомерна измервателна система
o разходомер/измервателна система
При сервизното обслужване/ремонта извърших следното:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.  ...........................................................................................................................................................................
Дата: ..............................
Подпис:..........................

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изис-
кванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на 
администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в На-
ционалната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с 
нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и телефон: 0700 18 700.
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Забележки:
1. Първа част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за предстоящо сервизно 

обслужване и ремонт. Данни за адрес на обекта се попълват толкова пъти, колкото е броят на ЕСФП,  
на които ще се извършва сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване.

2. Втора част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за извършено сервизно 
обслужване и ремонт. Уведомлението за извършено сервизно обслужване и ремонт се подава към 
конкретно вече подадено чрез е-услугата на НАП уведомление за предстоящо сервизно обслужване 
и ремонт. Данни за извършено сервизно обслужване и ремонт се попълват за всяко ЕСФП, чийто 
адрес на обект е посочен като отделен ред в уведомлението за предстоящ ремонт.“

§ 57. Приложение № 27 към чл. 44а, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 27 
към чл. 49б, ал. 2

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000  София, бул. Княз Дондуков № 52, телефон: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099
До ТД на НАП………….

УВЕДОМЛЕНИЕ
за извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД по реда на чл. 49б, ал. 2 от Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските 
обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин
От .....................................................................................................................................................................................

(наименование на лицето, извършващо сервизно обслужване/ремонт)

ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:  ...........................................................................................................................
Адрес по чл. 8 от ДОПК:  ............................................................................................................................
Телефон за връзка: …………………..
Сервизен техник, извършващ сервизното обслужване/ремонт:

Идент. № на сервизния техник
Тип на идент. № .....................................................................................  
              (ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП)
.........................................................      ......................................................     ....................................................
 (име, презиме, фамилия)
Във връзка със:
o предстоящо сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД съгласно чл. 49б, ал. 2 от Наредба 

№ Н-18/2006 г.
o извършено сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД съгласно чл. 49б, ал. 2 от Наредба 

№ Н-18/2006 г.
на лице по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г.:

с идент. № в регистъра на НАП 
Тип на идент. № .........................
                (ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП)
Първа част
1. За ФУ/ИАСУТД с регистрационен номер (FDRID) …......................
2. ….....................................................................................................................
Втора част
По подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД с вх. № 

............................... Ви информирам следното:

1. В периода от дата г. до дата г. за ФУ/ИАСУТД
с регистрационен номер (FDRID) …................. е извършен следният ремонт/сервизно обслужване на 
устройството: …………………………………………………………………………………………………………................................................…
................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................

Дата: ..............................

Подпис:..........................
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Националната агенция за приходите обработва 
и защитава личните Ви данни съобразно изиск-
ванията на Закона за защита на личните данни 
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на 
Националната агенция за приходите в качеството 
є на администратор на лични данни можете да 
намерите в „Политика по защита на личните 
данни в Националната агенция за приходите“, 
публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, 
или да се свържете с нас на имейл адреса на 
Информационния център на НАП: infocenter@
nra.bg, и телефон: 0700 18 700.

Забележки:
1. Първа част от уведомлението се попълва 

при подаване на уведомление за предстоящо 
сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД. 
Данни за регистрационен номер на ФУ/ИАСУТД 
се попълват толкова пъти, колкото са подлежа-
щите на ремонт ФУ/ИАСУТД.

2. Втора част от уведомлението се попълва при 
подаване на уведомление за извършено сервизно 
обслужване и ремонт. Уведомлението за извър-
шено сервизно обслужване и ремонт се подава 
към конкретно вече подадено уведомление за 
предстоящо сервизно обслужване и ремонт. Дан-
ни за извършено сервизно обслужване и ремонт 
се попълват за всяко ФУ/ИАСУТД, посочени в 
уведомлението за предстоящ ремонт.“

§ 58. Създава се приложение № 28 към 
чл. 15, ал. 1, т. 11:

„Приложение № 28  
към чл. 15, ал. 1, т. 11

Изх. № ……………………../дата, час 
ПРОТОКОЛ

за подадени и приети данни за сервизни техници, 
преминали обучение и имащи право на сервизна 
дейност, съгласно чл. 15 от Наредба № Н-18 от 
2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални 
устройства на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за управлението 
им и изисквания към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин

ЕИК/БУЛСТАТ на про-
изводител/вносител на 
ЕСФП
...................................................................................

(име/наименование на задълженото лице)  
Общ брой подадени записи за сервизни тех-

ници, преминали обучение и имащи право на 
сервизна дейност …………… бр.

Брой приети записи за сервизни техници, 
преминали обучение и имащи право на сервизна 
дейност …………… бр.

Брой отхвърлени записи за сервизни техници, 
преминали обучение и имащи право на сервизна 
дейност …………… бр.

(В случай че има отхвърлени записи, се описва 
причината за отхвърляне)  

При наличие на отхвърлени данни за сервизни 
техници, преминали обучение и имащи право 
на сервизна дейност, в 7-дневен срок от датата 
на получаване на настоящия протокол, следва 

да се подадат отново коректно попълнени данни 
(съгласно чл. 15, ал. 1, т. 14 от Наредба № Н-18 
от 2006 г.).“

§ 59. Създава се приложение № 29 към 
чл. 52а:

„Приложение № 29  
към чл. 52а

Изисквания към софтуерите за управление на 
продажбите в търговски обекти

1. Софтуерът поддържа интерфейс на бъл-
гарски език.

2. Софтуерът осигурява пълнота и интегритет 
на данните, създавани при използването му.

3. В случаите, в които софтуерът за управле-
ние на продажби в търговски обект представлява 
модул от софтуер, останалите модули не могат да 
имат дублираща функционалност за управление 
на продажбите или функционалност, целяща за-
обикаляне на изискванията в това приложение. 

4. Софтуерът съдържа вградена при разработ-
ването му защита от промяна или добавяне, без 
оторизация от производителя/разпространителя, 
на външни модули, позволяващи промяна на 
функционалността на софтуера с цел заобика-
ляне на изискванията, посочени в настоящото 
приложение. 

5. Софтуерът използва по възможност надеж-
ден източник на точно астрономическо време 
и задължително осигурява синхронизиране на 
времето между всяко работно място и използ-
ваното от него за печат ФУ.

6. Софтуерът има вградени контроли за задъл-
жително попълване на данни за потребителите 
(операторите) – уникален код на потребител 
(оператор) в рамките на системата, три имена, 
заемана длъжност, роля в системата, начало/
край на периода на активност на потребителя 
(оператора) за всяка от присвоените му роли.

7. Софтуерът осигурява еднозначна автен-
тикация на потребителите (операторите) при 
работа с него. 

8. Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по 
начин, позволяващ получаване в реално време 
на информация за статуса на ФУ. Софтуерът 
блокира операциите по откриване и приключ-
ване на продажба в случаите, когато статусът 
на ФУ не позволява издаване на ФБ. Когато в 
търговския обект има повече от едно работно 
място, софтуерът блокира операциите по откри-
ване/приключване на продажби и подаване на 
команда към ФУ за генериране на Дневен отчет 
(Z-отчет) за конкретното работно място, за което 
са установени посочените обстоятелства. 

9. При въвеждане в софтуера на информация 
за продажба софтуерът генерира уникален номер 
на продажбата (УНП), който се формира по 
следния начин:

Индивидуален номер на ФУ – Код на опера-
тор – Пореден номер на продажбата. 

Отделянето на елементите в уникалния номер 
на продажбата със знак „–“ е задължително. 
Пример за УНП: XXXХХХХХ–ZZZZ–0000001, 
където ХХХХХХXX – 8-разряден индивидуа-
лен номер на ФУ, присвоен от производителя, 
ZZZZ – 4-разряден код на оператора, въвел дан-
ните за продажбата, съгласно номенклатурата 
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на софтуера, 0000001 – 7-разряден пореден номер 
на продажбата, формиран поотделно за всеки 
индивидуален номер на ФУ. Номерът нараства 
възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и 
съдържа само арабски цифри.

10. При плащане по въведена в софтуера 
продажба, за което съгласно изискванията на 
настоящата наредба следва да бъде издаден ФБ, 
софтуерът задължително подава към фискалното 
устройство уникалния номер на продажбата за 
включването му във ФБ. Когато плащанията по 
продажбата са повече от едно, уникалният номер 
на продажбата се включва в издавания ФБ за 
всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, 
ако такъв бъде издаден.

11. Софтуерът не допуска отпечатване на слу-
жебни бонове за направени клиентски поръчки 
в рамките на една продажба. 

12. При анулиране (пълно или частично) на 
открита, но неприключена продажба софтуерът 
задължително съхранява в базата данни пълна 
информация за анулираната продажба – ану-
лирани стоки/услуги, количество, стойност, 
оператор и др.

13. Софтуерът трябва да има надеждна защита 
от преднамерено или случайно изтриване или 
промяна на вече записани данни за приключени 
продажби:

• софтуерът няма вградена функционалност 
за изтриване на записи в базата данни;

• софтуерът позволява сторниране на при-
ключени продажби (сторно-операции), като 
задължително съхранява сторнираните данни.

14. При създаване на документи, различни от 
фискален бон, софтуерът не допуска включване 
на текст, съдържащ думите „Фискален“, „Фи-
скална“, „Фискално“, „Фискални“ или производ-
ни словосъчетания. Изискването не се отнася 
до наименованията на търговците, които при 
отпечатване се придружават от правно-органи-
зационната им форма и техния ЕИК, както и 
до вида на закупуваната стока. 

15. Софтуерът поддържа информация в струк-
туриран вид за следните изпълнени действия: 

а) въвеждане/промяна на потребителите (опе-
раторите) на софтуера и присвоената им роля в 
системата – кой и кога е извършил действието 
и описание на промяната;

б) данни, свързани с действията (операциите) 
на потребителите (операторите) на системата:

– име на потребителя (оператора);
– код на потребителя (оператора);
– роля;
– дата и час на действието (операцията);
– вид на действието (операцията) – регис-

трират се като минимум следните действия 
(операции): влизане и излизане в/от системата 
(login/logout), сторниране, анулиране и проме-
ни в номенклатурите на софтуера; за действия 
(операции) „сторниране“ и „анулиране“ на про-
дажба – и уникалният номер на продажбата. 

16. Софтуерът осигурява визуализация през 
потребителски интерфейс на записаната по т. 15 
информация с възможност за филтриране по 
един или няколко критерия: период, потребител 
(оператор), вид извършени действия, др.

17. Чрез потребителски интерфейс софтуерът 
осигурява достъп до създаваните чрез него дан-
ни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК. При 
архивиране на базата данни софтуерът осигурява 
създаване и поддържане на архив, както и дос-
тъп до архивните данни в сроковете по чл. 38, 
ал. 1 от ДОПК през потребителски интерфейс. 

18. Софтуерът следва да осигурява чрез по-
требителски интерфейс визуализация и експорт 
на данни от базата данни в табличен вид, файлов 
формат XLS/XLSX или CSV, при прилагане на 
следните филтри: За търговец (при SaaS); За пе-
риод (от дата до дата) и/или За търговски обект 
(всички или конкретно посочен), и/или За ФУ, 
на което са регистрирани продажбите (всички 
ФУ или конкретно ФУ), и/или За работно мяс-
то (всички или конкретно посочено), и/или За 
оператор (всички или конкретно посочен). Екс-
портираните данни са със следната структура:

18.1. Таблица – Обобщени данни за продаж-
бите:

– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен 

от софтуера;
– код и наименование на търговски обект;
– дата на откриване на продажбата;
– време на откриване на продажбата (час, 

минута, секунда);
– код на работно място;
– код на оператор;
– обща сума на продажбата – без ДДС, в лв.;
– отстъпка – в лв.;
– ДДС – сума – в лв.;
– дължима сума по продажбата – в лв.;
– фактура за продажбата – номер (ако е изда-

дена фактура и в софтуера е налична информация);
– фактура за продажбата – дата (ако е издадена 

фактура и в софтуера е налична информация);
– дата на приключване на продажбата;
– време на приключване на продажбата (час, 

минута, секунда);
– клиент код (при наличие на въведена ин-

формация);
– клиент име (при наличие на въведена ин-

формация).
18.2. Таблица – Данни за плащанията по 

продажбите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен 

от софтуера; 
– дата на откриване на продажбата;
– дата на приключване на продажбата;
– обща сума по продажбата – в лв.;
– дата на плащане;
– код на оператор, регистрирал плащането;
– платена сума без ДДС – в лв.;
– ДДС – сума – в лв. 
– вид на плащането – съгласно номенклату-

рата в софтуера;
– индивидуален номер на ФУ, на което е 

издаден ФБ за плащането.
18.3. Таблица – Детайлни данни за продаж-

бите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен 

от софтуера; 
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– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, 

в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума, в лв.;
– обща сума – в лв.
18.4. Таблица – Сторнирани продажби:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9; 
– системен номер на продажбата, присвоен 

от софтуера;
– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, 

в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума, в лв.;
– обща сума – в лв.;
– дата на приключване на продажбата;
– време на приключване на продажбата (час, 

мин., сек.);
– дата на сторниране на продажбата;
– време на сторниране на продажбата (час, 

мин., сек.);
– индивидуален номер на ФУ, на което е 

издаден Сторно-ФБ;
– код на оператор, извършил сторнирането.
18.5. Таблица – Анулирани продажби:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен 

от софтуера;
– код на анулираната стока/услуга;
– наименование на анулираната стока/услуга;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, 

в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума – в лв.;
– обща сума – в лв.;
– дата на откриване на продажбата;
– време на откриване на продажбата (час, 

мин., сек.);
– дата на анулиране на продажбата или на 

стоката/услугата;
– време на анулиране на продажбата или на 

стоката/услугата (час, мин., сек.);
– код на оператор, извършил анулирането.
18.6. Таблица – Обобщени данни за доставки 

(ако софтуерът разполага с функционалност за 
регистриране на доставки):

– ID на запис;
– дата на доставка;
– време (час, минута, секунда);
– код на оператор;
– доставчик – код;
– доставчик – име;
– фактура за доставка – №;
– фактура за доставка – дата;
– обща сума на доставката (без отстъпка), 

без ДДС – в лв.;
– отстъпка – в лв.;

– ДДС – сума – в лв.
– обща сума – в лв.;
– вид на плащането – съгласно номенклату-

рата в софтуера.
18.7. Таблица – Детайлни данни за доставки 

(ако софтуерът разполага с функционалност за 
регистриране на доставки):

– ID на запис – съвпада с ID на запис от 
таблицата с обобщени данни за доставки;

– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС сума – в лв.;
– обща сума – в лв.
18.8. Таблица – Движение на стоки за период 

(ако софтуерът разполага с функционалност за 
проследяване движението на стоките):

– код на стоката;
– наименование на стоката;
– количество в началото на периода;
– обща стойност в началото на периода – в лв.;
– дебитен оборот за периода – количество;
– дебитен оборот за периода – стойност, в лв.;
– кредитен оборот за периода – количество;
– кредитен оборот за периода – стойност, 

в лв.;
– количество в края на периода;
– обща стойност в края на периода – в лв.
18.9. Таблици с номенклатури на:
– стоки/услуги – код, наименование, дата на 

първоначално конфигуриране в системата, дата 
на последна промяна, дата на деактивиране;

– доставчици – идентификатор (ЕИК, друг), 
имена, дата на първоначално конфигуриране в 
системата, дата на последна промяна, дата на 
деактивиране (ако софтуерът разполага с функ-
ционалност за въвеждане на доставчици); 

– клиенти – идентификатор (ЕИК, друг), 
имена, дата на първоначално конфигуриране в 
системата, дата на последна промяна, дата на 
деактивиране (ако софтуерът разполага с функ-
ционалност за въвеждане на клиенти);

– видове операции (действия) – код, наиме-
нование, дата на първоначално конфигуриране 
в системата, дата на последна промяна, дата на 
деактивиране; 

– видове плащания – код, наименование, дата 
на първоначално конфигуриране в системата, 
дата на последна промяна, дата на деактивиране; 

– търговски обекти – код, наименование, 
местонахождение, дата на първоначално конфи-
гуриране в системата, дата на последна промяна, 
дата на деактивиране;

– работни места – код, търговски обект, 
в който се намира, индивидуален номер на 
свързаното към него ФУ, дата на първоначално 
конфигуриране в системата, дата на последна 
промяна, дата на деактивиране; 

– потребители (оператори) – уникален код в 
системата, имена по документ за самоличност, 
дата на първоначално конфигуриране в системата, 
дата на последна промяна, дата на деактивиране; 
присвоени роли и период на активност за всяка 
от тях, други въведени данни;
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– роли на потребителите (операторите) на 
софтуера – код, наименование, права, дата на 
конфигуриране/деактивиране; извършени про-
мени в присвоените права на всяка роля – дата 
и извършени промени;

– права, присвоявани на ролите – код, наи-
менование, описание, дата на конфигуриране/
деактивиране.

Допуска се предоставянето на алтернативни 
номенклатурни таблици, които като обхват на 
съдържащата се в тях информация съответстват 
на посочените в т. 18.9. 

19. За целите на контролната дейност на НАП 
всеки софтуер следва да има конфигуриран „оди-
торски профил“ по аналог с администраторския 
профил, но с права само за четене. Одиторският 
профил трябва да предоставя като минимум 
следните възможности: 

– достъп до функционалността на софтуера 
съгласно т. 16, 17 и 18 (при SaaS – за съответния 
търговец);

– достъп до конфигурационните параметри на 
софтуера (при SaaS – за съответния търговец);

– пълен достъп до справочната част на соф-
туера (при SaaS – за съответния търговец).

20. Софтуерът не притежава възможност за 
работа в тестови режим, режим за обучение или 
друг подобен.

21. Когато софтуерът е част от или е свързан 
с интегрирана информационна система за упра-
вление на продажбите/търговската дейност на 
лицето по чл. 3 и използваната технология за 
реализацията му не позволява изпълнението на 
всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 
18 и 19, изпълнението на тези изисквания следва 
да бъде осигурено чрез функционалността на 
интегрираната система.“ 

§ 60. Създава се приложение № 30 към 
чл. 52в, ал. 1:

„Приложение № 30 
към чл. 52в, ал. 1

Първа част
Декларация от производител за съответствие 
на софтуер за управление на продажбите в 
търговски обект с изискванията съгласно при-

ложе ние № 29 към чл. 52а
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за реги-
стриране и отчитане чрез фискални устройства на 
продажбите в търговските обекти, изискванията 
към софтуерите за управлението им и изисквания 
към лицата, които извършват продажби чрез 

електронен магазин

Долуподписаният
......................................................................................,

(имена по документ за самоличност)
представляващ ....................................……………………
………..………….................................................................,

(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), ад-

рес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, 
електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или

Имена по документ за самоличност, ЕГН/
ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, 
електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или 
Наименование, държава на установяване, 

адрес, номер от съответния търговски или да-
нъчен регистър, електронен адрес, телефон за 
контакт, уеб сайт

В качеството на производител на софтуер 
за управление на продажби в търговски обект 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Произвежданият от мен софтуер:
наименование: ………....................................………,
версия: ……………………..........................................…,
отговаря на изискванията, посочени в при-

ложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 
от 2006 г.

2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, 
позволяващи заобикаляне на изискванията, 
посочени в приложение № 29 към чл. 52а от 
Наредба № Н-18 от 2006 г.

3. Не произвеждам и не разпространявам 
софтуер, предназначен за промяна на функцио-
налността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне 
на изискванията, посочени в приложение № 29 
към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както 
и за промяна, изтриване или друг вид манипу-
лиране на информацията в базата данни, с която 
работи софтуерът.

Известно ми е, че за посочване на неверни 
данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г.  ДЕКЛАРАТОР: ……………………
гр. ………………. 

Втора част
Декларация от разпространител за съответствие 
на софтуер за управление на продажбите в тър-
говски обект с изискванията съгласно приложение 

№ 29 към чл. 52а
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за реги-
стриране и отчитане чрез фискални устройства на 
продажбите в търговските обекти, изискванията 
към софтуерите за управлението им и изисквания 
към лицата, които извършват продажби чрез 

електронен магазин
Долуподписаният

......................................................................................,
(имена по документ за самоличност)

представляващ ....................................……………………
………..………….................................................................,

(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), ад-

рес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, 
електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или
Имена по документ за самоличност, ЕГН/

ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, 
електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или 
Наименование, държава на установяване, 

адрес, номер от съответния търговски или да-
нъчен регистър, електронен адрес, телефон за 
контакт, уеб сайт

В качеството на разпространител на софтуер 
за управление на продажби в търговски обект, 
произведен от: 
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…………………………. (наименование на производителя 
на софтуера)
………………………….. (държава на установяване, адрес)
………………………….. (номер от търговски и/или да-
нъчен регистър, ДДС номер)
………………………….. (електронен адрес)
………………………….. (уеб сайт)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Разпространяваният от мен софтуер:
наименование: ………………....................................,
версия: …………………….….........................................,
отговаря на изискванията, посочени в при-

ложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 
от 2006 г.

2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, 
позволяващи заобикаляне на изискванията, 
посочени в приложение № 29 към чл. 52а от 
Наредба № Н-18 от 2006 г.

3. Не произвеждам и не разпространявам 
софтуер, предназначен за промяна на функцио-
налността на софтуера по т. 1, с цел заобикаляне 
на изискванията, посочени в приложение № 29 
към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както 
и за промяна, изтриване или друг вид манипу-
лиране на информацията в базата данни, с която 
работи софтуерът.

Известно ми е, че за посочване на неверни 
данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г.  ДЕКЛАРАТОР : ……………………
гр. ………………. 

Забележки:
1. Производител на софтуер за управление 

на продажби в търговски обект подава декла-
рацията чрез попълване на първа част от това 
приложение.

2. Разпространител на софтуер за управление 
на продажби в търговски обект подава декла-
рацията чрез попълване на втора част от това 
приложение.“

§ 61. Създава се приложение № 31 към 
чл. 52в, ал. 2, т. 1:

„Приложение № 31 
към чл. 52в, ал. 2, т. 1

Информация за софтуера към декларацията по 
чл. 52в, ал. 1

І. Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е 
подадена от разпространител, се подава инфор-
мация за договора, с който са предоставени права 
за разпространение на софтуера на територията 
на страната: лице, с което е сключен договорът, 
дата на сключване, срок на договора, сканирано 
копие на договора. 

ІІ. Обща информация за софтуера:
1. Модули на софтуера и тяхната функцио-

налност. 
2. Технологична и системна среда, в която 

работи софтуерът, вкл. приложени технологии 
при разработването му. 

3. Начин на предоставяне на клиентите: 
а) SaaS;
б) web базирано приложение в среда на 

клиента; 
в) локална инсталация;
г) друг (описание).
4. Вид на БД. 

5. Алгоритъм за криптиране, в случай че съз-
даваната от софтуера информация се криптира.

6. Начин на автентификация на потребителите. 
7. Информация относно изпълнението на 

изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение 
№ 29 – или от софтуера, или от интегрирана 
информационна система за управление на про-
дажбите/търговската дейност, с която софтуерът 
е свързан или е съставна част.

8. Обща информация за вградената в софту-
ера защита срещу неоторизирана промяна или 
добавяне на външни модули към него. 

ІІІ. Оторизирани дистрибутори на софтуера 
за територията на страната – ЕИК и наимено-
вание – за ЮЛ и ЕТ, и трите имена – за ФЛ; 
адрес, електронен адрес за кореспонденция; 
телефон за връзка.“

§ 62. Създава се приложение № 32 към 
чл. 52з, ал. 1:

„Приложение № 32  
към чл. 52з, ал. 1

Информация, подавана от лицата по чл. 118, 
ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в тър-

говски обект
1. ЕИК, наименование и електронен адрес 

за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 
от ЗДДС.

2. Вид, наименование и адрес на обекта.
3. Наименование и версия на софтуера.
4. Номер на софтуера от списъка на НАП.
5. Наличие на интернет свързаност в обекта.
6. Лице, от което е закупен софтуерът:
а) вид:
– лице, производител на софтуера;
– лице, разпространител на софтуера; 
– лице, оторизирано от производител/разпрос-

транител да разпространява софтуер; 
– друг (описание);
б) ЕИК;
в) наименование/имена.
7. Вид инсталация – локална, локална мрежа, 

web приложение, SaaS, др. 
8. Дата на инсталация/инициализация. 
9. Лице, извършило инсталацията/иници-

ализацията:
а) имена;
б) представител на:
 производител;
 дистрибутор;
 оторизирано лице;
 друг (пояснение).

10. Физическо местоположение на данните, 
създавани от софтуера. 

11. Логически адрес на БД или точка на дос-
тъп до програмния интерфейс (различен според 
ползваната технология: IP адрес, комуникацио-
нен порт, домейн име и/или домейн адрес, име 
на инстанция, местоположение на компютърен 
файл, друго).

12. Транспортен протокол за комуникация с 
БД или достъп до програмния интерфейс (TCP/
IP, Named Pipes, …).

13. Топология на връзката с БД или точката на 
достъп до програмния интерфейс (local network, 
vpn, DirectAccess, WAN).
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14. Наличие на договор за поддръжка на соф-
туера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя 
по договора за поддръжка.

15. Фискални устройства, свързани към соф-
туера – индивидуални номера на ФУ.

16. Нефискални печатащи устройства, свър-
зани към софтуера – по видове, брой и пред-
назначение.

17. Свързаност на използвания софтуер с други 
модули и/или програмни системи – складово 
стопанство, счетоводен софтуер, други – посоч-
ват се с наименование, версия, лице, от което 
са придобити, и начало на използването им 
(месец, година).

18. Информация относно инсталирани допъл-
нителни компоненти и разширения към софтуера 
(plug-ins) – посочват се наименование, версия, 
наличие на оторизация от производителя/раз-
пространителя на софтуера.

19. Когато софтуерът не разполага с функцио-
налност за изпълнение на изискванията по т. 16, 
17, 18 и 19 от приложение № 29 – информация за 
системата/модула, в който тя е реализирана, и 
адрес на обекта, в който може да бъде достъп-
вана от органите по приходите.

20. Преустановяване ползването на софтуера 
в търговския обект – дата.

21. Преустановяване на извършването на 
дейност в търговския обект – дата.“

§ 63. Създава се приложение № 33 към 
чл. 52м, ал. 1:

„Приложение № 33 
 към чл. 52м, ал. 1

Информация, подавана от лицата по чл. 52м, 
ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги 

чрез електронен магазин
1. Наименование на електронния магазин.
2. Наименование на домейна на електронния 

магазин.
3. Информация за лицето, извършващо про-

дажби чрез електронния магазин: 
а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седа-

лище и адрес на управление; адрес, на който 
се упражнява дейността, електронен адрес за 
кореспонденция; телефон за връзка; наличие на 
регистрация по ЗДДС;

б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен 
адрес; адрес, на който се упражнява дейността; 
електронен адрес за кореспонденция; телефон 
за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС. 

4. Продажбите се извършват чрез:
4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/

услуги в интернет (онлайн платформа):
Ø наименование на онлайн платформата;
Ø уеб адрес на онлайн платформата;
Ø оператор на онлайн платформата – на-

именование, ЕИК/идентификационен номер, 
държава на установяване, адрес, електронен 
адрес.
4.2. Собствен/нает електронен магазин:
4.2.1. Информация за собственика на домейна:
а) за лица, установени на територията на 

страната:

Ø за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седа-
лище и адрес на управление; адрес, на който 
се упражнява дейността, електронен адрес за 
кореспонденция; телефон за връзка; наличие 
на регистрация по ЗДДС;
Ø за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който 

се упражнява дейността; електронен адрес за 
кореспонденция; телефон за връзка; наличие 
на регистрация по ЗДДС;
б) за чуждестранни лица: наименование, дър-

жава на установяване, адрес, номер от търговски 
и/или данъчен регистър, електронен адрес.

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електрон-
ния магазин:

i. на собствена инфраструктура – местона-
хождение на оборудването; 

ii. използва се външна хостинг услуга:
А) вид на използваната хостинг услуга – опи-

сание;
Б) информация за доставчика на хостинг 

услугата:
а) за лица, установени на територията на 

страната:
Ø за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седа-

лище и адрес на управление; адрес, на който 
се упражнява дейността, електронен адрес за 
кореспонденция; телефон за връзка; наличие 
на регистрация по ЗДДС;
Ø за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен 

адрес; адрес, на който се упражнява дейността; 
електронен адрес за кореспонденция; телефон 
за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
б) за чуждестранни лица: наименование, дър-

жава на установяване, адрес, номер от търговски 
и/или данъчен регистър, електронен адрес.

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния 
магазин:

i. поддръжката се осъществява от собстве-
ника на електронния магазин;

ii. поддръжката е възложена на друго 
лице – данни за лицето: наименование/имена, 
ЕИК/ЕГН. 
4.2.4. Наименование и версия на софтуера/

ите на електронния магазин.
4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на 

електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура – место-

нахождение на оборудването; 
ii. на наета инфраструктура – наименова-

ние (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е 
наето оборудването;

ii i. хостинг компания – наименование 
(ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;

iv. ползване на „облачна услуга“ – наиме-
нование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на 
услугата.
5. Вид на продаваните стоки/услуги – по 

номенклатура.
6. Начало на работа на електронния мага-

зин – дата.
7. Прекратяване на работата на електронния 

магазин – дата.
8. Дата на подаване на информация в НАП.“
§ 64. Създава се приложение № 34 към 

чл. 8, ал. 6, т. 5:
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„Приложение № 34 
към чл. 8, ал. 6, т. 5

Изисквания към процедурата за извличане на 
информация от КЛЕН 

1. Софтуерът следва да осигурява извличане 
на информация от КЛЕН при прилагане на 
следните групи критерии: 

Група 1 От дата до дата или
От № на документ до № на документ 
или 
От № на Z-отчет до № на Z-отчет

Група 2 Всички документи или 
– фискални бонове;
– Z-отчети;
– служебни бонове за въведени суми;
– служебни бонове за изведени суми;
– служебни бонове за извеждане на 
дневен финансов отчет без нулиране и 
запис във фискалната памет (Х отчет);
– служебни бонове във връзка с из-
вършени служебни операции, касаещи 
отчетността на фискалното устройство.

2. Необходимо е да се изисква избор само 
на един критерий от група, като избраните 2 
критерия се свързват с логическо „И“.

3. След прилагане на критериите по т. 1 софту-
ерът следва да осигурява възможност за извличане 
на информация от КЛЕН на служебните бонове 
в текстов файл, позволяващ визуализацията им 
по начина, по който са записани в КЛЕН. 

4. След прилагане на критериите по т. 1 
софтуерът следва да осигурява възможност за 
структуриран експорт в табличен вид на запи-
саните в КЛЕН фискални бонове. Файловият 
формат на експортираните данни следва да бъде 
CSV, като всяка закупена стока/предоставена 
услуга следва да бъде посочена на отделен ред 
със следните полета:

 идентификационен номер на ФУ;
 вид на ФБ – ФБ, Разширен ФБ, Сторно 

ФБ или Разширен сторно ФБ;
 номер на ФБ;
 уникален номер на продажба (УНП) – в 

случай, че ФУ е от типа „Фискален принтер“ 
или работи в такъв режим;
 стока/услуга – наименование;
 стока/услуга – единична цена;
 стока/услуга – количество;
 стока/услуга – стойност;
 обща сума на т ФБ/Сторно ФБ или 

Разширен ФБ/Разширен сторно ФБ;
 номер на фактура/кредитно известие – в 

случай че записът е за Разширен ФБ или 
съответно – за Разширен сторно ФБ;
 ЕИК на получател – в случай че записът 

е за разширен ФБ или Разширен сторно ФБ;
 номер на сторниран ФБ – в случай че 

записът се отнася за Сторно ФБ или Разши-
рен сторно ФБ;
 номер на сторнирана фактура – в случай 

че записът се отнася за Разширен сторно ФБ;
 причина за издаване – в случай че за-

писът се отнася за Сторно ФБ или Разширен 
сторно ФБ.“

§ 65. Създава се приложение № 35 към 
чл. 52б, ал. 6:

„Приложение № 35 
към чл. 52б, ал. 6

Съдържание на публичния списък на софтуерите, 
за които е декларирано съответствие с изисква-
нията, посочени в приложение 29 към чл. 52а 
от Наредба № Н-18 от 2006 г. съгласно чл. 118, 

ал. 14 от ЗДДС
1. Наименование на софтуера. 
2. Версия.
3. Дата на подаване на декларацията за съот-

ветствие на версията на софтуера с нормативните 
изисквания.

4. Декларацията за съответствие на софтуера 
с нормативните изисквания е подадена от про-
изводител/разпространител.

5. В случай че декларацията е подадена от 
производител:

Ø за производители – ЮЛ и ЕТ, установени 
на територията на страната: ЕИК; наименова-
ние; седалище и адрес на управление; адрес, 
на който се упражнява дейността, електронен 
адрес за кореспонденция; телефон за връзка; 
уеб сайт; при наличие на регистрация по 
ЗДДС – ДДС номер;
Ø за производители – ФЛ с постоянен адрес 

на територията на страната: имена; адрес, на 
който се упражнява дейността; електронен 
адрес за кореспонденция; телефон за връзка; 
уеб сайт; при наличие на регистрация по 
ЗДДС – ДДС номер;
Ø за производители – чуждестранни лица: 

наименование, държава на установяване, 
адрес, идентификационен номер, адрес, елек-
тронен адрес за кореспонденция; телефон 
за връзка, уеб сайт; при наличие на ДДС 
регистрация – ДДС номер;
Ø оторизирани дистрибутори на софтуера 

за територията на страната: ЕИК и наиме-
нование – за ЮЛ и ЕТ, или имена – за ФЛ; 
адрес; електронен адрес за кореспонденция; 
телефон за връзка.
6. В случай че декларацията е подадена от 

разпространител:
6.1. Данни за разпространителя:
Ø за разпространители – ЮЛ и ЕТ, уста-

новени на територията на страната: ЕИК; 
наименование; седалище и адрес на управле-
ние; адрес, на който се упражнява дейността, 
електронен адрес за кореспонденция; телефон 
за връзка; уеб сайт; при наличие на регис-
трация по ЗДДС – ДДС номер;
Ø за разпространители – ФЛ с постоянен 

адрес на територията на страната: имена; 
адрес, на който се упражнява дейността; елек-
тронен адрес за кореспонденция; телефон за 
връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация 
по ЗДДС – ДДС номер;
Ø за разпространители – чуждестранни 

лица: наименование, държава на установя-
ване, адрес, идентификационен номер, адрес, 
електронен адрес за кореспонденция; телефон 
за връзка; уеб сайт; при наличие на ДДС 
регистрация – ДДС номер.
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6.2. Данни за производителя: наименование, 
държава на установяване, адрес, идентификацио-
нен номер, електронен адрес за кореспонденция; 
телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на 
ДДС регистрация – ДДС номер.

6.3. Оторизирани дистрибутори на софтуера 
за територията на страната – ЕИК и наимено-
вание – за ЮЛ и ЕТ, или имена – за ФЛ; адрес; 
електронен адрес за кореспонденция; телефон 
за връзка, уеб сайт.

7. Дата на преустановяване на производство-
то/разпространението и/или поддръжката на 
софтуера.“

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 66. В § 59, ал. 8 от преходните и заключи-

телните разпоредби на Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. 
за регистриране и отчитане на продажби в 
търговските обекти чрез фискални устройства 
(обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 и 64 от 
2011 г., бр. 27 от 2012 г., бр. 83 от 2015 г.; изм. 
с Решение № 6046 на ВАС на РБ – бр. 83 от 
2015 г., бр. 84 от 2015 г.) думите „сервизната 
фирма“ се заменят с „лицето, извършващо 
сервизно обслужване и ремонт“.

§ 67. В § 47 от преходните и заключител-
ните разпоредби на Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. 
за регистриране и отчитане на продажби в 
търговските обекти чрез фискални устройства 
(ДВ, бр. 40 от 2013 г.) думите „сервизни фир-
ми“ се заменят с „лица, извършващи сервизно 
обслужване и ремонт“.

§ 68. (1) В § 31, ал. 1 от преходните разпо-
редби на Наредбата за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране 
и отчитане на продажби в търговските обекти 
чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.) 
навсякъде думите „30 септември 2018 г.“ се 
заменят с „30 юни 2019 г.“.

(2) Лицата по чл. 3, използващи ЕСФП, 
привеждат дейността си в съответствие с 
изискванията на тази наредба и на Наред-
бата за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчита-
не на продажби в търговските обекти чрез 
фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.) в 
срока по ал. 1.

§ 69. (1) Лицата по § 31, ал. 1 от преход-
ните разпоредби на Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. 
за регистриране и отчитане на продажби в 
търговските обекти чрез фискални устройства 
(ДВ, бр. 76 от 2017 г.), които до влизане в 
сила на тази наредба не са подали блок-схе-
ма в НАП, са длъжни да я подадат в БИМ в 
едномесечен срок от влизане в сила на тази 
наредба.

(2) След представяне на блок-схемите в 
срока, предвиден в ал. 1, въведените в екс-
плоатация и регистрирани в НАП ЕСФП 
подлежат на проверки от БИМ, които се 

извършват по реда на чл. 16а, ал. 3 по време 
на метрологичните проверки на средствата 
за измерване.

§ 70. (1) В преходните разпоредби на Наред-
бата за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчита-
не на продажби в търговските обекти чрез 
фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. в § 31:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) В срока по ал. 1 ЕСФП се регистрира 

в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 
не се прилага. В тридневен срок от датата 
на регистрацията на ЕСФП лицето по чл. 3 
подава блок-схема по чл. 16а, ал. 2.“;

б) създава се ал. 7:
„(7) Производителите/вносителите могат 

да одобряват ЕСФП с нови типове средства 
за измерване от одобрен тип или с оценено 
съответствие по досегашния ред до изтичане 
на срока по ал. 1.“;

2. в § 32:
а) в ал. 1 думите „31 декември 2018 г.“ се 

заменят с „31 март 2019 г.“; 
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по чл. 3, непопадащи в ал. 1, 

с изключение на лицата, регистриращи и от-
читащи продажбите с ИАСУТД, привеждат 
дейността си в съответствие с изискванията 
на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.“;

в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) Лицата, регистриращи и отчитащи 

продажбите с ИАСУТД, привеждат дейност-
та си в съответствие с изискванията на тази 
наредба в срок до 31 декември 2019 г. 

(7) Лице, което отговаря на изискванията 
за използване на ИАСУТД, в срока по ал. 6, 
може да подава заявка-декларация за одобря-
ване. Одобряването на ИАСУТД, издаването 
на свидетелство за съответствие и вписването 
му в регистъра или издаването на мотивиран 
отказ се извършват по досегашния ред. До 
изтичане на срока по ал. 6 регистрирането и 
отчитането на продажбите, въвеждането във 
и извеждането от експлоатация, както и реги-
стрирането на ИАСУТД в НАП се извършват 
по досегашния ред.“

§ 71. (1) Лицата по чл. 3, с изключение 
на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, 
които са регистрирани по ЗДДС, привеждат 
дейността си в съответствие с изискванията 
на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.

(2) Лицата, регистриращи и отчитащи 
продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността 
си с изискванията на тази наредба в срок до 
31 декември 2019 г. 

(3) Всички други лица по чл. 3, непопадащи 
в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответ-
ствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г. 
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§ 72. При изпитване на ЕСФП за съот-
ветствие с изискванията на Наредба № Н-18 
от 2006 г. всички средства за измерване от 
одобрен тип или с оценено съответствие, ко-
ито са били изпитвани за работа в състава на 
ЕСФП, одобрена по стария ред, подлежат на 
вписване в приложението към новото свиде-
телство (приложение № 7 към чл. 11, ал. 6).

§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно 
обслужване и ремонт, привеждат дейността 
си в съответствие с изискванията на тази на-
редба в срок до 30 юни 2019 г., с изключение 
на лицата, които извършват сервизно обслуж-
ване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат 
дейността си в съответствие с изискванията 
на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.

(2) Всички издадени удостоверения за 
регистрация на сервизни фирми се считат за 
валидни до 30 юни 2019 г., с изключение на 
удостоверения за регистрация на сервизни 
фирми на ИАСУТД, които са валидни до 
31 декември 2019 г.

§ 74. (1) Параграф 27 влиза в сила от 1 де-
кември 2018 г.

(2) Производител/разпространител може да 
разпространява софтуер, който не отговаря 
на изискванията, определени в § 26, в срок 
до 31 март 2019 г.

§ 75. (1) Лицата по чл. 3, които са реги-
стрирани по ЗДДС и използват софтуер за 
управление на продажби, привеждат дейността 

си в съответствие с изискванията на § 28 в 
срок до 31 март 2019 г. Тези лица подават 
информацията съгласно приложение № 33 в 
срок до 31 май 2019 г.

(2) Лицата по чл. 3, които не са регистри-
рани по ЗДДС и използват софтуер за упра-
вление на продажби, привеждат дейността 
си в съответствие с изискванията на § 28 
в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица подават 
информацията съгласно приложение № 33 в 
срок до 31 август 2019 г.

(3) За лица по чл. 3, които започват дей-
ността си след влизане в сила на § 28, се до-
пуска да извършват регистриране и отчитане 
на продажби по досегашния ред до изтичане 
на сроковете по ал. 1 и 2.

§ 76. (1) Параграф 29 влиза в сила 3 месеца 
след обнародването на наредбата в „Държавен 
вестник“. 

(2) Лицата, които осъществяват търговска 
дейност чрез електронен магазин към датата на 
влизане в сила на § 29, подават информацията 
в тримесечен срок от влизане в сила на § 29.

§ 77. Параграф 32 влиза в сила от 1 но-
ември 2018 г.

§ 78. Параграф 68 влиза в сила от деня 
на обнародването на наредбата в „Държавен 
вестник“. 

Министър: 
Владислав Горанов

8605
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-1473 
от 9 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Гълъбец, община Поморие, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8273

ЗАПОВЕД № РД-18-1474 
от 9 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището  на  с. Козичино,  община Поморие, 
област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8274

ЗАПОВЕД № РД-18-1475 
от 9 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Медово, община Поморие, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8275

ЗАПОВЕД № РД-18-1476 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 

и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Асеновец, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8276

ЗАПОВЕД № РД-18-1477 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в зем-
лището на с. Богданово, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8277

ЗАПОВЕД № РД-18-1478
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Брястово, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8278

ЗАПОВЕД № РД-18-1479 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Бял  кладенец,  община  Нова  Загора,  област 
Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8279
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ЗАПОВЕД № РД-18-1480 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Дядово, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8280

ЗАПОВЕД № РД-18-1481 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8281

ЗАПОВЕД № РД-18-1482 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Еленово, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8282

ЗАПОВЕД № РД-18-1483 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Загорци, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8283

ЗАПОВЕД № РД-18-1484 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в зем-
лището на с. Каменово, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8284

ЗАПОВЕД № РД-18-1485 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8285

ЗАПОВЕД № РД-18-1486 
от 13 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Кортен, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8286

ЗАПОВЕД № РД-18-1488 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в зем-
лището на с. Прохорово, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8287
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ЗАПОВЕД № РД-18-1489
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Радево, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8288

ЗАПОВЕД № РД-18-1490 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Радецки, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8289

ЗАПОВЕД № РД-18-1491 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Сокол, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8290

ЗАПОВЕД № РД-18-1492 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Стоил войвода, община Нова Загора, област 
Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8291

ЗАПОВЕД № РД-18-1493 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Събрано, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8292

ЗАПОВЕД № РД-18-1494 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Съдиево, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8293

ЗАПОВЕД № РД-18-1495 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Съдийско поле, община Нова Загора, област 
Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8294

ЗАПОВЕД № РД-18-1496 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните  разпоредби  към  Закона  за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам  кадастралната  карта  и  кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Ангеларий, община Тервел, 
област Добрич.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8295
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ЗАПОВЕД № РД-18-1497 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Коларци, община Тервел, област Добрич.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8296

ЗАПОВЕД № РД-18-1498 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните  разпоредби  към  Закона  за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам  кадастралната  карта  и  кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Баня, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8297

ЗАПОВЕД № РД-18-1499 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Крива  круша,  община  Нова  Загора,  област 
Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8298

ЗАПОВЕД № РД-18-1500 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Любенец, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8299

ЗАПОВЕД № РД-18-1501 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в зем-
лището на с. Новоселец, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8300

ЗАПОВЕД № РД-18-1502 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Омарчево, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8301

ЗАПОВЕД № РД-18-1503
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона  за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  неурбанизираната  територия  в  землището 
на с. Пет могили, община Нова Загора, област 
Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8302

ЗАПОВЕД № РД-18-1504 
от 16 август 2018 г.

На  основание  § 33,  ал. 2  от  преходните  и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  неурбанизираната  територия  в 
землището на с. Питово, община Нова Загора, 
област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8303
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ЗАПОВЕД № РД-18-1505 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област 
Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

8304

ЗАПОВЕД № РД-18-1506 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8340

ЗАПОВЕД № РД-18-1507 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Бърдарево,  община  Долни  чифлик,  област 
Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8341

ЗАПОВЕД № РД-18-1508 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8342

ЗАПОВЕД № РД-18-1509 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Голица, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

 Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8343

ЗАПОВЕД № РД-18-1510 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Горен чифлик, община Долни чифлик, област 
Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8344

ЗАПОВЕД № РД-18-1511 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8345

ЗАПОВЕД № РД-18-1512 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Караново, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8346



СТР.   164   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  80

ЗАПОВЕД № РД-18-1513 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Любенова махала, община Нова Загора, област 
Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8347

ЗАПОВЕД № РД-18-1514 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

 Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8348

ЗАПОВЕД № РД-18-1515 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Ценино, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8349

ЗАПОВЕД № РД-18-1516 
от 16 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Ракитница, община Брегово, област Видин.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8350

ЗАПОВЕД № РД-18-1517 
от 22 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  неурбанизираната  територия  в  землището 
на  с. Скобелево,  община  Павел  баня,  област 
Стара Загора.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:  
Р. Янков

8351

ЗАПОВЕД № РД-18-1518 
от 22 август 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на с. Бъркач, община Долни Дъбник, 
област Плевен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 6.10.2017 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
 Р. Янков

8352

ЗАПОВЕД № РД-18-1519 
от 22 август 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  землището на  с. Петърница, община Долни 
Дъбник, област Плевен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 6.10.2017 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор:  
Р. Янков

8353

ЗАПОВЕД № РД-18-1520 
от 23 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
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за  неурбанизираната  територия  в  землището 
на  гр.  Стражица,  община  Стражица,  област 
Велико Търново.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:  
Р. Янков

8354

ЗАПОВЕД № РД-18-1521 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  землището  на  с. Бабица,  община  Брезник, 
област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8355

ЗАПОВЕД № РД-18-1522 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Бегуновци, община Брезник, 
област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8356

ЗАПОВЕД № РД-18-1523 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  землището  на  с. Брезнишки  извор,  община 
Брезник, област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8357

ЗАПОВЕД № РД-18-1524 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49,  ал. 1 от Закона  за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Велковци (без територията, 
за която кадастралната карта и кадастралните 
регистри  са одобрени  със Заповед № 18-843 от 
5.02.2014 г. на началника на Службата по геоде-
зия, картография и кадастър – Перник), община 
Брезник, област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8358

ЗАПОВЕД № РД-18-1525 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  землището на  с. Видрица, община Брезник, 
област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8359

ЗАПОВЕД № РД-18-1526 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49,  ал. 1 от Закона  за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  землището на  с. Гигинци,  община Брезник, 
област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8360

ЗАПОВЕД № РД-18-1527 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49,  ал. 1 от Закона  за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
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кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Режанци, община Брезник, 
област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8361

ЗАПОВЕД № РД-18-1528 
от 24 август 2018 г.

На основание чл. 49,  ал. 1 от Закона  за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  землището на  с. Садовик,  община Брезник, 
област Перник. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 1.02.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Перник. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8362

ЗАПОВЕД № РД-18-1529 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Ночево, община Черноочене, област Кърджали.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8363

ЗАПОВЕД № РД-18-1530 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 
регистър  (ДВ,  бр. 57  от  2016 г.)  одобрявам  ка-
дастралната карта и кадастралните регистри за 
неурбанизираната територия в землището на гр. 
Долни чифлик,  община Долни чифлик,  област 
Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8364

ЗАПОВЕД № РД-18-1531 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Кривини, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8365

ЗАПОВЕД № РД-18-1532 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри за неур-
банизираната територия в землището на с. Нова 
Шипка, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
 В. Коритарова

8366

ЗАПОВЕД № РД-18-1533 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8367

ЗАПОВЕД № РД-18-1534 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Рудник, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8368
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ЗАПОВЕД № РД-18-1535 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадаст ралната карта и кадастралните регистри 
за  неурбанизираната  територия  в  землището 
на  с. Старо  Оряхово,  община  Долни  чифлик, 
област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8369

ЗАПОВЕД № РД-18-1536 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8370

ЗАПОВЕД № РД-18-1537 
от 24 август 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за изменение 
и  допълнение на  Закона  за  кадастъра  и  имот-
ния регистър  (ДВ, бр. 57 от  2016 г.)  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Сушица,  община  Стражица,  област  Велико 
Търново.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8371

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 528 
от 26 юли 2018 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столична община е постъпило заявление 
с вх. № САГ17-ГР00-46/10.01.2017 г. от Снежана 
Димитрова  и  Димитър  Димитров  с  искане  за 
разрешаване изработването на проект за ПУП 
за ПИ с идентификатор 57011.5522.35 от КККР 
на с. Подгумер, район „Нови Искър“.

Към  заявлението  са  приложени:  задание  за 
проектиране  по  смисъла  на  чл. 125  от  ЗУТ; 
скица-предложение  (мотивирано  предложение) 
за искания ПУП; скица за ПИ с идентификатор 

57011.5522.35  на името на Снежана Димитрова 
и  Димитър  Димитров;  комбинирана  скица  по 
смисъла на чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, съвместяваща 
действащия ПР и влязлата в сила КК за имота; 
нотариален акт № 97, том VII, peг. № 9445, дело 
№ 959 от 8.12.2016 г.

Заявлението  и  мотивираното  предложение 
са разгледани от отделите в НАГ, като са пред-
ставени съответните становища и предписания 
към проекта.

Устройствената  процедура  е  разрешена  със 
Заповед № РА50-258 от 26.04.2017 г. на главния 
архитект на СО.

Заповедта е изпратена в район „Нови Искър“ 
за сведение с писмо изх. № САГ17-ГР00-46-[3]/ 
27.04.2017 г.

Със  заявление  вх. № САГ17-ГР00-46-[5]/ 
30.05.2017 г.  в  НАГ – СО,  е  внесен  проект  за 
ПУП – ПРЗ и ИПУР с обяснителна записка.

Допълнително  със  заявление  вх. № САГ17-
ГР00-46-[6]/21.06.2017 г. са внесени: декларация за 
липса на растителност, заверена от Дирекция „Зе-
лена система“ при СО по смисъла на чл. 19, ал. 4 
от  ЗУЗСО,  вх. № СЕК17-ГР94-289/19.06.2017 г.; 
съгласуване  от  „ЧЕЗ  Разпределение  Бълга-
рия“ – АД, от 30.05.2017 г.; данни за предварително 
проучване от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ-
2041/23.05.2017 г.

Със  заявление  за  внасяне  на  допълнителни 
документи вх. № САГ17-ГР00-46-[7]/15.08.2017 г. 
в НАГ е внесено становище от РИОСВ – София, 
съгласно което не е необходимо провеждането 
на процедура по реда на глава втора от Наред-
бата за ОС.

Със  заявление  с  вх. № САГ17-ГР00-46-[8]/ 
8.09.2017 г. в НАГ е внесен преработен проект.

Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
Изпратен  е  за  съобщаване  по  смисъла  на 

чл. 128,  ал. 3  от  ЗУТ  в  район  „Нови Искър“  с 
писмо изх. № САГ17-ГР00-46-[9]/20.09.2017 г.

След  приключване  на  процедурите  по  съ-
общаването  проектът  е  върнат  в  НАГ  от 
район  „Нови  Искър“  с  писмо  изх.  № РНИ-
ТК00-216-[2]/8.01.2018 г. Към писмото са прило-
жени съобщенията, разписният лист, обратните 
разписки и самият проект. Видно от писмото, по 
проекта не са постъпили възражения от заин-
тересованите лица по процедурата по смисъла 
на чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Проектът и становищата на отделите в НАГ 
по проекта са разгледани от дирекция „ДНИФО“ 
при НАГ. Съгласно становището на дирекцията 
по процедурата проектът може да се разгледа и 
да се приеме от ОЕСУТ и да се изпрати в СОС за 
одобряване по смисъла на чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС.

Преписката е докладвана в ОЕСУТ. С реше-
ние по протокол № ЕС-Г-7/30.01.2018 г.,  т. 11, е 
направено служебно предложение да се предста-
ви удостоверение по смисъла на чл. 65, ал. 5 от 
Наредбата за ССПКККР. Проектът е приет и е 
решено да се изпрати в СОС на основание чл. 21, 
ал. 1 и 7 от ЗОС след изпълнение на служебното 
предложение.

Удостоверение по смисъла на чл. 65, ал. 5 от 
Наредбата  за ССПКККР е внесено в НАГ със 
заявление с вх. № САГ17-ГР00-46/30.05.2018 г.
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При горната фактическа обстановка се уста-
новява от правна страна следното:

Искането за одобряване на проекта е направено 
от Снежана Димитрова и Димитър Димитров, 
заинтересовани  лица  по  смисъла  на  чл. 131, 
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, като собственици на 
ПИ  с  идентификатор  57011.5522.35  от  КККР 
на с. Подгумер, район „Нови Искър“, съгласно 
представените по административната преписка 
документ за собственост и скица.

Спазени  са  административнопроизводстве-
ните правила при издаване на  акта – сезиране 
на административния орган от заинтересовано 
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление 
по образец, разрешено е изработването на про-
ект  за  ПУП – ПРЗ  и  ИПУР  от  компетентния 
за това орган, внесен е проект и са изпълнени 
предписанията в допускането, същият е съобщен 
на всички заинтересовани лица и е разгледан и 
приет от ОЕСУТ.

При проектирането са спазени материално-
правните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете 
по прилагането му.

По действащия ОУП на СО имотът – предмет 
на плана за регулация и застрояване, попада в 
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно 
застрояване в природна среда“ (Жм1), съгласно 
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 5.

Действащият ПУП за територията е одобрен 
със Заповед № РД-16-076 от 9.04.1990 г. на пред-
седателя на ИК на ОбНС „Нови Искър“.

С  Решение  № 258  на  СОС  по  протокол 
№ 17/31.05.2012 г.  за  кв.  2а  е  одобрен  ПУП, 
включващ улична регулация.

Кадастралната  карта  за  района  е  одобрена 
със Заповед № РД-18-9 от 16.01.2012 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК.

С проекта за ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 
57011.5522.35 от актуалната КККР се създава нов 
самостоятелен УПИ ІІ-35 – „За жс“, от кв. 2а по 
плана на с. Подгумер с отреждане за поземления 
имот и с конкретно функционално предназначение 
„за жилищно строителство“.

Вътрешнорегулационните  линии  на  новия 
УПИ ІІ-35 – „За жс“, се предвиждат по имотните 
граници на ПИ с идентификатор 57011.5522.35 по 
КККР, с изключение на частта от имота, попа-
даща под улична регулация, за което е налице 
основание по чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.

С горното са спазени изискванията на чл. 115, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ, както и на чл. 103, ал. 3 и 4 и 
чл. 104, ал. 1, изречение второ от ЗУТ, тъй като 
функцията на новия УПИ е съвместима с пред-
вижданията на зона „Жм1“ по ОУП на СО/2009 г. 
и е в съответствие с актуалната КК за имота.

С  проекта  в  част  „ПР“  за  осигуряване  на 
транспортното  обслужване  и  лице  на  новия 
УПИ ІІ-35 – „За жс“, се предвижда и изменение 
на профила на действащата улична регулация, 
одобрена с Решение № 258 на СОС по протокол 
№ 17/31.05.2012 г., в участъка между о.т. 8а и о.т. 
8б чрез предвиждане на уширение на съществу-
ващия по план тротоар, за което е налице осно-
вание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от 
ЗУТ – промяна в устройствените условия, при 
които е одобрен действащият ПУП.

С горното са спазени разпоредбите на чл. 81, 
ал. 1 и 3 от ЗУТ във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 
и ал. 4 от ЗУТ.

Предложеното с проекта изменение на улич-
ната регулация е в съответствие с принципа и 
духа на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, тъй като с разши-
рението  на  улицата  се  отчита  необходимостта 
от обезпечаването на достатъчна пропускливост 
на уличната мрежа при бъдещото урегулиране 
на прилежащи имоти и съответно се осигурява 
максимално икономично и целесъобразно устрой-
ствено решение при  евентуалното  урегулиране 
на квартала.

С плана за застрояване се цели осигуряване 
на законосъобразно и целесъобразно застроява-
не в съответствие с максимално допустимите 
показатели  и  допустими  функции  съгласно 
предвижданията на ОУП на СО по искане на 
собствениците и съобразно плана за регулация.

В новосъздадения УПИ ІІ-35 – „За жилищно 
строителство“, кв. 2а, се предвижда нова свобод-
ностояща сграда като начин на застрояване и е 
указана като ниско застрояване, като характер 
на застрояване, при к.к. максимум 7 м.

Проектът се одобрява при спазване на изиск-
ванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 от ЗУТ.

Предвид  горното  с  проекта  за  план  за  за-
строяване не се допускат намалени разстояния 
към съседни имоти и/или сгради, включително 
през улица.

Паркирането  е  осигурено  в  границите  на 
имота, с което е спазено изискването на чл. 43, 
ал. 2 от ЗУТ.

Проектът е изработен при спазване изисква-
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ-
държанието на устройствените планове на МРРБ.

Изпълнени  са  изискванията  в  заповедта  за 
разрешаване на устройствена процедура, като към 
проекта са приложени: декларация за липса на 
растителност, заверена от Дирекция „Зелена сис-
тема“ при СО, изх. № СЕК17-ГР94-289/19.06.2017 г.; 
съгласуване  от  „ЧЕЗ  Разпределение  Бълга-
рия“ – АД, от 30.05.2017 г.; данни за предварително 
проучване от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ-
2041/23.05.2017 г., становище от РИОСВ – София, 
съгласно което не е необходимо провеждането 
на процедура по реда на глава втора от Наред-
бата за ОС.

Предвиждането на разширение на улицата по 
о.т. 8а – 8б от кв. 2а е мероприятие от публичен 
характер,  което  изисква  отчуждаване  на  част 
от имоти – собственост на частни лица, поради 
което и на основание чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС 
компетентен да одобри плана е Столичният об-
щински съвет.

Проектното решение отговаря на изискванията 
на  чл. 108,  ал. 5  от  ЗУТ  за  целесъобразност  и 
икономичност на осъществяването на предвиж-
данията на устройствения проект.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1, чл. 134, 
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 
и 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 
4, чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, 
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, 
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7/30.01.2018 г., т. 11, 
Столичният общински съвет реши:
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Одобрява:
1. Проект за план за регулация на поземлен 

имот с идентификатор 57011.5522.35 от КККР на 
с. Подгумер, район „Нови Искър“, за създаване 
на нов УПИ ІІ-35 – „За жилищно строителство“, 
кв. 2а, м. С. Подгумер, по червените, сините и 
кафявите линии, цифри, текст и щрихи съгласно 
приложения проект.

2. Проект за изменение на плана за улична 
регулация на м. С. Подгумер, кв. 2а, с. Подгумер, 
район „Нови Искър“, за промяна профила на улица 
по о.т. 8а – о.т. 8б по кафявите линии, цифри и 
зачерквания съгласно приложения проект.

3. Проект за план за застрояване на новообра-
зувания УПИ ІІ-35 – „За жилищно строителство“, 
кв.  2а,  м.  С.  Подгумер,  район  „Нови  Искър“, 
съгласно приложения проект, без допускане на 
намалени разстояния към съседни имоти и/или 
сгради, включително през улица.

Въз основа на одобрения план за застрояване 
не може да се издава виза за проектиране, да се 
одобрява или съгласува инвестиционен проект и 
да се издава разрешение за строеж с допускане 
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столична община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща-
ването.

Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и 
се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столична община.

Председател:  
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 532 
от 26 юли 2018 г.

Със заявление вх. рег. № САГ16-ТП00-51-[13]/ 
4.06.2018 г., подадено от „Акса Груп“ – ЕООД, е 
поискано  прекратяване  на  административното 
производство по одобряване на ПУП по отно-
шение на УПИ VIII-815, 816, 817, 818 – „За ЖС“, 
от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от Решение 
№ 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.

След извършена служебна проверка по горно-
то искане се установи следното от фактическа и 
правна страна:

Искането за прекратяване на производството 
по одобряване на проект за план за регулация 
и  застрояване  е  направено  от  заинтересовано 
лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ – „Акса 
Груп“ – ЕООД,  като  собственик  на  имоти-
те – предмет на плана, за които е образуван про-
ектен УПИ VIII-815, 816, 817, 818 – „За ЖС“, кв. 
28, по ПРЗ на м. Връбница-2 от 26.03.2015 г. 

Горното се установява от представените доку-
менти за собственост и скици от СГКК.

От  представените  доказателства  по  препи-
ската се установява, че имоти с идентификатори 
68134.2815.815,  68134.2815.816,  68134.2815.817  и 
68134.2815.818 са идентични с имотите, за които 
са отредени, и е изключен от одобряване проектен 
УПИ VIII-815, 816, 817, 818 – „За ЖС“, по Решение 
№ 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.

С  Решение  № 166  по  протокол  № 79  от 
26.03.2015 г. на СОС е одобрен план за регулация 
и застрояване (ПРЗ) и план-схеми на техническата 
инфраструктура на м. Ж.к. Връбница-2.

С т. 4 от решението „От обхвата на одобряване 
на плана за регулация и застрояване поради не-
представяне на предварителни договори по чл. 15 
или чл. 17 от ЗУТ се изключват“: ...кв. 28, УПИ 
VIII-815, 816, 817, 818 – „За ЖС“, които урегули-
рани поземлени имоти са отразени в табличен 
вид на плана за регулация и застрояване.

Използваното  в  текста  на  т. 4  от  Решение 
№ 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС 
„се  изключват“  като  понятие  не  съществува  в 
административното производство, поради което 
не става ясно дали същото продължава да бъде 
висящо и може да бъде продължено при настъпване 
на даден юридически факт, или производството 
се приключва с краен административен акт.

При тълкуване на израза „се изключват“ ор-
ганът е имал предвид не само невъзможността 
производството  в  този  обхват  да  се  развие  и 
приключи към момента на одобряване на ПУП 
в  останалата  му  част,  но  и  липса  на  воля  за 
неговото продължаване в рамките на  това  ад-
министративно производство.

В съответствие с приетия проект от ОЕСУТ 
с  протокол  № ЕС-Г-48  от  15.04.2008 г.,  т. 11,  е 
издадена Заповед № РД-09-50-754 от 30.05.2008 г. 
на главния архитект на София, с която е одобрен 
план-извадка – план за регулация и застрояване 
на м. Връбница-2, кв. 28, УПИ I-1401, 1402, 1403, 
УПИ VIII-815, 816, 817, 818, IX-819, 1333, Х-821, 822, 
823, 1330 и XI-819, 1332, и работен устройствен 
план за кв. 28, УПИ VIII, IX, X и XI.

Цитираният план-извадка по чл. 133 от ЗУТ 
е съгласуван с главния проектант на цялостния 
план на м. Ж.к. Връбница-2.

Видно от решението на ОЕСУТ по протокол 
№ ЕС-Г-28 от 23.03.2010 г., т. 23, проектантът на 
цялостния план на м. Ж.к. Връбница-2 се е съо-
бразил с влезлите в сила подробни устройствени 
планове, процедирани в условията на чл. 133 от 
ЗУТ,  изработвайки  проекта  за ПРЗ,  одобрен  с 
Решение № 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. 
на СОС.

Наличието на влязъл в сила административен 
акт  със  същия  предмет  и  страни  е  основание 
по чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК за прекратяване на 
производството.

На основание чл. 56, ал. 1 от АПК админи-
стративният  орган  прекратява  производството 
и по искане на страната, по чиято инициатива 
то е започнало.

В настоящия случай административното про-
изводство за одобряване на проекта за план за 
регулация и план за застрояване, м. Връбница-2, с 
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Решение № 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. 
на СОС е започнало служебно по възлагане на 
главния архитект на СО, като същото е допуснато 
с негова заповед.

Искането,  заведено  под  вх. peг.  № САГ16-
ТП00-51-[13]/4.06.2018 г.  за  прекратяване  на 
процедурата  по  одобряване  на  проект  за  под-
робен  устройствен план – план  за  регулация и 
застрояване в обхвата на УПИ VIII-815, 816, 817, 
818 – „За ЖС“, от кв. 28, е подадено от собстве-
ника на имотите – предмет на плана, а именно 
„Акса Груп“ – ЕООД.

Предвид горното и на основание чл. 56, ал. 1 
и чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК административното 
производство по одобряване на ПУП за кв. 28, 
УПИ VIII-815, 816, 817, 818 – „За ЖС“, попадащ в 
обхвата на т. 4 от Решение № 166 по протокол № 79 
от 26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и 
план-схеми на техническата инфраструктура на 
м. Ж.к. Връбница-2, следва да бъде прекратено.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 56, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК 
Столичният общински съвет реши:

Прекратява производството по одобряване на 
подробен устройствен план (ПУП) за УПИ VIII-
815, 816, 817, 818 – „За ЖС“, от кв. 28, попадащ 
в обхвата на т. 4 от Решение № 166 по протокол 
№ 79 от 26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен 
ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструк-
тура на м. Ж.к. Връбница-2, който имот с тази 
точка „се изключва“.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на глава десета, раздел IV от АПК в 14-дневен 
срок от съобщаването пред Административния 
съд – София-град.

Жалбите се подават в район „Връбница“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в ди-
рекция „Правно-нормативно, информационно и 
финансово обслужване“ към Направление „Архи-
тектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател:  
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 536 
от 26 юли 2018 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столична община е постъпило заявление 
вх. № ГР-94-00-28/25.02.2011 г. от Светла Якова и 
Юлиана Константинова с искане за разрешаване 
изработването на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 
№ 143041 от плана  за  земеразделяне на  земли-
щето  на  с. Мировяне, м. Долно  ливаге,  район 
„Нови Искър“.

Към  заявлението  са  приложени:  скица  с 
предложение за ПУП – ПРЗ; задание за проек-
тиране; скица на имота от ОСЗГ „Нови Искър“; 
нотариален акт № 57, том I, peг. № 549, дело № 48 
от 7.02.2006 г.

Заявлението е разгледано от отделите в НАГ, 
като  са  представени  съответните  становища  и 
предписания към проекта. Заданието и мотиви-

раното  предложение  са  докладвани  в  ОЕСУТ. 
Приети са с решение по т. 2 от протокол № ЕС-
Г-22 от 15.03.2011 г.

Заданието за проектиране е одобрено със За-
повед № РД-09-50-420 от 21.03.2011 г. на главния 
архитект на СО.

Процедурата е допусната със Заповед № РД-09-
50-445 от 24.03.2011 г. на главния архитект на СО. 

Заповедите са изпратени за сведение и изпъл-
нение до кмета на район „Нови Искър“ с писмо 
изх. № ГР-94-00-28/31.03.2011 г.

Със  заявление  вх. № ГР-94-00-28/9.09.2011 г. 
в НАГ – СО, е внесен проект за ПУП – ПРЗ с 
обяснителна записка.

Проектът е изпратен за съобщаване по смисъла 
на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ в район „Нови Искър“ с 
писмо изх. № ГР-94-00-28/13.09.2011 г.

С писмо изх. № 6602-106/25.11.2011 г. главният 
архитект на район „Нови Искър“ връща препи-
ската в НАГ – СО, след приключване на проце-
дурите по съобщаването на проекта. Видно от 
писмото, възражения по проекта и процедурата 
не са постъпили.

С писмо изх. № ГР-94-00-28/2011/20.10.2015 г. 
заявителите са уведомени за необходимостта от 
преработка  на  проекта  върху  влязлата  в  сила 
кадастрална карта, както и от представянето на 
следните съгласувателни писма и други документи: 
скици на имотите от СГКК; комбинирана скица 
по смисъла на чл. 16, ал. 3 от ЗКИР за пълна или 
частична идентичност между действащия ПР и 
влязлата в сила КК за района; съгласувания/ста-
новища от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, 
и „Софийска вода“ – АД; заснемане на същест-
вуващата  растителност,  заверено  от  Дирекция 
„Зелена система“ при СО по смисъла на чл. 19, 
ал. 4 от ЗУЗСО.

Със  заявление  вх. № ГР-94-00-28-[2]/2011/ 
5.11.2015 г. в НАГ – СО, са внесени: проект за ПРЗ, 
изработен върху влязлата в сила КК с обяснител-
на записка; комбинирана скица по смисъла на 
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, съвместяваща действащия 
ПР, КВС и влязлата в сила КК; скици на ПИ 
с идентификатори 48393.4997.993, 48393.4997.994, 
48393.4997.995,  48393.4997.996,  48393.4997.997  на 
с. Мировяне, район „Нови Искър“, на името на 
Светла Димитрова-Якова и Юлиана Константино-
ва-Калинова; съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение 
България“ – АД, от 23.04.2015 г.; данни за пред-
варително проучване от „Софийска вода“ – АД, 
вх. № ТУ-1453/24.04.2015 г.

С  писмо  изх.  № ГР-94-00-28-[3]/10.11.2015 г. 
проектът е изпратен в район „Нови Искър“  за 
извършване на процедурите по съобщаването му 
по смисъла на чл. 128, ал. 10 от ЗУТ.

Със заявление вх. № ГР-94-00-28-[4]/7.12.2015 г. 
в НАГ – СО, са внесени геодезическо заснемане 
и експертна оценка на растителността,  завере-
ни от Дирекция „Зелена система“ при СО, изх. 
№ ЗС-94-С-36/25.11.2015 г.

Проектът е разгледан от експертите в отделите 
на НАГ – СО, като са представени съответните 
становища.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-308/15.01.2016 г. 
заявителите  са  уведомени,  че  съгласно  стано-
вището  на  отдел  „БДПР“ – „Комуникации  и 
транспорт“, е необходимо да представят съгла-
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суване  на  проекта  с  Дирекция  „Транспортна 
инфраструктура“ при СО.

С писмо вх. № САГ16-ГР00-308-[1]/27.01.2016 г. 
главният архитект на район „Нови Искър“ връща 
в НАГ – СО, преписката заедно с резултатите от 
съобщаването на проекта. Видно от представените 
по административната преписка доказателства, 
в  законоустановения  срок  възражения  не  са 
получени.

Със  заявление  вх. № САГ16-ГР00-308-[2]/ 
11.04.2016 г.  заявителите  внасят  в  НАГ – СО, 
транспортно-комуникационен проект, съгласуван 
с ОБД  при СО. Приложено  е  и  становище  на 
отдел „ПП“ при СДВР.

Проектът е съгласуван от отдел „БДПР“ – „Ко-
муникации и транспорт“, със забележката: „Да 
се  коригират  радиусите  на  бордюрните  криви 
съгласно нормата за улица IV функционален клас.“

Проектът  е  докладван  в  ОЕСУТ,  като  са 
представени служебни предложения. Разгледан е 
и е приет с решение по т. 11 от протокол № ЕС-
Г-60 от 2.08.2016 г., което гласи: „След корекции 
по служебните предложения изпраща в СОС на 
основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“

Със  заявление  вх. № САГ16-ГР00-308-[3]/ 
19.08.2016 г. в НАГ е внесен коригиран проект за 
ПУП – ПРЗ и ИПУР в съответствие с изисква-
нията на ОЕСУТ.

С писмо вх. № САГ16-ГР00-308-[4]/6.10.2016 г. 
е указано на заявителя, че е необходимо да пред-
стави  становище  от  РИОСВ – София,  относно 
необходимостта  от  извършване  на  екологична 
оценка.

С писмо вх. № САГ16-ГР00-308-[5]/9.01.2018 г. в 
НАГ е внесено становище от директора на РИОСВ, 
че не е необходимо провеждане на процедура по 
реда на глава втора от Наредбата за ОС.

При горната фактическа обстановка се уста-
новява от правна страна следното:

Искането за одобряване на проекта е направено 
от заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, 
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, като собственици на ПИ 
с идентификатори 48393.4997.993, 48393.4997.994, 
48393.4997.995,  48393.4997.996,  48393.4997.997  и 
48393.4997.998 от КККР на с. Мировяне, район 
„Нови  Искър“ – предмет  на  плана,  съгласно 
представените  в  административната  преписка 
документи за собственост и скици.

Спазени  са  административнопроизводстве-
ните правила при издаване на  акта – сезиране 
на административния орган от заинтересовано 
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление 
по образец, допуснато е изработването на про-
ект  за  ПУП – ПРЗ  и  ИПУР  от  компетентния 
за това орган, внесен е проект и са изпълнени 
предписанията в допускането, същият е съобщен 
на всички заинтересовани лица и е разгледан и 
приет от ОЕСУТ.

При проектирането са спазени материално-
правните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете 
по прилагането му.

По действащия ОУП на СО имотите – предмет 
на плана за регулация и застрояване, попадат в 
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно 
застрояване“ (Жм) съгласно т. 4 от приложението 
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

Кадастралната карта за района е одобрена със 
Заповед № РД-18-15 от 23.01.2012 г. на изпълни-
телния директор на АГКК.

С горното се спазват изискванията на чл. 115, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ, както и на чл. 103, ал. 3 и 4 
и  чл. 104,  ал. 1,  изречение  второ  от  ЗУТ,  тъй 
като функцията на новите УПИ е съвместима с 
предвижданията на зона „Жм“ по ОУП на СО 
и е в съответствие с актуалната КК за имотите.

С  проекта  за  план  за  регулация  за  ПИ  с 
идентификатори  48393.4997.994,  48393.4997.995 
и 48393.4997.997  се  създават нови УПИ IV-995, 
УПИ V-997 и УПИ VI-994 от кв. 55 по плана на 
с. Мировяне. Всеки от новите УПИ се отрежда за 
номера на поземлен имот по кадастрална карта. 
Конкретното функционално предназначение на 
УПИ е „За жилищно строителство“, като вътреш-
норегулационни линии на новите УПИ съвпадат 
с имотните граници на ПИ по кадастрална карта 
в съответствие с чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.

За осигуряване на транспортното обслужване 
и лице на новите УПИ с плана за регулация в 
проекта се предвижда и изменение на действащата 
улична регулация между о.т. 199 – о.т. 199а – о.т. 
199б с цел отварянето на новата задънена улица 
по о.т. 199в – о.т. 199г.

С горното е спазена нормата на чл. 81, ал. 1 
и 3 във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Новопроектираната улица засяга поземлени 
имоти, собственост на ФЛ. На основание чл. 81, 
ал. 4  от ЗУТ:  „Отчуждаванията  за прокарване 
на нова задънена улица в урегулирана територия 
по искане на собственици на поземлени имоти 
е за тяхна сметка.“

С плана за застрояване се цели осигуряване 
на законосъобразно и целесъобразно застроява-
не  в  съответствие  с  максимално  допустимите 
показатели  и  допустими  функции  съгласно 
предвижданията на ОУП на СО по искане на 
собствениците и съобразно плана за регулация.

В новосъздадените УПИ ІV-995 – „За жилищ-
но  строителство“,  УПИ  V-997 – „За  жилищно 
строителство“,  и  УПИ  VI-994 – „За  жилищно 
строителство“, кв. 55, се предвиждат нови свобод-
ностоящи сгради като начин на застрояване и са 
указани като ниско застрояване, като характер 
на застрояването, при к.к. 10 м.

Проектът се одобрява при спазване изисква-
нията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32 и 33 от ЗУТ.

Предвид  горното  с  проекта  за  план  за  за-
строяване не се допускат намалени разстояния 
към съседни имоти и/или сгради, включително 
през улица.

Паркирането  е  осигурено  в  границите  на 
имотите, с което е спазено изискването на чл. 43, 
ал. 2 от ЗУТ.

Изпълнени  са  изискванията  в  заповедта  за 
разрешение  на  устройствена  процедура  и  са 
представени: геодезическо заснемане и експертна 
оценка на растителността, заверени от Дирекция 
„Зелена система“ при СО по смисъла на чл. 19, 
ал. 4 от ЗУЗСО, изх. № ЗС-94-C-36/25.11.2015 г.; 
съгласуване  от  „ЧЕЗ  Разпределение  Бълга-
рия“ – АД,  от  23.04.2015 г.;  данни  за  предва-
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рително  проучване  от  „Софийска  вода“ – АД, 
вх. № ТУ-1453/24.04.2015 г.; становище от дирек-
тора на РИОСВ, че не е необходимо провеждане 
на процедура по реда на глава втора от Наредбата 
за ОС, изх. № 12626-7537/29.12.2017 г.

Проектът е изработен при спазване изисква-
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ-
държанието на устройствените планове на МРРБ.

Проектната  разработка  е  целесъобразна  и 
отговаря  на  изискванията  на  чл. 108,  ал. 5  от 
ЗУТ. Реализацията є не предвижда изразходване 
на бюджетни средства на Столична община.

Новопредвидената в ПР улица по о.т. 199в – о.т. 
199г  е  мероприятие  на  публичната  общинска 
собственост, във връзка с която се предвижда 
отчуждаване на части от имоти – частна  соб-
ственост, поради което и на основание чл. 21, 
ал. 7  във  връзка  с  ал. 1  от  ЗОС  компетентен 
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, 
ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, 
чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, 
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, 
протокол  на ОЕСУТ № ЕС-Г-7  от  30.01.2018 г., 
т. 11, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за:
1. План  за регулация  за ПИ с идентифика-

тори 48393.4997.994, 48393.4997.995, 48393.4997.996 
и  48393.4997.997  от КККР  на  с. Мировяне,  ра-
йон „Нови Искър“,  за създаване на нови УПИ 
IV-995 – „За  жилищно  строителство“,  УПИ 
V-997 – „За  жилищно  строителство“,  УПИ  VI-
994 – „За жилищно строителство“, и нова задъ-
нена улица по о.т. 199в – о.т. 199г, кв. 55, м. С. 
Мировяне, по сините и червените линии, цифри, 
текст,  щрихи  и  зачертавания,  с  корекциите  в 
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.

2. Изменение на плана за регулация на улица 
по о.т. 199а – о.т. 199б, кв. 55, м. С. Мировяне, по 
зелените и кафявите линии, цифри и зачертавания 
съгласно приложения проект.

3. План  за  застрояване на новосъздадените 
УПИ ІV-995 – „За жилищно строителство“, УПИ 
V-997 – „За жилищно строителство“, и УПИ VI-
994 – „За жилищно строителство“, кв. 55, м. С. 
Мировяне, район „Нови Искър“, съгласно при-
ложения проект с корекциите в зелен цвят, без 
допускане на намалени разстояния към съседни 
имоти и/или сгради, включително през улица.

Въз основа на одобрения план за застрояване 
не може да се издава виза за проектиране, да се 
одобрява или съгласува инвестиционен проект и 
да се издава разрешение за строеж с допускане 
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столична община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща-
ването.

Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столична община.

Председател:  
Е. Герджиков

8467

РЕШЕНИЕ № 542 
от 26 юли 2018 г.

Във връзка с изчерпване капацитета на съ-
ществуващо гробище на с. Герман с писмо изх. 
№ ТП-92-00-76 от 4.08.2009 г. на главния архитект 
на София е възложено изработване на проект за 
ПУП – ПРЗ на  съществуващия  гробищен парк 
и предвиденото с общия устройствен план раз-
ширение. Приложено е задание за проектиране. 
Съобразно изискванията на Закона за обществе-
ните поръчки е проведена процедура за избор на 
изпълнител на проекта за подробен устройствен 
план. Сключен е договор № ДАГ-868 от 5.08.2009 г. 
между Столичната община и „Архитектурно бюро 
АМГ“ – ЕООД, и анекс към него от 20.12.2012 г. 
за изработване на ПУП – план за регулация и 
застрояване,  и  план-схеми  по  чл. 108,  ал. 2  от 
ЗУТ – инженерна инфраструктура и вертикална 
планировка.

Със Заповед № РД-09-50-1326 от 26.11.2009 г. 
на главния архитект на СО е допуснато изработ-
ването на план  за регулация и  застрояване на 
м. С. Герман – южно от кв.  46а, и план-схеми 
на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 
от ЗУТ към него в граници съгласно приложена 
схема, неразделна част от заповедта.

С  писмо  изх. № ТП-92-00-76  от  23.08.2011 г. 
заповедта е изпратена на кмета на район „Пан-
чарево“ за сведение.

Със  Заповед  № РД-18-37  от  4.07.2011 г.  на 
изпълнителния  директор  на АГКК  е  одобрена 
кадастралната карта за територията, с оглед на 
което ОЕСУТ е взел решение по протокол № ЕС-
Г-98 от 6.12.2011 г., т. 2, да се възложи изработване 
на проекта върху одобрената кадастрална карта.

В НАГ – СО, е внесен проект за изменение 
на план за улична регулация между о.т. 162 и о.т. 
182, прилежаща на квартали 46 и 46а; план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХХ – „За 
гробищен  парк,  ритуална  зала,  обслужващи 
обекти и урнови стени“, кв. 46а, м. С. Герман, 
план-схеми към него и вертикална планировка.

С писмо изх. № ТП-92-00-76-[1] от 23.06.2015 г. 
проектът и план-схемите са изпратени на кмета 
на район „Панчарево“ за обявяване по реда на 
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

Във  връзка  с  възникнала  необходимост  от 
нанасяне на корекции по проекта с писмо изх. 
№ ТП-92-00-32-[4]  от  26.06.2015 г.  проектите  са 
изискани от район „Панчарево“.
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Преработеният проект е разгледан от отделите 
в НАГ и след отстраняване на забележки с писмо 
изх. № ТП-92-00-76-[3] от 13.11.2015 г. е изпратен 
до „Държавен вестник“ и в район „Панчарево“ 
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 (изм.) и 
чл. 128,  ал. 10  от  ЗУТ  ведно  с  план-схемите  и 
вертикалната  планировка  и  за  провеждане  на 
обществено обсъждане.

В съответствие с изискванията на чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ проектът е обявен на заинтересованите 
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2 от ЗУТ в „Дър-
жавен вестник“, бр. 91 от 24.11.2015 г., като видно 
от писмо изх. № 6602-148(32) от 12.01.2016 г. на 
кмета на район „Панчарево“ и приложените към 
него доказателства в законния срок по чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ не са постъпили възражения.

В съответствие с разпоредбата на чл. 127, ал. 1 
от ЗУТ е проведено обществено обсъждане, като 
видно от приложените към преписката документи 
не са постъпили възражения.

План-схемите на техническата инфраструктура 
са съгласувани с експлоатационните предприя-
тия – план-схема по част „Водоснабдяване и кана-
лизация“ е съгласувана със „Софийска вода“ – АД, 
със становище № ТУ-2414 от 28.05.2018 г. и план-
схема  по  част  „Електроснабдяване“  е  съгласу-
вана с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 
5.06.2018 г.

С писмо № 08-00-7471 от 18.01.2010 г. на дирек-
тора на РИОСВ – София, е изразено становище, че 
не се изисква задължителна оценка на въздейст-
вието върху околната среда или преценяване на 
необходимостта от такава, както и извършване 
на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони от Националната 
екологична мрежа.

Представено е геодезическо заснемане на рас-
тителността по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверено 
от дирекция „Зелена система“ – СО, с № ЗС-6600-
168 от 11.08.2014 г. на основание становище на 
ПКООСЗГ към СОС от 7.10.2014 г.

Проектът  е  съгласуван  с  отделите  на НАГ. 
Същият е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение 
по протокол № ЕС-Г-48 от 26.06.2018 г.,  т. 3 от 
допълнителните точки, със служебно предложение 
да отпадне изписването на номерата на позем-
лените имоти в отреждането на УПИ XX – „За 
гробищен  парк,  ритуална  зала,  обслужващи 
обекти и урнови стени“, като след коригиране на 
проекта е предложено да бъде изпратен в СОС 
за одобряване по компетентност.

В  изпълнение  на  служебното  предложение 
в НАГ – СО, е представен коригиран проект в 
съответствие с изискването на ОЕСУТ.

При горната фактическа обстановка се уста-
новява от правна страна следното:

Административното производство е по реда 
на § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ.

Производството по одобряване на ПУП – ПРЗ, 
за УПИ XX – „За гробищен парк, ритуална зала, 
обслужващи  обекти  и  урнови  стени“,  кв.  46а, 
м. С. Герман, район „Панчарево“,  е  започнало 
служебно по инициатива на Столичната общи-
на – заинтересовано  лице  по  чл. 131,  ал. 1  от 
ЗУТ, като собственик на ПИ с идентификатори 

14831.6535.62,  14831.6535.607  и  14831.6535.102  по 
КККР и  предвид  възникналата  нова  нужда  от 
разширяване на съществуващия гробищен парк.

Кадастралната  карта  за  територията  е  одо-
брена със Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. на 
изпълнителния директор на АГКК.

Действащият  ПУП  е  одобрен  със  Заповед 
№ РД-50-09-324 от 15.10.1985 г. на главния архи-
тект на София.

Изработени са проект и план-схеми на техни-
ческата инфраструктура с обяснителни записки 
към тях.

Планът за регулация предвижда урегулирането 
на съществуващия гробищен парк с предвидено 
разширение, което обхваща ПИ с идентифика-
тори  14831.6535.39,  14831.6535.40,  14831.6535.41, 
14831.6535.42 ,  14831.6535.43,  14831.6535.44 , 
14831.6535.45, 14831.6535.62 и 14831.6535.102 по КККР 
в нов УПИ XX – „За гробищен парк, ритуална 
зала,  обслужващи обекти и  урнови  стени“,  кв. 
46а, м. С. Герман, район „Панчарево“. Предвидена 
е алейна мрежа.

Транспортният достъп до нов УПИ XX се осъ-
ществява по действаща улична регулация, като с 
предвиденото изменение на уличната регулация 
между о.т. 162 и о.т. 182 се предвижда разширение 
в западната част за осигуряване на паркоместа.

Предвид  горното  за  ПУП – ИПР,  е  налице 
основание  по  чл. 134,  ал. 1,  т. 1  във  връзка  с 
ал. 2 от ЗУТ.

С проекта  за ПУП – ПЗ се предвижда пот-
върждаване  на  съществуващата  ритуална  зала 
и  изграждане  на  свободностоящи  постройки  с 
обслужващи функции.

Проектът е изработен върху влязлата в сила 
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-
18-37 от 4.07.2011 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Съгласно  общия  устройствен  план  на  Сто-
личната  община  имотите – предмет  на  ПУП, 
попадат в устройствена зона „Терени за гробищ-
ни паркове“  (Тгп)  съгласно приложението към 
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 36, и е допустимо УПИ 
в обхвата да са с конкретното предназначение, 
предвидено в плана.

С горното е спазено изискването на чл. 103, 
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.

ПРЗ е в изпълнение на предвижданията на 
ОУП на СО.

С писмо № 08-00-7471 от 18.01.2010 г. на дирек-
тора на РИОСВ – София, е изразено становище, че 
не се изисква задължителна оценка на въздейст-
вието върху околната среда или преценяване на 
необходимостта от такава, както и извършване 
на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони от Националната 
екологична мрежа.

Представено е геодезическо заснемане на рас-
тителността по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверено 
от дирекция „Зелена система“ – СО, с № ЗС-6600-
168 от 11.08.2014 г. на основание становище на 
ПКООСЗГ към СОС от 7.10.2014 г.

Проведено е обществено обсъждане на про-
екта  в  съответствие  с  изискването  на  чл. 127, 
ал. 1 от ЗУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Планът е изработен при спазване изискванията 
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържа-
нието на устройствените планове.

Проектът предвижда урегулиране на озеленени 
площи със специфично предназначение – гроби-
щен парк,  и  изграждане на  обекти – публична 
общинска собственост, изискващи принудително 
отчуждаване на имоти – собственост на частни 
лица, поради което и на основание чл. 62, ал. 9 
от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС компетентен 
да одобри ПРЗ на м. С. Герман, УПИ XX – „За 
гробищен  парк,  ритуална  зала,  обслужващи 
обекти и урнови стени“, кв. 46а, е Столичният 
общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 21,  ал. 1  и  7  от  ЗОС,  чл. 62,  ал. 9,  чл. 110, 
ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, 
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 134, ал. 2 
от ЗУТ, § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ, т. 36 от при-
ложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол 
на  ОЕСУТ  № ЕС-Г-48  от  26.06.2018 г.,  т. 3  от 
допълнителните  точки, Столичният  общински 
съвет реши:

Одобрява проект за:
1. Изменение  на  план  за  улична  регулация 

между о.т. 162 и о.т. 182, прилежаща на кварта-
ли 46 и 46а, м. С. Герман, район „Панчарево“, 
за създаване на уличен паркинг по кафявите и 
зелените линии, цифри,  зачертавания и щрихи 
съгласно приложения проект.

2.  План  за  регулация  за  създаване  на  нов 
УПИ ХХ – „За  гробищен парк,  ритуална  зала, 
обслужващи обекти и урнови стени“, кв. 46а, м. 
С. Герман, район „Панчарево“, по червените ли-
нии, цифри и текст съгласно приложения проект.

3. План за застрояване за УПИ ХХ – „За гро-
бищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти 
и  урнови  стени“,  кв.  46а,  м. С.  Герман,  район 
„Панчарево“, без допускане на намалени разсто-
яния към съседни имоти и сгради, включително 
през улица.

4.  План-схема  за  вертикално  планиране  и 
план-схеми на мрежите и съоръженията на тех-
ническата инфраструктура в обхвата по т. 1 – 3.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща-
ването.

Жалбите се подават чрез район „Панчарево“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „ПНО“ на Направление „Архитек-
тура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател:  
Е. Герджиков

8463

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 45-4 
от 31 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява план-
схема за разполагане на преместваеми обекти по 
чл. 56 от ЗУТ в УПИ II, отреден „за озеленяване“, 
кв. 19, по плана на ж.к. „Славейков“, Бургас.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. 
Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 
30-дневен срок от обнародването му.

Председател:  
К. Луков

8386

РЕШЕНИЕ № 46-13 
от 28 август 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и 5 от 
ЗУТ  Общинският  съвет – гр.  Бургас,  одобрява 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП)  за  елементи  на  техническата  ин-
фраструктура, с който ПИ с проектен идентифи-
катор 07332.119.611, част от ПИ с идентификатор 
07332.119.283  по  КК  на  гр.  Българово,  община 
Бургас,  общинска  собственост,  се  предвижда 
за разширение на територията на п/ст „Бургас“ 
400/110 kV, разположена в ПИ с идентификатор 
07332.119.282 по КК на гр. Българово, община Бур-
гас, с отреждане – „за техническа инфраструктура“, 
за осигуряване на  градоустройствена основа  за 
реализация на обект: „Разширение на съществу-
ваща п/ст „Бургас“ 400/110 kV, съгласно черните, 
червените и сините линии и надписи върху плана, 
с таблица на засегнатите от трасето и сервитута 
на съоръжението имоти, който е неразделна част 
от настоящото решение. 

Отчитайки обществената значимост на обекта, 
с чиято реализация ще се увеличи сигурността 
на електрозахранването в община Бургас и ще 
се увеличи преносната способност на електро-
преносната мрежа по направлението север – юг, 
с  цел  ускоряване  сроковете  за  реализирането 
на  строежа  в  обществена  полза  Общинският 
съвет – гр. Бургас, допуска предварително изпъл-
нение на решението съгласно предложение второ 
и четвърто по чл. 60, ал. 1 от АПК. 

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. 
Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
К. Луков

8440

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1198 
от 30 август 2018 г.

На  основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и 6 
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от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1156  от  26.07.2018 г.  (ДВ,  бр. 66  от 
2018 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, 
реши:

1. Приема  анализ на правното  състояние и 
начална  цена  в  размер  99  590 лв.,  в  която  не 
е  включена  стойността  на  дължимия ДДС,  за 
продажба  на  общински  нежилищен  имот  със 
стопанско предназначение, представляващ: „Не-
застроен УПИ II – „За общественообслужващи 
дейности, търговия и услуги“, от кв. 111 по плана 
на с. Шемшево“ – собственост на Община Велико 
Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения 
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване 
при стъпка на наддаване в размер 9950 лв.

3. Търгът да  се проведе при  следните  усло-
вия:  дата  на  търга – на  21-вия  ден  след  датата 
на  обнародване  на  това  решение  в  „Държавен 
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада 
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия 
следващ  работен  ден;  начало  на  търга – 14 ч.; 
място на търга – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново.

4.  Утвърждава  тръжна  документация  и  до-
говор за продажба за обекта. Определя цена за 
продажба  на  комплект  тръжна  до кументация 
в размер 300 лв.  (с ДДС). Цената на тръжната 
документация да се заплаща по сметка № BG 95 
SOMB 9130 3124 7 614 00 на Общинската агенция 
за  приватизация  (ОбАП)  при  „Общинска  бан-
ка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB 
BGSF. Тръжната  документация  да  се получава 
след представяне в ОбАП на документ за извър-
шено плащане – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на 
деня, предхождащ датата на търга.

5. 3а допускане до участие в търга кандидатите 
да внесат депозит в размер 29 877 лв. Депозитът 
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, 
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключ-
ването на  договор  за продажба  да  се извърши 
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп-
ределяне  на  купувач.  Дължимата  сума  заедно 
с  начисления  ДДС  и  представляваща  разлика 
между договорената цена и внесения депозит да 
се заплати в български левове по сметка № BG95 
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общин-
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код 
SOMBBGSF.  Непарични  платежни  средства  не 
се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане 
при следните условия: начална вноска – не по-
малка  от  30  на  сто  от  достигнатата  на  търга 
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване 
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца 
считано от датата на сключване на договора, на 
равни вноски, всяка от които е дължима през не 
повече от шест месеца считано от предходната 
вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден 
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, 
като в случай че този ден съвпада с неработен 
ден,  срокът  изтича  в  последния  работен  ден, 
предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават 
в  стая 419 в  сградата на Община Велико Тър-
ново – всеки  работен  ден  и  до  17 ч.  на  деня, 
предхождащ датата на търга, като в случай че 
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича 
в последния работен ден, предхождащ датата на 
търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватиза-
ционната  сделка  за  обекта  по  установения  от 
закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг 
да се проведе 14 дни след датата на търга при 
същите условия, като в случай че така определе-
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се 
проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за 
обявения повторен търг да се проведат последва-
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената 
дата за съответния повторен търг при условията 
на настоящото решение, като в случай че така 
определеният ден съвпада с неработен ден, тър-
гът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател:  
В. Спирдонов

8454

РЕШЕНИЕ № 1199 
от 30 август 2018 г.

На  основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и 6 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1155  от  26.07.2018 г.  (ДВ,  бр. 66  от 
2018 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, 
реши:

1. Приема  анализ на правното  състояние и 
начална  цена  в  размер  99  300 лв.,  в  която  не 
е  включена  стойността  на  дължимия ДДС,  за 
продажба  на  общински  нежилищен  имот  със 
стопанско предназначение, представляващ: „За-
строен УПИ I-460 – „За детска градина“, от кв. 
49 по плана на с. Ново село, с построена в него 
сграда“ – собственост на Община Велико Търново. 
Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения 
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване 
при стъпка на наддаване в размер 5000 лв.

3. Търгът да  се проведе при  следните  усло-
вия:  дата  на  търга – на  21-вия  ден  след  датата 
на  обнародване  на  това  решение  в  „Държавен 
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада 
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия 
следващ  работен  ден;  начало  на  търга – 14 ч.; 
място на търга – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново.

4.  Утвърждава  тръжна  документация  и  до-
говор за продажба за обекта. Определя цена за 
продажба  на  комплект  тръжна  документация 
в размер 300 лв.  (с ДДС). Цената на тръжната 
документация да се заплаща по сметка № BG 95 
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция 
за  приватизация  (ОбАП)  при  „Общинска  бан-
ка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB 
BGSF. Тръжната  документация  да  се получава 
след представяне в ОбАП на документ за извър-
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шено плащане – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на 
деня, предхождащ датата на търга.

5. 3а допускане до участие в търга кандидатите 
да внесат депозит в размер 29 790 лв. Депозитът 
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, 
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключ-
ването на  договор  за продажба  да  се извърши 
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп-
ределяне  на  купувач.  Дължимата  сума  заедно 
с  начисления  ДДС  и  представляваща  разлика 
между договорената цена и внесения депозит да 
се заплати в български левове по сметка № BG95 
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общин-
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код 
SOMBBGSF.  Непарични  платежни  средства  не 
се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане 
при следните условия: начална вноска – не по-
малка  от  30  на  сто  от  достигнатата  на  търга 
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване 
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца 
считано от датата на сключване на договора, на 
равни вноски, всяка от които е дължима през не 
повече от шест месеца считано от предходната 
вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден 
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, 
като в случай че този ден съвпада с неработен 
ден,  срокът  изтича  в  последния  работен  ден, 
предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават 
в  стая 419 в  сградата на Община Велико Тър-
ново – всеки  работен  ден  и  до  17 ч.  на  деня, 
предхождащ датата на търга, като в случай че 
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича 
в последния работен ден, предхождащ датата на 
търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватиза-
ционната  сделка  за  обекта  по  установения  от 
закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг 
да се проведе 14 дни след датата на търга при 
същите условия, като в случай че така определе-
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се 
проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за 
обявения повторен търг да се проведат последва-
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената 
дата за съответния повторен търг при условията 
на настоящото решение, като в случай че така 
определеният ден съвпада с неработен ден, тър-
гът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател:  
В. Спирдонов

8455

РЕШЕНИЕ № 1218 
от 30 август 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 1 от ЗУТ и 
Решение № 47 от протокол № 5 от 30.05.2018 г. на 
Експертния съвет по устройство на територията 
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:

Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за 
регулация за УПИ I – Филиал на творчески фонд 
при СБХ (ПИ № 10447.501.178 по КК и КР на гр. 
Велико Търново), УПИ Х – За производствени и 
складови дейности (ПИ № 10447.501.139 по КК 
и КР), кв. 5, улица с ОК 32-41-40 по подробния 
устройствен план на гр. Велико Търново, ЗПЗ, 
и  УПИ  I-7307 – Производствени  и  складови 
дейности (ПИ № 10447.501.235 по КК и КР на 
гр.  Велико  Търново),  кв.  6,  по  подробния  ус-
тройствен  план  на  гр.  Велико  Търново,  ЗПЗ, 
както следва:

1. частично заличаване на улица с ОК 32-41-40 
предвид обстоятелството, че частта от улицата 
обслужва  прилежащите  УПИ  I – Филиал  на 
творчески  фонд  при  СБХ  (ПИ № 10447.501.178 
по  КК  и  КР  на  гр. Велико  Търново),  УПИ 
Х – За производствени и складови дейности (ПИ 
№ 10447.501.139 по КК и КР на гр. Велико Търново), 
кв. 5, по подробния устройствен план на гр. Ве-
лико Търново, и УПИ І-7307 – Производствени и 
складови дейности (ПИ № 10447.501.235 по КК и 
КР на гр. Велико Търново), кв. 6, по подробния 
устройствен план на гр. Велико Търново;

2. промяна на северната улично-регулационна 
граница на УПИ I – Филиал на творчески фонд 
при СБХ, кв. 5, спрямо улица с ОК 31-32-33-34-35 
по имотната граница от одобрената кадастрална 
карта и в съответствие със закупената територия 
по приложения документ за собственост;

3. частична промяна на дворищно-регулаци-
онната граница на УПИ I – Филиал на творчески 
фонд при СБХ, и УПИ IX – За производствени 
и складови дейности, кв. 5, по имотната граница 
от одобрената кадастрална карта между тях и в 
съответствие със закупената територия по при-
ложения документ за собственост;

4. създаване на нова улица с ОК 3503а-3503б-
40а-39, като частта от новопроектираната улица 
преминава през УПИ Х – За производствени и 
складови дейности (ПИ № 10447.501.139 по КК и 
КР на гр. Велико Търново), кв. 5;

5. заличаване на стр. кв. 5;
6. заличаване на съществуващите УПИ I – Фи-

лиал на творчески фонд при СБХ, кв. 5, и УПИ 
Х – За производствени и складови дейности, кв. 5, 
и създаване на нов УПИ ХХ – За производствени 
и  складови  дейности,  от  стр.  кв.  6,  включващ 
територията на УПИ I, част от УПИ X и частта 
от заличената улица с ОК 32-41-40;

7.  преномериране  на  УПИ  II – За  произ-
водствени и складови дейности, кв.  5,  в УПИ 
ХХI – За производствени и складови дейности, 
кв.  6;  преномериране  на  УПИ  IV – За  ТП,  в 
УПИ ХХИII – За ТП, кв. 6; преномериране на 
УПИ  V – За  производствени  и  складови  дей-
ности, кв. 5, в УПИ XXIII – За производствени 
и складови дейности, кв. 6; преномериране на 
УПИ VI – За производствени и  складови  дей-
ности, кв. 5, в УПИ XXIV – За производствени 
и складови дейности, кв. 6; преномериране на 
УПИ  IX – За производствени и  складови дей-
ности, кв. 5, в УПИ XXV – За производствени 
и складови дейности, кв. 6; преномериране на 
УПИ XII – За производствени и складови дей-
ности, кв. 5, в УПИ XXVI – За производствени 
и складови дейности, кв. 6;
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8. заличаване на съществуващия УПИ III – За 
производствени и складови дейности, кв. 5 и съз-
даване на нов УПИ XXVII – За производствени 
и складови дейности, кв. 6;

9.  създаване на нов  стр.  кв.  15 и  създаване 
на нов УПИ I – За производствени и складови 
дейности, кв. 15, като се включва част от тери-
торията на заличения УПИ III и УПИ X, кв. 5, 
съгласно кафявите линии, надписи, зачерквания 
и щриховки.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново 
пред Административния съд – Велико Търново.

Председател:  
В. Спирдонов 

8441

ОБЩИНА ГУРКОВО

РЕШЕНИЕ № 429 
от 28 юни 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията 
за общ устройствен план в чл. 16 – 34 от Наред-
ба № 8 от 2001 г.  за обема и съдържанието на 
устройствените планове Общинският съвет – гр. 
Гурково, реши:

Одобрява общ устройствен план на община 
Гурково, съдържащ следните графични и текстови 
материали:

1. Текстови материали:
обяснителна записка;
правила и нормативи за прилагане на ОУП.
2. Графични материали:
ОУП (окончателен проект);
опорен план;
схема  на  транспортно-комуникационната 

мрежа;
схема на защитените зони и територии;
схема на обекти на недвижимото културно-

историческо наследство;
схема на електроснабдителната мрежа;
схема на водоснабдителната и канализацион-

ната мрежа;
схема на зелената система.

Председател:  
Н. Нейков

8395

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

РЕШЕНИЕ № 881  
от 30 август 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8  и  11,  чл. 27,  ал. 4  и  5  от  ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 5, 
ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общинския съвет – гр. 
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието 
му  с  общинската  администрация  Общинският 
съвет – гр. Кюстендил, реши: 

Одобрява проекта за подробен устройствен 
план – парцеларен  план  за  трасе  за  обект: 
„Траен горски път „Дождевско дере“, намиращ 
се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюс-
тендил“, град Кюстендил“, преминаващо през 

ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001 и  достига 
до крайната си точка в ПИ 089001 от КВС на 
землище с. Горно Уйно, община Кюстендил, с 
обща дължина 5018 м. 

Решението може да бъде върнато за ново об-
съждане на Общинския съвет – гр. Кюстендил, по 
реда на чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА в седемдневен 
срок от получаването му. 

Решението подлежи на оспорване пред Адми-
нистративния съд – Кюстендил, по реда на АПК 
и реда на чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА. 

Председател:  
М. Крумова

8436

20. – Пловдивският университет „Паисий 
Хилендарски“ обявява  конкурси  за  учебната 
2018/2019 г.  за  редовни  и  задочни  докторанти 
съгласно Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Ми-
нистерския съвет, както следва: 

№
по
ред

Ши-
фър

Област на висше об-
разование, професи-
онално направление, 
докторска програма

Образовател-
на и научна 
степен „док-

тор“

редов-
но

задоч-
но

1 2 3 4 5

І. 1. Педагогически науки

1.1. Теория  и  управление 
на образованието

1. Управление  на  обра-
зованието

1 1

1.3. Педагогика на обуче-
нието по ... 

1. Методика на обучени-
ето по български език 
и литература

1 2

2. Методика на обучени-
ето по информатика и 
информационни  тех-
нологии

2 2

3. Методика  на  обуче-
нието по математика

1 1

4. Методика на обучени-
ето по биология

2 -

5. Методика на обучени-
ето по химия

1 -

6. Методика на обучени-
ето по музика

1 -

7. Методика на обучени-
ето по изобразително 
изкуство

2 -

8. Методика на обучение-
то по бит и технологии

- 1

ІІ. 2. Хуманитарни науки

2.1. Филология 

1. Българска литература  4 -

2. Съвременен български 
език

3 -
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1 2 3 4 5

3. Славянски езици 2 -

4. Руска литература 2 -

5. Германски езици: ан-
глийски език

1 -

6. Англоезична  литера-
тура

1 -

7. Романски езици 1 -

8. Френскоезична  лите-
ратура

1 -

ІІІ. 3. Социални, стопански 
и правни науки 

3.1. Социология,  антро-
пология  и  науки  за 
културата

1. Етнология 2 -

2. Науки за културата 2 -

3. Социална  антропо-
логия

2 -

4. Социология  7 -

3.2. Психология

1. Педагогическа и въз-
растова психология 

2 2

3.3. Политически науки

1. Политически науки 2 1

3.4. Социални дейности

1. Социални политики и 
социална работа

2 2

3.6. Право

1. А дм и н и с т р а т и вн о 
право  и  администра-
тивен процес

2 2

2. Международно  право 
и  международни  от-
ношения

2 2

Международно частно 
право

1 1

3. Наказателно право - 2

4. Наказателен процес - 2

5. Римско право 1 -

6. Теория  на  държавата 
и правото

1 -

7. История на държавата 
и правото

- 1

3.7. Администрация и уп-
равление 

1. Социално управление 1 1

3.8. Икономика 

1. Икономика и управле-
ние (индустрия)

1 1

2. Политическа  иконо-
мия

2 1

3. История на икономи-
ческите учения

2 1

1 2 3 4 5

4. Финанси  и  счетовод-
ство

2 2

5. Маркетинг 1 1

ІV. 4. Природни науки, ма-
тематика и информа-
тика

4.1. Физически науки 

1. Електрични, магнитни 
и оптични свойства на 
кондензираната  ма-
терия

2 -

2. Структура, механични 
и  термични  свойства 
на кондензираната ма-
терия

3 -

4.2. Химически науки

1. Неорганична химия 1 -

2. Теоретична химия 1 -

3. Аналитична химия 1 -

4. Органична химия 4 -

5. Физикохимия 1 -

6. Технология на неорга-
ничните вещества

2 -

4.3. Биологически науки

1. Микробиология 1 -

2. Екология  и  опазване 
на екосистемите

1 -

3. Зоология 1 -

4. Генетика 2 -

5. Ботаника  4 -

6. Молекулярна биология 1 -

7. Физиология  на  рас-
тенията

1 -

4.5. Математика 

1. Математически анализ 2 -

2. Диференциални урав-
нения

3 -

4.6. Информатика  и  ком-
пютърни науки 

1. Информатика 15 4

V. 5. Технически науки

5.3. Комуникационна  и 
компютърна техника

1. Автоматизация на об-
ласти от нематериал-
ната сфера (медицина, 
просвета, наука, адми-
нистративна  дейност 
и др.)

8 3

ОБЩО: 115 36

За участие в конкурсите се подават следните 
документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля 
се от интернет страницата на университета); 2. 
автобиография – европейски формат; 3. дипломи 
за  придобити  образователно-квалификационни 
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степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложения-
та (оригинал и копие) или нотариално заверени 
копия от тях; 4. документ за признато висше об-
разование (ОКС „магистър“), ако то е придобито 
в чужбина; 5. други документи, удостоверяващи 
интересите и постиженията в съответната научна 
област; 6. квитанция за внесена такса за явяване 
на  конкурсен  изпит – 30 лв.  за  първи  изпит  и 
20 лв. за всеки следващ. Таксите се внасят в офиса 
на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в сградата 
на Пловдивския университет „Паисий Хилендар-
ски“, ректорат. Срок за подаване на документите:  
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24, 
стая № 123, тел.: 032/261 406.
8452

28. – Община гр. Алфатар, област Силистра, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава 
на всички заинтересовани лица, че е изработен 
проект за изменение на кадастрален план за ПИ 
с пл. № 59 и изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ 
XVI-59, XVII-59, кв. 5; УПИ I-59, II-59 и III-51,59 
в кв. 7; УПИ XVIII-59 в кв. 9 и изменение на 
уличната регулация от о.т. 9 до о.т. 10 по регу-
лационния план на с. Бистра, община Алфатар. 
Проектът се намира в служба „УТ“, дирекция 
„Специализирана администрация“. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по представения проект в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до 
общинската  администрация – Алфатар,  област 
Силистра.
8456

СЪДИЛИЩА

729. – Върховният касационен съд, граждан-
ска и  търговска колегия,  на основание чл. 289 
от ГПК съобщава на интересуващите се страни, 
че  в  открито  съдебно  заседание  през  ноември 
2018 г. ще се разгледат посочените по-долу дела 
по отделения и дати, както следва:

НА 5.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 3090/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
195/2017 по описа на Окръжен съд Сливен, пода-
дена от Община Сливен, бул. Цар Освободител 1, 
срещу Марийка Ненчева Панайотова чрез адвокат 
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 
38, вх. А, офис 1; Маргарита Стефанова Митева 
чрез адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Велико-
княжевска 38, вх. А, офис 1; Елена Димитрова 
Стефанова чрез адвокат Елена Христова, Сливен, 
ул. Великокняжевска  38,  вх. А,  офис  1; Мария 
Димитрова Георгиева чрез адвокат Елена Хрис-
това,  Сливен,  ул.  Великокняжевска  38,  вх. А, 
офис 1; Янка Георгиева Няголова чрез адвокат 
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 
38, вх. А, офис 1; Георги Георгиев Иванов чрез 
адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Великокня-
жевска 38, вх. А, офис 1; Ваня Момчева Петкова 
чрез адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Вели-

кокняжевска 38, вх. А, офис 1; Златина Момчева 
Бобева чрез адвокат Елена Христова, Сливен, ул. 
Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Иван Тенев 
Иванов чрез адвокат Елена Христова, Сливен, 
ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Иванка 
Тенева Иванова  чрез  адвокат Елена Христова, 
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; 
Янка Георгиева Костадинова чрез адвокат Елена 
Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, 
офис 1; Стефан Георгиев Стефанов чрез адвокат 
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 
38,  вх. А,  офис  1;  Дилян  Михайлов  Бомбалов 
чрез адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Вели-
кокняжевска 38, вх. А, офис 1; Костадин Иванов 
Стефанов чрез адвокат Юлия Семкова, Сливен, 
ул. Великокняжевска 28; Стефка Николова Сте-
фанова  чрез  адвокат  Юлия  Семкова,  Сливен, 
ул. Великокняжевска 28; Иван Георгиев Митев, 
Сливен, ул. Лъдженска 3, ет. 4, ап. 10.

Второ гражданско отделение, 3188/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5381/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Христо Ангелов Михайловски чрез 
адвокат Михо Радойнов, София, бул. Витоша 1А, 
Търговски дом, ет. 3, кантора 351, срещу Стоян 
Константинов Михайловски чрез адвокат Захари 
Генов, София,  ул. Цар Симеон  27,  вх. А,  ет. 2, 
ап. 1; Емилия Кръстева Ставрева-Радович чрез 
адвокат  Красимира  Михайловска,  София,  бул. 
Витоша  1А,  ет. 4,  кантора  447;  Николай  Ила-
рионов Михайловски, София, ул. Света гора 10, 
ет. 2, ап. 4; Мария Иларионова Христова, София, 
ул. Света гора 10, ет. 2, ап. 5.

Второ гражданско отделение, 3379/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4455/2014  по  описа  на  Софийски  градски  съд, 
подадена от Кристина Григорова Станева чрез 
адвокат  Анна  Гоцева,  София,  ул.  Позитано  9, 
бл. 2,  вх. А,  ет. 5,  офис  18;  Михаил  Григоров 
Казанджиев чрез адвокат Анна Гоцева, София, 
ул. Позитано 9, бл. 2, вх. А, ет. 5, офис 18, срещу 
Георги  Димитров  Георгиев,  София,  ж.к.  Овча 
купел, бл. 408, вх. В, ет. 9, ап. 89.

Второ гражданско отделение, 5049/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
428/2017 по описа на Окръжен съд Плевен, пода-
дена от „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, чрез адвокат 
Михаил  Мишев,  Враца,  ул.  Лукашов  10,  ет. 5, 
офис 506, срещу Георги Любенов Георгиев чрез 
адвокат Иво Минков, Русе, ул. Пирот 5; Ивайло 
Любенов Георгиев чрез адвокат Иво Минков, Русе, 
ул. Пирот 5; Василка Иванова Димитрова чрез 
адвокат Иво Минков, Русе, ул. Пирот 5; Едноличен 
търговец Светослав Божидаров Илчовски с фирма 
„Светослав Илчовски“ чрез  адвокат Владимир 
Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502, 
и  трета  страна  „Адванс  терафонд“ – АДСИЦ, 
София, ул. Златовръх 1.

Второ гражданско отделение, 692/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3220/2016  по  описа  на Апелативен  съд София, 
подадена от Димитър Асенов Магаев чрез адвокат 
Бойка Пенева, София, бул. Христо Смирненски 6, 
ет. 3, ап. 6, срещу Георги Христов Раденков чрез 
адвокат Александър Живков, София, ул. Емил 
дьо Лавеле 32, ет. 2 НМ, кантора 12.
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НА 5.11.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4002/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1999/2017 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, 
София, ул. Иван Вазов 3, срещу Петя Владимирова 
Йорданова чрез адвокат Жерко Жерков, София, 
ул. Алабин 8, ет. 6.

Четвърто гражданско отделение, 4458/2017, 
по  касационна жалба  срещу  решението  по  гр. 
дело 17/2017 по описа на Апелативен съд Плов-
див,  подадена  от  Комисията  за  отнемане  на 
незаконно придобитото имущество чрез старши 
инспектор  юрист  Ирина  Митова,  Хасково,  ул. 
Сан Стефано 3, ет. 4, срещу Антонио Симеонов 
Симеонов чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, 
ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5, и контролираща 
страна – Прокуратурата на Република България, 
София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 4552/2017, 
по  касационна жалба  срещу  решението  по  гр. 
дело 674/2017 по описа на Апелативен съд Со-
фия, подадена от Цветан Филипов Цветков чрез 
адвокат Георги Бонев, Перник, ул. Отец Паисий 
45А, офис 3, срещу Прокуратурата на Република 
България, София, бул. Витоша 2.

НА 6.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 4874/2017, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 217/2017 по описа на Окръжен съд Перник, 
подадена  от  Любка  Иванова  Найденова  чрез 
адвокат  Диана  Димитрова,  Радомир,  област 
Перник, ПАК, СиБанк, стая 16; Борис Йорда-
нов Найденов чрез адвокат Диана Димитрова, 
Радомир,  област Перник, ПАК,  СиБанк,  стая 
16, срещу Ваня Недялкова Иванова чрез адвокат 
Александър Димитров Машев, София, ул. Отец 
Паисий 78, ет. 2, ап. 7.

Второ гражданско отделение, 64/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
351/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Любомир Иванов Кайнакчиев чрез 
адвокат Илияна Димова Нколова, Благоевград, 
ул. Д-р Христо Татарчев 25, ет. 1; Никола Ива-
нов Кайнакчиев  чрез  адвокат Илияна Димова 
Николова, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 
25, ет. 1; Симеон Иванов Кайнакчиев чрез адво-
кат Илияна Димова Нколова, Благоевград,  ул. 
Д-р Христо Татарчев 25, ет. 1, срещу Корнелия 
Александрова Лисийска чрез адвокат Александра 
Лисийска, София, ул. Искър 11, офис 107; Лиляна 
Николова Димитрова, Варна, район „Одесос“, ул. 
Граф Игнатиев 2, вх. А, ет. 2, ап. 3; Александра 
Кирилова  Лисийска  чрез  адвокат  Александра 
Лисийска, София, ул. Искър 11, офис 107; Дончо 
Кирилов Лисийски чрез адвокат Александра Ли-
сийска, София, ул. Искър 11, офис 107; Красимира 
Дойчинова  Димитрова-Арабаджиева,  Благоев-
град, ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 1; Дойчин 
Василев  Димитров  чрез  адвокат  Красимира 
Дойчинова, Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 
18, ет. 1; Генка Дойчинова Цветанова-Марич чрез 
адвокат  Красимира  Дойчинова,  Благоевград, 
ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 1; Живко Мирчев 

Атанасов,  Благоевград,  ул. Христо  Татарчев  9; 
Веса Стойнева Лисийска, Благоевград, ул. Трети 
март 31; Христо Стойнев Лисийски, Благоевград, 
ул. Трети март 31.

Второ гражданско отделение, 192/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
15965/2015 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Методи Димитров Митрев, София, 
ж.к. Банишора, ул. Охрид 25, вх. 1, ет. 2, срещу 
Тодор Григоров Дорев чрез адвокат Маргарита 
Сълова, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 3; Да-
финка Иванова Добрева чрез адвокат Маргарита 
Сълова, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 3; Ни-
колай Петров Добрев  чрез  адвокат Маргарита 
Сълова, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 3; Ма-
рияна Петрова Добрева чрез адвокат Маргарита 
Сълова, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 3; Асен 
Стоилов Попов чрез адвокат Николай Георгиев 
Митов, София, ул. Лавеле 18А, ет. 6, ап. 17.

Второ гражданско отделение, 291/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2137/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Сашо Манолов Добрев чрез адвокат Манол 
Сашев Добрев, Варна,  ул. Никола Вапцаров 5, 
ет. 5, офис 501, срещу Димитър Атанасов Тодоров 
чрез  адвокат  Величка  Джамбазова,  Варна,  ул. 
Александър Дякович  45,  ет. 4; Атанаска Андо-
нова  Йорданова,  с. Староселец,  област  Варна, 
община  Провадия;  Горанка  Янчева  Тодорова, 
с. Староселец, област Варна, община Провадия; 
Янчо Андонов Атанасов,  с. Староселец, област 
Варна, община Провадия.

Второ гражданско отделение, 361/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
338/2017 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от „Солвей соди“ – АД, Девня, Промиш-
лена зона, срещу „Девня Инвест“ – АД, Варна, 
ж.к. Левски, ул. Подвис 29, корпус Б, стая 207; 
държавата, представлявана от министъра на ре-
гионалното развитие и благоустройството чрез 
областния управител на област с административен 
център Варна, ул. Преслав 26, Варна.

Второ гражданско отделение, 504/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
410/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  Варна, 
подадена от Ехтунай Илхан Халил чрез адвокат 
Ивелин Иванов, Шумен, бул. Ришки проход 18, 
ап. 13; Севнур Исмаил Халил чрез адвокат Ивелин 
Иванов, Шумен,  бул. Ришки проход  18,  ап. 13, 
срещу Емилия Йорданова Георгиева чрез адвокат 
Елена Тодорова Попова, Варна, бул. Владислав 
Варненчик 55, ет. 2, офис 205.

Второ гражданско отделение, 524/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1606/2017 по описа на Окръжен съд Варна, пода-
дена от Тодорка Маркова Николова чрез адвокат 
Светлана  Левкова,  Варна,  ул.  Панагюрище  6, 
ет. 2, срещу Община Варна чрез адвокат Светлана 
Стойчева Цанева, Варна, бул. Осми приморски 
полк 43.

НА 6.11.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1384/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2660/2017  по  описа  на  Окръжен  съд  Пловдив, 
подадена  от  Красимир  Александров  Увалиев 
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чрез адвокат Иви Дърмонска, Пловдив, ул. Райко 
Даскалов 53, ет. 1, офис 22; Иван Колев Колев 
чрез адвокат Величка Василева, Пловдив, бул. 
Шести септември 159, ет. 1, ап. 2, срещу Георги 
Койов Щернийски чрез адвокат Георги Маринов, 
Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 2.

НА 7.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4275/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
15359/2016 по описа на Софийски  градски  съд, 
подадена от Димитрина Иванова Джувтова чрез 
адвокат Емил Генов Василев, София, ул. Козлодуй 
49, срещу Цветан Нелинов Петров чрез адвокат 
Анна Добрева, София, ул. Св. София 8, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 1640/2018, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1561/2017 по описа на Окръжен съд Плов-
див,  подадена  от  Вили  Костадинова  Гишина 
чрез адвокат Олег Атанасов Джоров, Пловдив, 
бул. Шести септември 152, Легис център, ет. 4, 
офис 4 – 4Б; Иван Георгиев Гишин чрез адвокат 
Олег  Атанасов  Джоров,  Пловдив,  бул.  Шести 
септември 152, Легис център, ет. 4, офис 4 – 4Б, 
срещу „Алианц Банк България“ – АД, чрез ад-
вокат Мануел Христов Манчев, Пазарджик, ул. 
Люлин 1, вх. А.

Четвърто гражданско отделение, 2088/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3388/2017  по  описа  на Апелативен  съд  София, 
подадена от „Авеста Трейд“ – АД, представлявано 
от изпълнителния директор Доли Петрова Трен-
дафилова чрез  адвокат Яна Даскалова, София, 
ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б, ет. 5, Адвокатско 
дружество „Доковска, Атанасов и съдружници“, 
срещу Мая Георгиева Ценкова чрез адвокат Лина 
Саздова, София, ул. Д-р Вълкович 8, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 2128/2018, 
по  касационна жалба  срещу  решението  по  гр. 
дело 419/2017 по описа на Окръжен съд Видин, 
подадена от „КНАУФ България“ – ЕООД, чрез 
адвокат Роман Стоянов, София, ул. Тинтява 13Б, 
ет. 6, срещу Пламен Петров Иванов чрез адвокат 
Анета Цанкова, Видин, ул. Градинска 16, ет. 2.

НА 7.11.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 2287/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1046/2016  по  описа  на  Софийски  градски  съд, 
подадена  от  Юли  Крумов  Дерменджиев  чрез 
адвокат Александър Иванов Кръстев, София, бул. 
Христо Ботев 35; Спартак Крумов Дерменджиев 
чрез адвокат Александър Иванов Кръстев, Со-
фия, бул. Христо Ботев 35, срещу Борис Крумов 
Дерменджиев, София, ул. Люлякова градина 16, 
ет. 2; Надежда Крумова Дерменджиева, София, 
ул. Люлякова градина 16, ет. 2.

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4835/2017,  по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1424/2015  по  описа  на  Софийски  градски  съд, 
подадена  от  Стойника  Тонче  Рашева  чрез  ад-
вокат Руслан Пейчев, София, ул. Княз Борис І 
№ 100, срещу Галя Харалампиева Стоянова чрез 

адвокат Ирина Константинова, София, ул. Петър 
Парчевич 14, партер; Иван Харалампиев Стоянов 
чрез адвокат Ирина Константинова, София, ул. 
Петър Парчевич 14, партер; Анелия Харалампиева 
Стоянова  чрез  адвокат  Ирина  Константинова, 
София, ул. Петър Парчевич 14, партер.

Второ гражданско отделение, 5080/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
283/2017 по описа на Окръжен съд Велико Тър-
ново, подадена от Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“, София, съдебен 
адрес Териториална дирекция „Държавен резерв“, 
Велико Търново, ул. Христо Ботев 86; държавата, 
представлявана  от  министъра  на  регоналното 
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. 
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Събчо Митев 
Събев чрез адвокат Красимира Дурчева, Вели-
ко Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1; Румяна 
Русинова Илиева, Пловдив, ж.к.Тракия, бл. 117, 
вх. В;  Ивелина  Митева  Събева  чрез  адвокат 
Красимира  Дурчева,  Велико  Търново,  ул.  Ра-
фаил Попов 2, ет. 1; Анка Йорданова Мандева, 
Пловдив,  ул.  Захари Княжевски  13; Антоанета 
Момчева Момчева, Пловдив, ул. Георги Комита 
4; Богдана Иванова Лазарова, Русе, ул. Тулча 9, 
вх. 1, ет. 5, ап. 23; Борислав Митев Събев, Варна, 
ул. Подвис 32, вх. А, ет. 4, ап. 60; Василка Геор-
гиева  Генчева,  Димитровград,  ул.  България  7, 
вх. В, ап. 28; Велико Великов Стоилов, Враца, ул. 
Река Лева 5, вх. А, ет. 5, ап. 16; Галина Маркова 
Дафинова, Димитровград, ул. Простор 17, вх. А, 
ет. 6, ап. 16; Деяна Момчева Момчева-Велизарова, 
Пловдив, ул. Георги Комита 4; Йорданка Руси-
нова Стоянова, Русе,  ул. Тулча 13, вх. А,  ет. 1, 
ап. 3; Костадин Марков Генчев, Димитровград, 
ул. Волгоградска 3, вх. Г, ап. 5; Мария Иванова 
Момчева, Пловдив, ул. Георги Комита 4; Моника 
Руди Тодорова, Димитровград, ул. Св. Кл. Охрид-
ски 5, ет. 1, ап. 2; Николета Митева Стефанова, 
Казанлък,  ул.  Гладстон  57,  вх. А,  ет. 4,  ап. 12; 
Силвия Маркова Ангелска, Казанлък, ул. Никола 
Петков 34, вх. Б, ап. 3; Стефка Митева Тянова, 
Мъглиж, бул. Цар Симеон Велики 84, вх. Г, ет. 4, 
ап. 44;  Събина  Йорданова  Костова,  Варна,  ул. 
Първи май 34, ет. 1, ап. 3; Тодорка Харалпиева 
Куцарова, София, ул. Българска легия 28, вх. Б, 
ап. 7; Юлияна Харалпиева Куцарова, София, ул. 
Проф. д-р Г. Павлов 38, ап. 4.

Второ гражданско отделение, 429/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
10047/2016 по описа на Софийски градски съд, 
подадена  от  Маргарита  Стоянова  Велидолска 
чрез адвокат Константин Димитров, София, ул. 
Алабин 42, ет. 3, ап. 13, срещу Девиния Костова 
Георгиева, София, ж.к. Сухата река, бл. 14, вх. А, 
ет. 6, ап. 16; Валентина Георгиева Цветкова, Со-
фия, ж.к. Сухата река, бл. 14, вх. А, ет. 6, ап. 16.

Второ гражданско отделение, 811/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
535/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил, 
подадена от Елеонора Василева Накова чрез ад-
вокат Вася Пешева, Кюстендил, ул. Гороцветна 
35; Силвия Лъчезарова Янева чрез адвокат Вася 
Пешева,  Кюстендил,  ул.  Гороцветна  35,  срещу 
Радка Асенова Проданова, Кюстендил, ул. Ди-
митър Грънчаров 4, ет. 1.
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НА 8.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4694/2017, 
по  касационна жалба  срещу  решението  по  гр. 
дело 501/2017 по описа на Окръжен съд Велико 
Търново, подадена от Йорданка Георгиева Кънева 
чрез  адвокат Теодор Марков Марков,  Габрово, 
ул. Евтим Дабев 8,  ет. 2,  срещу Тотю Стойков 
Стойков чрез адвокат Ирина Стасинопулу, Велико 
Търново, ул. Васил Левски 29, вх. В, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 4945/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
496/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2; Севдалин Асенов Асенов 
чрез адвокат Тодор Петров Димов, Пловдив, ул. 
Фредерик Жолио-Кюри 26.

Четвърто гражданско отделение, 125/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
359/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Прокуратурата на Република Бъл-
гария, София, бул. Витоша 2; Стилиян Здравков 
Георгиев чрез адвокат Иван Минков, София, бул. 
Александър Стамболийски 30А, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 582/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5607/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Прокуратурата на Република Бълга-
рия, София, бул. Витоша 2; Любка Любомирова 
Николова чрез адвокат Петър Александров Тре-
нев, София, ул. Г. С. Раковски 110, ет. 5, ап. 5; 
Васил  Кирилов  Николов  чрез  адвокат  Петър 
Александров Тренев, София, ул. Г. С. Раковски 
110, ет. 5, ап. 5.

Четвърто гражданско отделение, 709/2018, 
по  касационна жалба  срещу  решението  по  гр. 
дело  641/2017  по  описа  на  Софийски  окръжен 
съд, подадена от „Аурубис България“ – АД, чрез 
адвокат Никола  Гогов,  София,  ул.  Д-р Христо 
Стамболски 3, ет. 3, срещу Теодор Иванов Най-
денов чрез адвокат Чавдар Пенчев, София, бул. 
Черни връх 1 – 3, ет. 1, офис 2.

Четвърто гражданско отделение, 799/2018, 
по  касационна жалба  срещу  решението  по  гр. 
дело 321/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, 
подадена от Атанаска Йорданова Тодорова чрез 
адвокат  Юлия  Отузбирова,  Добрич,  бул.  25 
септември  56,  вх. Б,  ет. 1,  ап. 2,  срещу Живка 
Иванова Петрова чрез адвокат Искра Иванова 
Желева, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ап. 1; 
Ивелин Парушев Тодоров, Добрич, ул. Вардар 30, 
вх. Г, ет. 5, ап. 15.

НА 12.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2961/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1956/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от „Мини Бобов дол“ – ЕАД, в несъсто-
ятелност, със синдик Людмила Милчева Лозанова 
чрез адвокат Десислава Златкова, Кюстендил, ул. 
Гороцветна 35, партер, срещу „Въгледобив Бобов 
дол“ – ЕООД, с управител Хараламби Лозанов 
Златанов, Бобов дол, ул. Георги Димитров; Лю-

дмила  Милчева  Лозанова – синдик  на  „Мини 
Бобов  дол“ – ЕАД,  в  несъстоятелност,  София, 
ул. Капитан Тодор Ночев 32, партер.

Първо търговско отделение, 2972/2017, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 672/2017 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
„Български строителни маркети – 2006“ – ООД, 
с  управител  Александър  Димитров  Боев  чрез 
адвокат Емилия Атанасова, Самоков, ул. Отец 
Паисий  2,  ет. 2,  офис  4,  срещу  Тошко Данков 
Тотев чрез адвокат Стоян Андреев, София, ул. 
Добруджа 15, ет. 2, ап. 4.

Първо търговско отделение, 3018/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5152/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от  „Шайнер енд Партнетрс Иммоин-
вест“ – ООД, с управител Иван Златев Цонев чрез 
адвокат Станислава Петрова, София, ул. Шипка 
36, срещу „Сълюшън контракт 2013“ – ЕООД, с 
управител Николай Атанасов Бочев чрез адвокат 
Христо Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти януари 
36, ет. 5, офис 4.

Първо търговско отделение, 94/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1484/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Андон Тодоров Гайдов чрез адвокат 
Таня Тодорова, София, бул. Дондуков 58, офис 
10;  Тодор  Андонов  Гайдов  чрез  адвокат  Таня 
Тодорова,  София,  бул.  Дондуков  58,  офис  10; 
Антонио Андонов Гайдов лично и със съгласието 
на своя баща Андон Тодоров Гайдов чрез адвокат 
Таня Тодорова, София, бул. Дондуков 58, офис 
10; Севда Стойчева Софийна чрез адвокат Таня 
Тодорова,  София,  бул.  Дондуков  58,  офис  10, 
срещу  Застрахователно  акционерно  дружество 
„ОКЗ – Застраховане“ – АД, с изпълнителни ди-
ректори Александър Личев и Румен Димитров, 
София, ул. Света София 7, ет. 5.

Първо търговско отделение, 304/2018, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 3039/2017 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
Николина Атанасова Добрева чрез адвокат Мария 
Балабанова, София, Бизнес център България, бул. 
Витоша 146, вх. Б, ет. 6, срещу Михаела Димитрова 
Сърмаджиева чрез адвокат Иво Георгиев, София, 
ул. Христо Белчев 42, вх. Б, ап. 25, ет. 5.

Първо търговско отделение, 652/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
346/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена  от  Застрахователна  компания  „Лев 
Инс“ – АД, чрез адвокат Владимир Давчев, Плов-
див, пл. Кочо Честименски 2, вх. Б, ет. 1; Мария 
Кирилова Зекова чрез адвокат Румен Руменов, 
Пловдив, пл. Житен пазар 9, и трета страна Тодор 
Миленков Ангелов чрез адвокат Димитър Янков, 
София, ул. Стражица 7, ет. 2, офис 15.

НА 15.11.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 4086/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
40/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  Бургас, 
подадена  от Ивалина Лилова  Герасимова  чрез 
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адвокат Георги Митрев, София, ул. Солунска 26, 
ет. 1, срещу Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 5103/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
196/2017 по описа на Окръжен съд Видин, по-
дадена от Община Видин, Видин, пл. Бдинци 2, 
срещу  Мая  Йолова  Ванкова,  Видин,  ул.  Ильо 
Войвода 48.

Трето гражданско отделение, 657/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1978/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена  от  Катарина  Паунич  чрез  адвокат 
Татяна Дончева, София, кв. Лозенец, ул. Минзу-
хар 2, вх. Б, ет. 2, ап. 17, срещу Светла Танчева 
Станкова чрез адвокат Чавдар Държиков, София, 
кв. Манастирски ливади – изток, бул. България 
81В, ет. 4, офис 14, и трета страна Емил Любчов 
Костадинов чрез процесуален представител Ки-
рил Костас Кацопулос София, ул. Проф. Георги 
Брадистилов 6, ет. 1, офис 2.2.

Трето гражданско отделение, 1125/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
138/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, по-
дадена от Тончо Димитров Тонев чрез адвокат 
Мариана Василева, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 3, 
офис 105, срещу „Белатрикс Булшипинг“ – ЕООД, 
чрез адвокат Димо Цветков, Варна, бул. Владислав 
Варненчик 21, ап. 4.

Трето гражданско отделение, 1161/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
135/2017 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от „Асперия“ – ООД, чрез адвокат Свет-
лозар Иванов, Варна, ул. Иван Вазов 28, ет. 1, 
срещу Атанас Петров  Башев,  Варна,  местност 
Баба Алино  21; Янка Пенкова Башева,  Варна, 
местност Баба Алино 21.

НА 19.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 3906/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6053/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Румяна Иванова Пиралкова чрез ад-
вокат Лилия Дикова, София, ул. Лайош Кошут 17, 
срещу Красимир Щилянов Стефанов чрез адвокат 
Любомил Иванов, София,  ул. Кешан  10,  ап. 1; 
Жулиета Костадинова Стефанова  чрез  адвокат 
Любомил Иванов, София, ул. Кешан 10, ап. 1.

Второ гражданско отделение, 4545/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
76/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, по-
дадена от Община Балчик, пл. 21 септември 6, 
срещу Илиян Людмилов Минчев  чрез  адвокат 
Паскал Гонов, Варна, ул. Братя Шкорпил 26А, 
ет. 4,  офис  АД  „Басаров  и  Гонов“;  Анатолий 
Людмилов Минчев чрез адвокат Паскал Гонов, 
Варна, ул. Братя Шкорпил 26А, ет. 4, офис АД 
„Басаров и Гонов“.

Второ гражданско отделение, 5106/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
222/2017 по описа на Окръжен съд Видин, пода-
дена от Марияна Ваньова Иванова чрез адвокат 
Рени Длъгнекова, Видин, ул. Шести септември 
5,  срещу Петър  Георгиев Петров  чрез  адвокат 

Ирена Венкова, Белоградчик, ул. Стара планина 
8, вх. А, ап. 2; Виолет Георгиев Лозанов, Димово, 
ул. Георги Димитров 135.

НА 19.11.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 789/2017, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 878/2016 
по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от 
„Процес“ – ООД,  с  управител Цветко Ангелов 
Алексиев чрез адвокат Ивайло Арнаудов, Плевен, 
ул. Полтава 5, срещу ЗКПУ „Напредък – 2000“, 
Згалево, ул. Димитър Благоев 1А.

Първо търговско отделение, 2281/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4621/2016  по  описа  на Апелативен  съд  София, 
подадена  от Юри Сашов  Велков  чрез  адвокат 
Йордан  Дамянов,  София,  ж.к.  Люлин,  бл. 385, 
вх. А,  партер;  Юри  Сашов  Велков  като  баща 
и  законен  представител  на малолетната Анета 
Юриева Сашова чрез адвокат Йордан Дамянов, 
София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер; Юри 
Сашов Велков като баща и законен представител 
на малолетния Ерик Юриев Сашов чрез адвокат 
Йордан  Дамянов,  София,  ж.к.  Люлин,  бл. 385, 
вх. А, партер; Вержиния Йорданова Линкова чрез 
адвокат Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин, 
бл. 385,  вх. А,  партер,  срещу  „Застрахователна 
компания  Олимпик – клон  България“  КЧТ,  с 
управител  Ивайло  Василев  Пеев,  София,  бул. 
Гоце Делчев 142 – 142А.

Първо търговско отделение, 3145/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
366/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Николета Владимирова Бечева чрез 
адвокат Майкъл Ел-Тал, София, ж.к. Лагера, ул. 
Баба  Илийца,  бл. 17,  вх. Б,  ет. 1,  ап. 3,  срещу 
„Селект  Инвестмънт“ – ЕООД,  чрез  адвокат 
Паулина Китанова, София, бул. Витоша 86, ет. 1, 
ап. 84; „Уест Ресайклинг енд Енерджи“ – ЕООД, 
чрез адвокат Мирослав Христов, София, ул. Св. 
Иван Рилски 6, ет. 3, ап. 7.

Първо търговско отделение, 596/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2995/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Министерството на финансите, Со-
фия, ул. Георги Сава Раковски 102, срещу „ДБМ 
Трейд“ – ЕООД,  чрез  адвокат  Менко  Менков, 
София, ул. Странджа 4, вх. 1, ет. 4.

НА 20.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3454/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
608/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил, 
подадена  от  Снежка  Борисова  Маркова  чрез 
адвокат Румен Антимов, Кюстендил, ул. Демо-
крация 36А; Весела Бориславова Пейчева-Молева 
чрез  адвокат  Румен  Антимов,  Кюстендил,  ул. 
Демокрация 36А; Симеон Евгениев Молев чрез 
майка  си  и  законен  представител  Весела  Бо-
риславова Пейчева-Молева чрез адвокат Румен 
Антимов, Кюстендил, ул. Демокрация 36А, срещу 
Валерян Пенев Борисов чрез адвокат Десислава 
Златкова, Кюстендил, ул. Гороцветна 35; Иванка 
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Станимирова Борисова чрез адвокат Десислава 
Златкова, Кюстендил, ул. Гороцветна 35; Веска 
Пенева Попова, Кюстендил, ул. Петър Ников 11.

Първо гражданско отделение, 3895/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
664/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена 
от Цветана Петрова Ценова чрез адвокат Лидия 
Велкова, София, ул. Княз Борис І № 97, срещу 
Георги  Панов  Перцански  чрез  адвокат  Ирина 
Игнатова, София, ул. Алабин 33А, ет. 1, кантора 
124;  „Превеста“ – ООД,  чрез  адвокат  Людмил 
Ангелов  Янчев,  Враца,  ул.  Лукашов  11,  ет. 5; 
ЕТ  „Светослав  Илчовски“  чрез  преставляващ 
Светослав  Божидаров  Илчовски  чрез  адвокат 
Румен Илиев Натов, Плевен, ул. Ресен 4; София 
Климентова Николова, Опанец, ул. Александър 
Стамболийски 14; Серьожа Владимиров Попов, 
Бухово, ул. Камъка 6; Ганчо Панов Перцански, 
Мизия,  ул.  Свобода,  бл. 1,  вх. Б,  ап. 1; Магда-
лена  Димитрова  Цолова,  Велико  Търново,  ул. 
Христо Ботев 23; Мирослав Валентинов Цолов, 
Велико Търново, ул. Христо Ботев 23; Витка То-
мова Цолова, София, ж.к. Люлин, бл. 140, ет. 15, 
ап. 70; Магдалена Иванова Цолова, София, ж.к. 
Люлин,  бл. 140,  ет. 15,  ап. 70;  Георги  Иванов 
Цолов, с. Лесура, област Враца; Ивайло Иванов 
Калмушки, Мизия, ул. Иван Савов 33, и трета 
страна Михаил Иванов Василев, Козлодуй,  ул. 
Жилищен комплекс 2, бл. 34, ет. 3, ап. 8.

Първо гражданско отделение, 4207/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
143/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Огнян Здравков Цветанов чрез адвокат 
Тодор Божков, Пловдив,  бул. Дунав  176,  ап. 5; 
Пенка Димитрова Вицелова чрез адвокат Тодор 
Божков, Пловдив, бул. Дунав 176, ап. 5,  срещу 
Цветелина Иванова Иванова чрез адвокат Нико-
лета Маринова, Пловдив, ул. Скайлер 5А, ет. 2.

Първо гражданско отделение, 4370/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
143/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „М Ди Си“ – ЕООД, чрез адвокат 
Марио Бобатинов, София, ул. Димитър Трайкович 
1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Веселин Борисов Черкезов чрез 
адвокат Марио Бобатинов, София, ул. Димитър 
Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Шура Китанова 
Черкезова чрез адвокат Марио Бобатинов, Со-
фия, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, 
срещу Община Павел баня чрез адвокат Румен 
Руменов, Пловдив, пл. Житен пазар 9.

Първо гражданско отделение, 4555/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
74/2017 по описа на Окръжен съд Перник, пода-
дена от Даниела Венева Борисова чрез адвокат 
Веселин Ангелов, София, бул. Витоша 1, Търговски 
дом,  ет. 1,  кантора  152,  срещу Красимир Мла-
денов Стойнев чрез адвокат Камелия Букарска, 
Перник, ул. Н. Цанов 22/2; Евелина Кирилова 
Саздова чрез адвокат Камелия Букарска, Перник, 
ул. Н. Цанов 22/2; Георги Станиславов Георгиев 
чрез адвокат Камелия Букарска, Перник, ул. Н. 
Цанов 22/2.

Първо гражданско отделение, 4622/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
276/2017  по  описа  на  Софийски  градски  съд, 
подадена  от  Лора  Николова  Каракашева  чрез 

адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света 
София 8, ет. 3; Илияна Петрова Димитрова чрез 
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света 
София 8, ет. 3, срещу Цветан Иванов Ценов чрез 
адвокат Петър Гунев, София,  ул. Парчевич 37, 
ет. 3, ап. 9; Иван Цветанов Ценов чрез адвокат 
Цветанка Михайлова, София, бул. Цар Освобо-
дител  8;  Екатерина  Николова  Ценова,  София, 
бул. Цариградско шосе 9, ет. 3.

Първо гражданско отделение, 4623/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
403/2017 по описа на Окръжен съд Плевен, по-
дадена от Валентина Димитрова Петрунова чрез 
адвокат Йонка Янева, Плевен, ул. Д. Константинов 
12, срещу Дафинка Пенкова Петкова чрез адвокат 
Мишел Ангелов, Плевен, ул. Ресен 15, ет. 2; Ка-
лоян Николов Присадашки, Ловеч, ул. Осъмска 
40,  вх. Г,  ет. 1,  ап. 18;  Георги  Петков  Петков, 
с. Беглеж, област Плевен, ул. Петко Донков 12.

Първо гражданско отделение, 4894/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
185/2017 по описа на Окръжен съд Габрово, по-
дадена от Али Исмаил Байрактаров чрез адвокат 
Свилен Карапанчев, Севлиево, ул. Доктор Иван 
Филипов 38А, ап. 1,  срещу Севинч Джелилова 
Салиева чрез адвокат Николина Николова-Генова, 
Севлиево,  ул. Опълченска 18; Гюнюл Ибрямов 
Салиев чрез адвокат Николина Николова-Генова, 
Севлиево, ул. Опълченска 18.

Първо гражданско отделение, 10/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
202/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от Георги Димитров Петров чрез адвокат 
Детелина  Потерова,  Бургас,  ул.  Сливница  31, 
ет. 1;  Димитър  Георгиев  Петров  чрез  адвокат 
Детелина  Потерова,  Бургас,  ул.  Сливница  31, 
ет. 1; Мария Георгиева Момчилова чрез адвокат 
Димитрина Ройдева, Бургас, ул. Александровска 
45,  ет. 2;  Анастасия  Димитрова  Генчева  чрез 
адвокат Димитрина Ройдева, Бургас,  ул. Алек-
сандровска 45, ет. 2, срещу Султана Димитрова 
Накова, Несебър, ул. Венера 3.

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 500/2018,  по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
502/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Запрян Галитонов Мухов чрез  ад-
вокат  Благой  Николов  Благоев,  Панагюрище, 
ул.  Георги  Бенковски  1;  Борянка  Галитонова 
Пенова чрез адвокат Благой Николов Благоев, 
Панагюрище, ул. Георги Бенковски 1; Марияна 
Георгиева Атанасова чрез адвокат Благой Николов 
Благоев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 1; 
Асен Садих Ахмед чрез адвокат Благой Николов 
Благоев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 1; 
Любка  Лазарова  Копривщенова  чрез  адвокат 
Благой Николов Благоев, Панагюрище, ул. Ге-
орги Бенковски 1; Тодор Лазаров Копривщенов 
чрез адвокат Благой Николов Благоев, Панагю-
рище, ул. Георги Бенковски 1; Юлия Стефанова 
Георгиева чрез адвокат Благой Николов Благо-
ев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 1; Таня 
Любенова Гигова чрез адвокат Благой Николов 
Благоев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 1; 
Георги Атанасов Николов чрез адвокат Благой 
Николов Благоев, Панагюрище, ул. Георги Бен-
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ковски 1; Биляна Георгиева Делева чрез адвокат 
Благой Николов Благоев, Панагюрище, ул. Георги 
Бенковски 1, срещу Петьо Николов Христосков 
чрез адвокат Панчо Радев, София, ул. Бачо Киро 
6, ет. 4, ап. 11; Генка Ганчева Христоскова чрез 
адвокат Панчо Радев, София, ул. Бачо Киро 6, 
ет. 4, ап. 11; Община Панагюрище, пл. Двадесети 
април 13.

НА 21.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 38/2018, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 108/2017 
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от 
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, синдик на 
„Трейд Транс“ – ООД (в несъстоятелност), чрез 
адвокат Мирослава Стръмска, Стара Загора, ул. 
Хаджи Димитър Асенов 199, ет. 3, офис 6, срещу 
„Медина Мед“ – ООД, чрез адвокат Стефан Ан-
ков, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 
86, ет. 2; „Импакт-Груп 04“ – ЕООД, чрез адвокат 
Бойко Темелков, Бургас, ул. Кл. Охридски 1, ет. 3; 
„Трейд Транс“ – ООД (в несъстоятелност), чрез 
адвокат Мирослава Стръмска, Стара Загора, ул. 
Х. Д. Асенов 119, ет. 3, офис 6.

Второ търговско отделение, 1768/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3001/2017  по  описа  на Апелативен  съд София, 
подадена от „Фератум България“ – ЕООД, София, 
ул. Проф. Георги Брадистилов 4, ет. 2, офис 3.1, 
срещу Комисията за защита на потребителите, 
София, пл. Славейков 4А.

НА 21.11.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 4579/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1908/2006  по  описа  на  Софийски  градски  съд, 
подадена от Христина Георгиева Петрова чрез 
адвокат Даниела Хаджова, София, ул. Лайош Ко-
шут 33, срещу Иван Иванов Петров чрез адвокат 
Анжела Асенова, Перник, Адвокатска колегия.

Първо гражданско отделение, 4177/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2284/2016 по описа на Окръжен съд Варна, пода-
дена от Стефан Йорданов Христов чрез адвокат 
Деспина  Георгиева  Вълкова,  Варна,  ул.  Ангел 
Кънчев  11;  Господинка  Динева  Христова  чрез 
адвокат Деспина Георгиева Вълкова, Варна, ул. 
Ангел Кънчев 11; Коста Йорданов Христов чрез 
адвокат Людмила Костова Христова, София, ул. 
Кораб планина 12; Светлана Костова Христова 
чрез  адвокат Людмила Костова Христова, Со-
фия,  ул.  Кораб  планина  12;  Людмила Костова 
Христова, София, ул. Кораб планина 12, срещу 
Георги  Костадинов  Николов  чрез  адвокат  Да-
ниела  Петрова,  Варна,  ул.  Драгоман  25,  ет. 3, 
офис 11; Галина Костова Николова чрез адвокат 
Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски 
39, ет. 1, офис 2.

Първо гражданско отделение, 4966/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
288/2015  по  описа  на  Софийски  окръжен  съд, 
подадена от Милена Димитрова Милушева чрез 
адвокат Доника Георгиева Пеева, София, бул. Ал. 
Стамболийски 118, ет. 6, ап. 29; Данаил Свиленов 
Милев чрез адвокат Антония Табакова, София, бул. 

Мария-Луиза 2; Димитър Стефанов Милев чрез 
адвокат Антония Табакова, София, бул. Мария-
Луиза 2; Тихичка Николова Милева чрез адвокат 
Антония Табакова, София, бул. Мария-Луиза 2.

Първо гражданско отделение, 4973/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
341/2017  по  описа  на  Окръжен  съд  Пловдив, 
подадена от Видол Петков Димов чрез адвокат 
Евелина Мерджанова, Пловдив, ул. Жолио-Кюри 
18, ет. 2, офис 4, срещу Цветана Петкова Митева 
чрез  адвокат Светла Лазова, Пловдив,  ул.  Д-р 
Г. М. Димитров 33; Стефан Костадинов Митев 
чрез адвокат Светла Лазова, Пловдив, ул. Д-р Г. 
М. Димитров 33.

Първо гражданско отделение, 28/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
13/2017 по описа на Софийски окръжен съд, по-
дадена от Румяна Георгиева Върголомова чрез 
адвокат Емилия Атанасова, Самоков, ул. Отец 
Паисий 2, ет. 2, офис 4, срещу Димитър Иванов 
Казанджиев  чрез  адвокат  Мадлена  Георгиева 
Маринова, София, бул. България 111, ет. 5, ап. 14.

Първо гражданско отделение, 65/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
245/2017 по описа на Окръжен съд Смолян, пода-
дена от Агенция „Пътна инфраструктура“, София, 
бул. Македония 3, срещу „Косовски хан“ – ЕООД, 
чрез адвокат Евгени Атанасов Атанасов, Пловдив, 
бул. Марица 69, ет. 1, офис 3.

НА 22.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 4430/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
195/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Мохамед Рамадан Топал чрез адвокат Румяна 
Денева, Айтос, ул. Крум Делчев 4, срещу Халил 
Руфат  Ахмед  чрез  адвокат  Марияна  Матеева, 
Бургас, ул. Гурко 7, вх. А, ет. 3, офис 8.

Първо гражданско отделение, 4748/2017, 
по  касационна жалба  срещу  решението  по  гр. 
дело 220/2017 по описа на Окръжен съд Враца, 
подадена от Валери Симеонов Иванов чрез ад-
вокат Румяна Тодорова, Враца, ул. Димитраки 
Хаджи тошев 27, ет. 1, ап. 1, срещу Гена Тодорова 
Вълчинова  чрез  адвокат  Димитър  Димитров 
Върганов,  Враца,  ул.  Димитраки  Хаджитошев 
29, ет. 4, ап. 12; Людмила Маринова Генчева чрез 
адвокат Ефросина  Тодорова  Григорова,  Враца, 
ул. Търговска 1; Марийка Маринова Лукова чрез 
адвокат Ефросина  Тодорова  Григорова,  Враца, 
ул. Търговска 1; Калин Павлов Николчов чрез 
адвокат Ефросина Тодорова Григорова, Враца, ул. 
Търговска 1; Светлана Симеонова Иванова чрез 
адвокат Ефросина  Тодорова  Григорова,  Враца, 
ул. Търговска 1; Стела Павлова Крапчева чрез 
адвокат Ефросина Тодорова Григорова, Враца, ул. 
Търговска 1; Юлиян Симеонов Тодоров, Враца, 
ул. Втори юни 147.

Първо гражданско отделение, 4852/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
234/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил, 
подадена от Георги Борисов Янев чрез адвокат 
Валентин Захаринов, Дупница, ул. Бенковска 2,  
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ет. 2,  срещу  Спасуна  Борисова  Павлова  чрез 
адвокат Станке Миланов Божурин, София,  ул. 
Кирил и Методий 68, ет. 2, ап. 6.

Първо гражданско отделение, 5111/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
813/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена  от  държавата  чрез  Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството, 
София,  ул.  Св.  св.  Кирил  и  Методий  17 – 19; 
Министерството на културата, София, бул. Алек-
сандър  Стамболийски  17;  Неврокопска  Света 
Митрополия чрез адвокат Стефка Спиридонова, 
Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, срещу 
Църква „Свети Теодор Тирон и Теодор Страти-
лат“, с. Добърско, област Благоевград, и трета 
страна Национален исторически музей, София, 
ул. Витошко лале 16.

Първо гражданско отделение, 49/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
99/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Ивелина Петрова Антонова като майка 
и законен представител на малолетните си деца 
Васил Василев Донев и Мария Василева Донева 
чрез адвокат Петър Николаев Белчев, Разлог, ул. 
Яне Сандански 34, офис 1, срещу Валентин Василов 
Донев чрез  адвокат Галя Гълъбова, София,  ул. 
Княз Борис І № 96, ет. 1, ап. 3; Йорданка Василова 
Донева чрез адвокат Светомила Банчева, София, 
ул. Княз Борис І № 96, ет. 1, ап. 3.

НА 26.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1053/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4609/2016  по  описа  на Апелативен  съд София, 
подадена от Тодор Стефанов Аждерев чрез ад-
вокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, 
ет. 4; Венета Стоянова Аждерева  чрез  адвокат 
Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4, 
срещу  ЗК  „Олимпик – клон  България“  КЧТ  с 
управител  Ивайло  Василев  Пеев,  София,  бул. 
Гоце Делчев 142 – 142А.

Първо търговско отделение, 412/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
175/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  Велико 
Търново, подадена от „Лясковски лозя“ – АД, с 
изпълнителен директор Пенка Добрева Вълчева 
чрез адвокат Лили Матева, Велико Търново, ул. 
Васил Левски 15, ет. 9, срещу Окръжна проку-
ратура Велико Търново, бул. Васил Левски 16.

Първо търговско отделение, 711/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
514/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  Варна, 
подадена от Иван Атанасов Манолов, синдик на 
„Грийн парк“ – ЕООД, в несъстоятелност, чрез 
адвокат Елена Тодорова, Добрич,  ул. Д-р Кон-
стантин Стоилов 3, срещу „Здравец тур“ – ООД, 
чрез адвокат Радослав Данков, Варна, ул. Топра 
Хисар 16, ет. 1, ап. 2.

НА 27.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 4192/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
310/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Павлин Максимов Василев, Плов-
див,  ж.к.  Тракия  331,  вх. А,  ет. 3,  ап. 9,  срещу 
Прокуратура  на  Република  България,  София, 
бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 4457/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
779/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Валентин Георгиев Даскалов чрез 
адвокат Мариана Брага, София,  ул. Славянска 
5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу Прокуратура на Ре-
публика България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 4585/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
910/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от ОУ „Гео Милев“, Белозем, чрез адвокат 
Таня Атанасова Генова, Пловдив, ул. Четвърти 
януари 34, ет. 2, офис 6, срещу Мария Петрова 
Александрова чрез адвокат Елена Златева, Шумен, 
ул. Поп Андрей 18.

Трето гражданско отделение, 4922/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1007/2017 по описа на Окръжен съд Варна, по-
дадена от Недка Маринова Кирова чрез адвокат 
Милен Ралчев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; 
Пламен  Манев  Христев  чрез  адвокат  Милен 
Ралчев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Милен 
Манев  Христев  чрез  адвокат  Милен  Ралчев, 
Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; „Пътища и мо-
стове“ – ЕООД, чрез адвокат Татяна Патаринска, 
Варна, ул. Македония 72, офис 2.

Трето гражданско отделение, 588/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
143/2017 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от Валентин Йорданов Казанов 
чрез адвокат Юлия Миневска, Велико Търново, 
ул. Васил Левски 15, ет. 9; Комисия за отнема-
не  на  незаконно  придобитото  имущество  чрез 
процесуален представител Радослав Радославов, 
Русе,  ул.  Пирот  24,  срещу  Йоанета  Маринова 
Казанова  чрез  адвокат  Евгения  Костадинова, 
Русе,  ул. Църковна независимост 3,  ет. 3, офис 
10; Маринела Валентинова Казанова чрез адвокат 
Искра Костадинова, Русе, ул. Константин Велич-
ков 3; „БГ Транзит“ – ЕООД, чрез адвокат Искра 
Костадинова, Русе, ул. Константин Величков 3, 
и страна Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 982/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2267/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Георги Християнов Илиев чрез ад-
вокат Пламен Попадичов, София, ул. Алабин 33, 
вх. Б, ет. 1, кантора 117, срещу Прокуратура на 
Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2572/2017, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5778/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена  от  Александър  Боянов  Василев  чрез 
адвокат Ганчо Петров Пенчев, София, ул. Цар 
Асен 50, срещу Стефан Любенов Алексиев чрез 
адвокат Деница Атанасова Арнаудова, София, ул. 
Шести септември 12, ет. 2, ап. 5; Любен Любенов 
Алексиев, София, ул. Бричебор 34, ет. 2, ап. 5.

Второ търговско отделение, 3028/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5084/2016  по  описа  на Апелативен  съд София, 
подадена от Георги Митов Георгиев чрез адвокат 
Снежана Сутулова, София, бул. Ал. Дондуков 27, 
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ет. 2,  ап. 3,  срещу  сдружение  „Търговско-про-
мишлена палата“ чрез адвокат Владимир Чернев, 
Враца, ул. Лукашов 10, офис 502.

Второ търговско отделение, 3066/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3280/2014  по  описа  на Апелативен  съд София, 
подадена от Договорен фонд „Капман Капитал“, 
действащ чрез управляваща дружество „Капман 
Асет Мениджмънт“ – АД, адвокат Екатерина Ди-
митрова, София, ул. Цар Асен 17, срещу „Болкан 
Пропърти Сървисиз“ – АД, чрез адвокат Велислав 
Драмов, София, бул. Витоша 3, ет. 6.

Второ търговско отделение, 620/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2121/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Димитрина Костадинова Динева чрез 
адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин 
10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21; Христо Борисов Георги-
ев чрез адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. 
Люлин 10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу „Застра-
хователно дружество Евроинс“ – АД, София, бул. 
Христофор Колумб 43; Мария Борисова Георгиева 
чрез адвокат Явор Валентинов Симеонов, София, 
ж.к. Дружба 2, бл. 228, вх. А, ет. 10, ап. 60.

Второ търговско отделение, 687/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3563/2017 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от „Оувърсийз проджект къмпани“ – ЕООД, 
в  несъстоятелност,  София,  бул.  Витоша  146, 
вх. Б, ет. 3, срещу Ванко Петров Митев, синдик 
на  „Оувърсийз  проджект  къмпани“ – ЕООД,  в 
несъстоятелност, София, ул. Позитано 32, ет. 2, 
ап. 4;  „Хидрострой  Билд“ – ООД,  с  управител 
Таня Станчева Каменова чрез адвокат Вяра Бо-
рисова, Перник, кв. Караманица 24.

Второ търговско отделение, 1022/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
820/2015 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от „Марина бей мениджмънт“ – ЕООД, 
чрез адвокат Иван Петров Тосков, София, бул. 
Драган Цанков 36,  ет. 3,  оф.  337,  срещу  „Меж-
дународна инвестиционна банка“, Москва, чрез 
адвокат Бойко Войнов и адвокат Николай Зисов, 
София, бул. Патриарх Евтимий 82; „Олд Тауър 7“ 
чрез адвокат Петър Станиславов Станев, Варна, 
ул. Ал. Дякович 45, ет. 4.

НА 27.11.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 205/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5114/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена  от  „Йобекс  България“ – ООД,  чрез 
адвокат Васи Донов Тошев, София, бул. Витоша 
48,  партер,  срещу  „Евро  Парт  2012“ – ЕООД, 
чрез адвокат Светла Банкова, Габрово, ул. Ско-
белевска 30.

Второ търговско отделение, 572/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3985/2017 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Маркан ОВ и К“ – ООД, чрез адвокат 
Десислава Паунова, София,  бул. Христо Ботев 
38Б, ет. 1, ап. 2, срещу „Търговска лига – Нацио-
нален аптечен център“ – АД, София, бул. Г. М. 
Димитров 1.

Второ търговско отделение, 840/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3451/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Драгомира Косева Цанева чрез ад-
вокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, 
офис 10, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс 
груп“, София, пл. Позитано 5.

Второ търговско отделение, 855/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5482/2016 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Инковес“ – ЕООД, чрез адвокат Петър 
Стамов, Варна,  ул. Баба Рада  29Б,  срещу ЗАД 
„Алианц България“, София, бул. Княз Александър 
Дондуков 59, и трета страна „Ригара“ – ЕООД, 
чрез адвокат Любка Димитрова, София, ул. На-
родно хоро, бл. 40, вх. Д, ет. 3, ап. 9.

НА 28.11.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 4108/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2/2017 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от Красимир Димитров Данков 
чрез адвокат Иван Моцов, Плевен, ул. Катя По-
пова 2, ет. 3, офис 15, срещу „Картранс“ – ЕООД, 
чрез адвокат Господин Гогов, София, ул. Веслец 
2, ет. 1, ап. 2.

Трето гражданско отделение, 4143/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
167/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  Варна, 
подадена от Рейхан Ахмедов Хасанов чрез адво-
кат Емилия Събева, Разград, ул. Иван Вазов 7, 
офис 11; Гьонюл Мехмед Хасанова чрез адвокат 
Емилия Събева, Разград, ул. Иван Вазов 7, офис 
11, срещу Комисията за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, Варна, ул. Алеко Кон-
стантинов 17, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 917/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
597/2017  по  описа  на  Окръжен  съд  Хасково, 
подадена  от  Агенция  по  заетостта – Дирекция 
„Бюро по труда“, Хасково, пл. Градска болница 
3; Атанаска Савкова Райчева чрез адвокат Иван 
Иванов, Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 2.

Трето гражданско отделение, 1101/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
237/2017 по описа на Окръжен съд Търговище, 
подадена  от  Деница  Николова  Карастоянова 
чрез адвокат Бистра Спасова, София, ул. Георги 
Раковски  205,  ет. 1,  над  партер,  срещу  Теодор 
Николов  Петров  чрез  адвокат  Румен  Кьосев, 
Попово, ул. Просветна 1.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2363/2017,  по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2803/2016  по  описа  на Апелативен  съд София, 
подадена  от  „Дженерали  застраховане“ – АД, 
София, бул. Княз Дондуков 68, срещу Застрахо-
вателно дружество „Цюрих“ – АД, чрез адвокат 
Тихомир Бойновски, София, бул. Марица 93, и 
трета страна Красимир Георгиев Низамов чрез 
адвокат Таня Низамова, Казанлък, ул. Цар Иван 
Шишман 8 – 10.
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Второ търговско отделение, 2728/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
187/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Мария Николова Ендрева чрез ад-
вокат Мадлен Кавръкова, Пловдив, бул. Марица 
93, ет. 3; Николай Насков Николов чрез адвокат 
Мадлен  Кавръкова,  Пловдив,  бул.  Марица  93, 
ет. 3,  срещу  „УниКредит  лизинг“ – ЕАД,  чрез 
адвокат Радостина Хаджийска, София, ул. Хенрик 
Ибсен 15, ет. 7.

Второ търговско отделение, 2729/2017,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
142/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  Бургас, 
подадена от „Дека-трейд“ – ООД, чрез адвокат 
Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон І № 104, 
срещу  „Термолукс – радиатори“ – ООД,  чрез 
адвокат Лора Станкова, Бургас, ул. Хаджи Ди-
митър 17, ет. 3.

Второ търговско отделение, 2841/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5932/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Шабан Ахмед Мехмед чрез адвокат 
Деян Николов,  София,  ул.  Триадица  5Б,  ет. 1, 
срещу Застрахователно дружество „ОЗК – Застра-
ховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5.

Второ търговско отделение, 3070/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
7/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода-
дена от СНЦ „Футболен клуб Марица – Пловдив“, 
Пловдив,  ул.  Хъшовска  5,  ет. 3,  срещу  Петър 
Атанасов Курдов  чрез  адвокат Петър Юруков, 
Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 4.

Второ търговско отделение, 647/2018, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 2016/2017 
по  описа  на  Апелативен  съд  София,  подадена 
от „Сибанк“ – ЕАД, София, ул. Света София 5, 
срещу „Екстракта“ – АД, чрез адвокат Виолета 
Андрейчина, София, бул. Ген. Тотлебен 85 – 87; 
Софийска градска прокуратура, специализирано 
звено „Антикорупция“, София, бул. Витоша 2.

Второ търговско отделение, 1900/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
30/2018  по  описа  на Апелативен  съд Пловдив, 
подадена  от  „Уоол  Премиум“ – ЕООД,  чрез 
адвокат  Илия  Черпоков,  Пловдив,  ул.  Родопи 
86, ет. 4, офис 5, срещу Комисията за защита на 
потребителите – София, пл. Славейков 4А.

НА 28.11.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 5061/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
237/2017 по описа на Окръжен съд Перник, по-
дадена от Главна дирекция „Национална поли-
ция“ – МВР, София, бул. Александър Малинов 1; 
Петя Илинова Тодорова чрез  адвокат Даниела 
Генадиева,  Перник,  ул.  Черешово  топче  2/11; 
Венцислав Илиев Тодоров чрез адвокат Даниела 
Генадиева,  Перник,  ул.  Черешово  топче  2/11, 
срещу Държавна агенция „Технически операции“, 
София,  ул.  Шести  септември  29;  Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 87/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1578/2017  по  описа  на  Окръжен  съд  Пловдив, 

подадена от Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ чрез адвокат Боян Бойкински, Плов-
див, ул. Христо Г. Данов 41, срещу Нина Иванова 
Пацева чрез адвокат Елена Златева, Шумен, ул. 
Поп Андрей 18.

Трето гражданско отделение, 174/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2705/2016  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Софийска апелативна прокуратура, 
София, ул. Антим І № 17, срещу Веселина Алек-
сандрова Кацарова чрез адвокат Янко Георгиев, 
София, ул. Цар Асен 5, ет. 2, кантора 11.

Трето гражданско отделение, 186/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
412/2017 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от Община Долни чифлик, Долни чифлик, 
пл. Тича 1, срещу Валентин Йорданов Лудачки 
чрез адвокат Милен Ралчев, Варна, ул. Алексан-
дър Дякович 45, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 439/2018, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 293/2017 
по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от 
Живка  Димитрова  Гаич  чрез  адвокат Милена 
Златкова, Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 
34, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез 
адвокат Явор Новаков, Варна, бул. Вл. Варненчик 
258, Варна Тауърс-Г, ет. 5.

Трето гражданско отделение, 586/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
246/2017  по  описа  на  Апелативен  съд  Велико 
Търново, подадена от „Водоснабдяване и канализа-
ция“ – ООД, Русе, чрез адвокат Пламен Георгиев, 
Русе, ул. Бистрица 4, вх. Б, срещу Мариана Данева 
Москова чрез процесуален представител Георги 
Георгиев, Русе, ул. Райко Даскалов 10; Венцислав 
Любенов Данев  чрез  адвокат  Георги  Георгиев, 
Русе, ул. Райко Даскалов 10, и трета страна ЗАД 
„Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2.

НА 29.11.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 4268/2017, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
239/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Мирослава Петкова Георгиева чрез адвокат 
Антоанета Ганева, Русе, бул. Фердинанд 34; Пет- 
ко  Георгиев  Ковачев  чрез  адвокат  Антоанета 
Ганева,  Русе,  бул.  Фердинанд  34,  срещу  „Ню 
Ланд“ – ЕООД,  чрез  адвокат  Светлин  Кънев, 
Русе, ул. Алеко Константинов 2, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 607/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
352/2017 по описа на Окръжен съд Смолян, по-
дадена от „Гостул“ – ООД, чрез адвокат Христо 
Матеев, Пловдив, ул. Парчевич 2, Бизнес център, 
офис 302, срещу Росен Асенов Иванов чрез ад-
вокат Живко Чепишев, Девин, област Смолян, 
ул. А. Костов 10.

Трето гражданско отделение, 1066/2018, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
516/2017 по описа на Окръжен съд Враца, пода-
дена от Румелия Миткова Иванова чрез адвокат 
Светла Генова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 
311, срещу Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2.
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Административният съд – Благоевград,  на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че  по  протест  на  прокурор  от  Окръжна  про-
куратура – Благоевград,  против  Наредбата  за 
регистрация, стопанисване и контрол на куче-
тата на територията на община Разлог, приета с 
Решение № 189 от протокол № 12 от 30.10.2008 г., 
изменена с Решение № 32 от протокол № 1 от 
26.01.2017 г.  на  Общинския  съвет – гр. Разлог, 
с  искане  за  прогласяването  є  за  нищожна  е 
образувано адм. дело № 707/2018 г. по описа на 
Административния  съд – Благоевград,  което  е 
насрочено  за  разглеждане  в  открито  съдебно 
заседание на 2.11.2018 г. от 11,30 ч.
8604

Административният съд – Варна, VІІІ състав, 
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. 
№ 2475/2018 г. по протест от Светослав Никола-
ев Стойнов – прокурор при Окръжна прокура-
тура – Варна, против чл. 24 и 41 от Наредбата 
на  Общинския  съвет – гр. Долни  чифлик,  за 
поддържане  и  опазване  на  обществения  ред  и 
чистотата на населените места на територията на 
общината, приета от Общинския съвет – гр. Дол-
ни чифлик, с Решение № 67 от 22.02.2008 г. по 
протокол № 4 от 22.02.2008 г. Производството по 
адм. д. № 2475/2018 г. по описа на Администра-
тивния съд – Варна, VІІІ състав, е насрочено за 
15.11.2018 г. от 10 ч.
8613

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181,  ал. 2 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил 
протест  на  прокурор  в  Окръжна  прокурату-
ра – Велико  Търново,  против  разпоредбите  на 
чл. 12, ал. 1, т. 5 в частта є „и ги командирова 
при необходимост“, чл. 24, ал. 1, т. 8, чл. 81, ал. 3, 
чл. 97 и 101 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет – гр. Свищов, и 
на неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската  администрация,  приет  с  Решение 
№ 15 от 2.12.2015 г. по протокол № 4 от заседа-
ние на общинския съвет. Образувано е адм. д. 
№ 591/2018 г.  по  описа  на  Административния 
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни 
могат  да  се  присъединят  към  оспорването  до 
първото съдебно заседание. Съдебното заседание 
е насрочено за 23.11.2018 г. от 10 ч.
8612

Административният съд – Плевен, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е подаден протест от прокурор при Окръжната 
прокуратура – Плевен,  срещу  разпоредбата  на 
чл. 15, ал. 1 в частта относно „… с изключение на 
обектите, подлежащи на концесиониране …“ от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община 
Кнежа,  приета  с  Решение  № 5  от  17.02.2005 г. 
на  Общинския  съвет – гр. Кнежа,  по  който  е 
образувано  адм. д. № 712/2018 г.  по  описа  на 
Административния съд – Плевен.
8521

Районният съд – гр. Исперих,  гр. колегия, 
І състав, призовава Ведат Атеш с последен ад-
рес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в 
съда на 14.12.2018 г. в 9,30 ч. (резервна дата) като 
ответник по гр. дело № 678/2018 г., заведено от 
Невзат Бахтияр, Танер Бахтияр, Салих Бахтияр, 
Йълдъз Еркан. Ответникът  да  посочи  съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8644

Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия, 
І състав, призовава Сунай Атеш с последен ад-
рес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в 
съда на 14.12.2018 г. в 9,30 ч. (резервна дата) като 
ответник по гр. дело № 678/2018 г., заведено от 
Невзат Бахтияр, Танер Бахтияр, Салих Бахтияр, 
Йълдъз Еркан. Ответникът  да  посочи  съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8629

Кърджалийският районен съд призовава Геор-
гиос Николау, роден на 21.01.1975 г., гражданин 
на Република Кипър, с неизвестен адрес, да се 
яви  в  съда  като  ответник  в  двуседмичен  срок 
считано от обнародването в „Държавен вестник“ 
за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК 
ведно с исковата молба и приложенията към нея 
във  връзка  с  предявения  от  Златка Атанасова 
Николау от с. Пчеларово, ул. Осма № 16, община 
Черноочене, област Кърджали, против Георгиос 
Николау, роден на 21.01.1975 г., гражданин на Ре-
публика Кипър, с неизвестен адрес, иск по чл. 49, 
ал. 1 от СК по гр.д. № 754/2018 г. по описа на 
Кърджалийския районен съд, както и да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа  при  условията  на  чл. 48,  ал. 2  от  ГПК, 
като съдът ще му назначи особен представител.
8524 

Севлиевският районен съд във връзка с гр.д. 
№ 815/2018 г. уведомява Филип Джон Маршал, 
гражданин на Великобритания, с неизвестен ад-
рес, че в двуседмичен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“ следва да се 
яви в канцеларията на Районния съд – Севлиево, 
ул. Стефан Пешев № 6, за да получи препис от 
исковата молба и приложените към нея писмени 
доказателства, депозирани от „Енерго-Про Про-
дажби“ – АД,  или  да  посочи  съдебен  адрес. В 
противен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8523

Софийският районен съд,  ІІІ  гр. отделение, 
139  състав,  призовава  в  двуседмичен  срок  от 
обнародването в  „Държавен вестник“ ответни-
ка Николай Николаевич Шульпеков,  роден  на 
25.09.1977 г., гражданин на Руската федерация, с 
настоящ адрес: София, ул. Стара планина № 21-А, 
ап. 3, и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви 
в канцеларията на Софийския районен съд, за да 
получи препис от исковата молба и приложенията 
към нея и разпореждане по гр. дело № 25787/2018 г. 
по описа на съда, заведено от Боряна Йосифова 
Терзиева от София за развод. В случай че не се 

Трето гражданско отделение, 1136/2018,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
811/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Община Благоевград – Комплекс за 
социални услуги за възрастни с увреждания, към 
бюджетно звено „Заведения за социални услуги“, 
Благоевград, пл. Г. Измирлиев 1, срещу Росица 
Лефтерова Терзийска, Благоевград, ж.к. Еленово, 
бл. 170, ет. 3, ап. 8; Община Благоевград, Благо-
евград, пл. Георги Измирлиев 1.
8450
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яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48 от ГПК.
8594

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 
89 състав, е образувал гр.д. № 25703/2018 г. по 
иск с правно основание чл. 560 – 568 от ГПК от 
Ана Любомирова Петрова, Владимир Милчев 
Петров и Елисавета Милчева Петрова, действащи 
лично и като наследници на Милчо Владимиров 
Петров. Кани държателя на следното временно 
удостоверение: удостоверение № 097/24.09.2007 г., 
материализиращо правата на Милчо Владимиров 
Петров върху притежаваните 100 броя обикно-
вени поименни  акции,  всяка  с  право на  един 
глас и с номинална стойност 1 лв. от капитала 
на  „Химкомплект-200“ – АД,  ЕИК  130125466, 
със  седалище  и  адрес  на  управление  София, 
ул. Фредерик Жолио-Кюри № 20,  да  зая ви  по 
настоящото дело правата си върху тези временни 
удостоверения най-късно до откритото съдебно 
заседание, насрочено на 29.10.2018 г. от 15,30 ч., 
когато ще  се  разгледа молбата  на Ана Любо-
мирова Петрова, Владимир Милчев Петров и 
Елисавета Милчева Петрова, действащи лично и 
като наследници, за обезсилване на това удосто-
верение. В случай че в указания срок държателят 
не заяви своите права, ценната книга ще бъде 
обезсилена. Заповядва да не се издават акции и 
да не се извършват плащания по гореописаната 
ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно 
заседание на 29.10.2018 г. от 15,30 ч., за когато 
да се призоват „Химкомплект-200“ – АД, ЕИК 
130125466, със седалище и адрес на управление 
София, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 20.
8595

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „Голф клуб Блексирама“ – София, 
на  основание чл. 26  от  ЗЮЛНЦ и решение от 
10.09.2018 г. свиква общо събрание на 12.11.2018 г. 
в 13 ч. на адрес: София, бул. Джеймс Баучер № 23, 
ет. 7, при следния дневен ред: 1. доклад и отчет 
на УС за дейността на сдружението през 2017 г.; 
проект за решение: ОС приема доклада на УС за 
дейността на сдружението през 2017 г.; 2. приемане 
на годишен финансов отчет на сдружението за 
2017 г.; проект за решение: ОС приема годишния 
финансов отчет за 2017 г.; 3. освобождаване от 
отговорност на членовете на УС за работата им 
през 2017 г.; проект за решение: ОС освобождава 
от отговорност членовете на УС за работата им 
през 2017 г.; 4. разни; проект за решение: вземане 
на решения при направено от членовете на сдру-
жението предложение. Материалите за общото 
събрание  са  на  разположение  на  членовете  на 
сдружението  всеки  работен  ден  в  седалището 
на съюза: София, район „Лозенец“, бул. Джеймс 
Баучер № 23. Регистрацията  започва  в  12,30 ч. 
При  липса  на  кворум  на  основание  чл. 27  от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
14 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на явилите се членове. 
8617

5. – Управителният съвет на сдружение „Асо-
циация на студентите по медицина в Бълга-
рия – Софийски университет“ (АСМБ – СУ), 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на 
сдружението свиква общо събрание на асоциаци-
ята на 17.11.2018 г. в 9 ч. в София, ул. Козяк № 1, 
Аула на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред: 
1. промени в устава на АСМБ – СУ; 2. отчет за 
дейността на управителния и контролния съвет на 
АСМБ – СУ; 3. освобождаване от длъжността на 
членове на управителния и контролния съвет на 
АСМБ – СУ; 4. избиране на нов управителен съвет 
на АСМБ – СУ, за мандат 2018/2019; 5. избиране 
на нов контролен съвет на АСМБ – СУ; 6. разни. 
Поканват се всички членове на АСМБ – СУ, да 
участват в общото събрание. При липса на кворум 
на основание чл. 19.7 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с половин час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред и може да 
се проведе при 1/3 от броя на явилите се делегати.
8535

62. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българска федерация по самбо“, 
София, на  основание  чл. 26  ЗЮЛНЦ  и  чл. 31, 
ал. 3 от устава на сдружението свиква общо съб-
рание на 23.11.2018 г. в 12 ч. в София, бул. Васил 
Левски № 75,  сградата  на ММС,  заседателната 
зала на ет. 5, при следния дневен ред: 1. вземане 
на решение за приемане на годишен финансов 
отчет за 2017 г. и гласуване бюджета за 2018 г.; 
2. вземане на решение за приемане на отчета за 
дейността на председателя и членовете на УС за 
2017 г. и освобождаването им от отговорност; 3. 
вземане на решение за одобрение на решенията 
на УС за приемане на нови членове или изключ-
ването им; 4. изменение и допълване на устава 
на сдружението; 5. избор на управителен съвет; 6. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час 
по-късно същия ден, на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са 
на разположение на членовете в офиса на сдру-
жението. Поканват се всички членове или техни 
упълномощени представители да присъстват.
8624

6. – Управителният съвет на сдружение 
„Съюз на офицерите от резерва СИОР Бъл-
гария“ – София,  на  основание  чл. 26  ЗЮЛНЦ 
свиква  общо  събрание  на  25.11.2018 г.  в  17 ч. 
на  адреса  на  управление:  София,  бул. Евлоги 
и Христо Георгиеви № 81,  при  следния  дневен 
ред: 1. промяна в статута на сдружението: „Съ-
юзът на офицерите от резерва СИОР България“ 
да осъществява дейността в обществена полза; 
2.  изменения  и  допълнения  в  устава:  Чл. 8  се 
допълва със следните точки: „15. да подпомага 
усилията на ръководството на Министерството на 
отбраната на Република България за изграждане, 
усъвършенстване,  подготовка  и  използване  на 
Резерва на въоръжените сили на Република Бъл-
гария според стандартите на водещите държави 
в НАТО; 16. да организира и участва в дейности 
по издирване на военноисторически ценности и 
артефакти, свързани с българската военна история 
и героичните сражения на българската армия в 
страната  и  в  чужбина;  придобитите  такива  се 
предоставят безвъзмездно на полковите музейни 
сбирки и военноисторическите  сбирки на бри-
гадите и базите на българската армия.“; Чл. 22 
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се променя, както следва: „Чл. 22. (4) Поканата 
се публикува в Търговския регистър един месец 
преди датата на събранието.“ Чл. 22. (5) се от-
меня. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час 
по-късно при същия дневен ред.
8525

1. – Съветът на настоятелите на 34 ОУ 
„Стою Шишков“ – София, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищ-
ното настоятелство на  26.11.2018 г.  в  18,30 ч.  в 
212  кабинет  (учителска  стая)  на  34 ОУ  „Стою 
Шишков“ на адрес: София, ул. Родопски извор 
№ 43, при следния дневен ред: 1. промяна в устава 
на сдружението; 2. приемане на ГФО за 2017 г. и 
отчета за дейността на съвета на настоятелите; 3. 
приемане на програма за дейността на училищ-
ното  настоятелство  през  учебната  2018/2019 г.; 
4. приемане  на  нови  членове  на  училищното 
настоятелство; 5. други.
8611

214. – Управителният съвет на сдружение 
„Българска асоциация за рекреация, интеграция 
и спорт“ – София, на основание чл. 26, ал. 1, 2 
и 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от устава на сдружени-
ето свиква редовно годишно общо събрание на 
27.11.2018 г. в 13 ч. в седалището на сдружението 
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността 
на сдружението през 2017 г.; 2. приемане на нови 
членове; 3. избор на нов УС; 4. приемане на про-
мени в устава. При липса на кворум на основание 
чл. 26, ал. 2 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден, на същото 
място и при същия дневен ред в 14 ч.
8625

6. – Управителният съвет на Българската 
социологическа асоциация – София, на основание 
чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във 
връзка  с  чл. 26,  ал. 1  ЗЮЛНЦ  свиква  конгрес 
на асоциацията на 11.12.2018 г. в 16 ч. в „Нова 
конферентна зала“, ректорат на СУ „Св. Климент 
Охридски“, при следния дневен ред: 1. регистрация; 
2. отчет на управителния и контролния съвет на 
БСА за периода 2015 – 2018 г.; 3. представяне на 
резолюция за бъдещо развитие на асоциацията; 
4. промени в устава на БСА; 5. избор на пред-
седател,  управителен  съвет,  контролен  съвет и 
Комисия по етика на БСА; 6. разни. 
8603

4. – Управителният съвет на сдружение „Дру-
жество на художниците“ – Бургас, на основание 
чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  свиква  общо  събрание  на 
15.11.2018 г. в 17 ч. в Бургас в Бургаска художест-
вена галерия „Петко Задгорски“, ул. Митрополит 
Симеон № 24, при следния дневен ред: 1. доклад 
и приемане на отчетите на управителния съвет 
и  на  контролния  съвет  за  дейността  им  през 
2018 г. и годишния финансов отчет за 2018 г.; 2. 
освобождаване на председателя на сдружението, 
членовете на управителния и на контролния съвет 
от длъжност; 3. избор на председател, членове 
на управителния и на контролния съвет; 4. при-
емане на нови членове; 5. текущи въпроси. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден един час по-
късно на същото място и при същия дневен ред. 
Писмените материали ще бъдат на разположение 
на членовете на адреса на сдружението в Бургас, 
ул. Александровска № 22, петнадесет дни преди 

датата на общото събрание. Поканват се всички 
членове на сдружението да участват в събранието 
лично, а при невъзможност – чрез представител, 
упълномощен с писмено пълномощно.
8614

33. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Асоциация 
на студентите медици в България“ (АСМБ) на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 24.11.2018 г. в 8 ч. в 1-ва 
аудитория на Медицинския университет „Проф. 
д-р Параскев Стоянов”, ул. Марин Дринов № 55, 
Варна,  при  следния  дневен  ред:  1.  изслушване 
на  отчета  на  членовете  на  управителния  съ-
вет и съвета по контрол и качество  за мандат 
2017/2018 г.;  2.  освобождаване  на  членовете  на 
управителния съвет и съвета по контрол и качест-
во от отговорност за дейността им през мандата 
2017/2018 г.; 3. приемане на промени в устава на 
сдружението; 4. избор на председател на АСМБ 
за мандат 2018/2019 г.; 5. избор на управителен 
съвет на АСМБ за мандат 2018/2019 г.; 6. избор на 
съвет по контрол и качество на АСМБ за мандат 
2018/2019 г.; 7. други. Поканват се всички членове 
на АСМБ да участват в общото събрание чрез 
определените от тях делегати съгласно чл. 19.4 
от  устава  на  АСМБ. При  липса  на  кворум  на 
основание чл. 19.3 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с 1 час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред и може да се про-
веде независимо от броя на явилите се делегати.
8639

42. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб Петко Сираков – 2012“ – Вълчи 
дол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от 
устава свиква общо отчетно-изборно събрание на 
7.11.2018 г. в 18 ч. във Вълчи дол, читалище „Дими-
тър Благоев“ – сватбена зала, при следния дневен 
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието; 
2. приемане на нови членове на сдружението; 3. 
приемане на отчетния доклад и финансовия отчет 
на УС за 2017 г.; 4. освобождаване от отговорност 
на членовете на УС за дейността им през 2017 г.; 
5. промяна на устава; 6. избор на нов управите-
лен съвет; 7. приемане на план за дейността и 
бюджета за 2019 г.; 8. разни. Поканват се всички 
членове да присъстват на общото събрание лич-
но или чрез упълномощени представители. При 
липса на кворум на основание устава и чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 
ден в 19 ч. на същото място и при същия дневен 
ред, колкото и членове да се явят. 
8626

25. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Асоциация на студентите 
медици“ – Пловдив (АСМ – Пловдив),  на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 8.11.2018 г. в 15,30 ч. в Аудиторен комплекс 
на  Медицинския  университет – Пловдив,  бул. 
Васил  Априлов  № 15А,  при  следния  дневен 
ред:  1.  промени  в  устава  на  сдружението;  2. 
отчет на управителния съвет и на контролния 
съвет  за  периода  ноември  2017 г. – ноември 
2018 г.; 3. освобождаване на управителния съвет 
и  на  контролния  съвет  за  периода  ноември 
2017 г. – ноември  2018 г.;  4.  избор  на  нов 
управителен съвет и контролен съвет; 5. други. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
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събранието ще се проведе същия ден в 16,30 ч., 
на същото място и при същия дневен ред.
8638

1. – Съветът на настоятелите на СНЦ за 
общест венополезна дейност „Училищно настоя-
телство при Средно общообразователно училище 
„Иван Вазов“ – гр. Своге“, Своге, на основание 
чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 3 от устава във връзка 
с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно 
събрание  на  22.11.2018 г.  в  17 ч.  в СОУ  „Иван 
Вазов“, Своге, ул. Звънче № 5, компютърен каби-
нет № 3, при следния дневен ред: 1. приемане на 
отчет за дейността на съвета на настоятелите за 
периода 2017 – 2018 г.; 2. обсъждане на финансо-
вото състояние на училищното настоятелство; 3. 
избор на съвет на настоятелите. Материалите за 
събранието са на разположение в седалището на 
сдружението до деня на събранието. Ако в обя-
вения час не се яви необходимият брой членове, 
събранието се отлага с един час по-късно и ще 
се проведе независимо от броя на присъстващи-
те членове. Поканват се да присъстват всички 
членове на сдружението.
8577

1. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„Настоятелство при ученическо общежитие  
„Васил Димитров“, Смолян, на основание чл. 26, 
ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от 
устава на сдружението свиква извънредно общо 
събрание на 16.11.2018 г. в 15 ч. в Смолян, ул. Дичо 
Петров № 30, при следния дневен ред: 1. инфор-
мация  за  статуса  на  РН;  2.  освобождаване  на 
настоящия председател на сдружението; 3. избор 
на нов председател; 4. промени в наименованието 
(Родителско настоя телство при Център за подкрепа 
за личностно развитие – Ученическо общежитие, 
Смолян); 5. изключване на настоящи членове на 
сдружението  поради  отпадане  съгласно  чл. 13, 
ал. 1, т. 5 от устава; 6. приемане на нови членове 
на сдружението; 7. избор на членове в съвета на 
настоятелите; 8. разни. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава 
на сдружението събранието ще се проведе един 
час по-късно и при същия дневен ред, колкото 
и членове да се явят.
8518


