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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 6 юни 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения
Президент на републиката
 Указ № 138 за освобождаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков от длъжността началник на Националната служба за охрана и от
военна служба и за назначаването на
генерал-лейтенант Ангел Александров
Антонов на длъжността началник на
Националната служба за охрана
 Указ № 139 за освобождаване на пол
ковник Калин Стоянчев Иванов от
длъжността заместник-началник на
Националната служба за охрана и от
военна служба, за назначаване на полковник Юлиан Василев Харалампиев
на длъжността заместник-началник
на Националната служба за охрана и
на полковник Красимир Александров
Станчев на длъжността заместникначалник на Националната служба за
охрана








Министерски съвет
Постановление № 132 от 30 май
2014 г. за изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от
2010 г. за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и
общинските училища
Постановление № 133 от 30 май
2014 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на
Съвет по децентрализация на държавното управление
Постановление № 134 от 30 май
2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за Единната информацион
на система за противодействие на
престъпността, приета с Постанов
ление № 262 на Министерския съвет
от 2009 г.
Постановление № 135 от 31 май
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи за 2014 г.
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 Постановление № 136 от 31 май
2014 г. за одобряване на допълнителен
трансфер за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2014 г.
 Постановление № 137 от 31 май
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища
през 2014 г.
 Решение № 349 от 30 май 2014 г. за
признаване на сдружение „Център за
психологически изследвания“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
 Решение № 350 от 30 май 2014 г. за
признаване на сдружение „Асоциация на
родители на деца с епилепсия“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
 Решение № 351 от 30 май 2014 г. за
признаване на сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания
Министерство
на образованието и науката
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни
изследвания“
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Министерство
на младежта и спорта
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 3 от 30 май 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност
10
Министерство
на правосъдието
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
11
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Министерство
на вътрешните работи

Комисия за регулиране
на съобщенията

Държавна агенция
„Национална сигурност“

 Решение № 238 от 22 май 2014 г. за
изменение и допълнение на Правилата
за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които
ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
13

 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3261 от 2011 г.
за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на Министерството на
вътрешните работи
13

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 141
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за лечебните
заведения, приет от ХLIІ Народно събрание
на 30 май 2014 г.
Издаден в София на 2 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113
от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36,
65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.;
изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г.,
бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и
100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60
и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 20 от 2013 г.)
§ 1. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за
първична медицинска помощ, след регистрация
по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за
обучение за придобиване на специалност по
обща медицина, за срок не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за
здравето срок за обучение за придобиване на
специалността.“
§ 2. В чл. 40, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „а
в случаите по чл. 14а – документ, че лицето е
прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина“.
§ 3. В чл. 45, ал. 1 се създава т. 9:
„9. при изтичане на срока по чл. 14а, в случаите, когато лекарят не е придобил специалност
по обща медицина.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Лекарите по § 94 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
(ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г.
не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за придобиване на тази
специалност, могат да продължат да работят
като индивидуална или групова практика за
първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна
инспекция на лекарите по ал. 1, които не са
придобили специалност по обща медицина,
се заличава.
§ 5. (1) Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ,
бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са
зачислени за придобиване на специалност по
обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика
за първична медицинска помощ за срок от
5 години от влизането в сила на този закон,
при условие че се зачислят за придобиване на
специалност по обща медицина в срок до една
година от влизането в сила на този закон.
(2) След изтичането на срока по ал. 1, в
който лекарите могат да продължат да работят
като индивидуална или групова практика за
първична медицинска помощ, регистрацията в
съответната регионална здравна инспекция на
лекарите, които не са придобили специалност
по обща медицина, се заличава.
§ 6. Разпоредбите на § 4 и 5 не се прилагат
за лекарите, които осъществяват дейност като
индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при условията на § 95 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).
§ 7. Законът влиза в сила от 3 юни 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 30 май 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3720
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 138
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 и чл. 161, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Тодор
Николаев Коджейков от длъжността началник на Националната служба за охрана и от
военна служба.
2. Назначавам генерал-лейтенант Ангел
Александров Антонов на длъжността началник
на Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3726

УКАЗ № 139
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 и чл. 161, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам полковник Калин Стоянчев Иванов от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана и
от военна служба.
2. Назначавам полковник Юлиан Василев
Харалампиев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана.
3. Назначавам полковник Красимир Александров Станчев на длъжността заместникначалник на Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3727
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 30 МАЙ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 186 на
Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване
на целодневна организация на учебния ден
за учениците от I до IV клас в държавните
и общинските училища (обн., ДВ, бр. 71 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 40 и 106 от 2011 г.,
бр. 18 от 2012 г. и бр. 17, 40 и 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието думите „І до ІV
клас“ се заменят с „І до V клас“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „І до ІV клас“ се заменят
с „І до V клас“.
2. В ал. 2 думите „І до ІV клас“ се заменят
с „І до V клас“.
§ 3. В чл. 2 думите „І до ІV клас“ се заменят с „І до V клас“.
§ 4. В чл. 3 думите „І до ІV клас“ се заменят с „І до V клас“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
учебната 2014/2015 година.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3692

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 30 МАЙ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 157 на Министерския съвет от 2013 г. за
създаване на Съвет по децентрализация на
държавното управление (ДВ, бр. 69 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „заместник-министър
на регионалното развитие“ се заменят със
„заместник-министър на финансите“.
2. В ал. 3 думите „на финансите“ и запетаята след тях се заличават, а след думите
„на земеделието и храните“ се добавя „един
съветник в политическия кабинет на министър-председателя“ и се поставя запетая.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3693
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 30 МАЙ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
Единната информационна система за про
тиводействие на престъпността, приета с
Постановление № 262 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 90 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
„7. досъдебните производства в Агенция
„Митници“;
8. досъдебните производства в Държавна
агенция „Национална сигурност“.“
§ 2. В чл. 24, ал. 2 думите „Органите на
съдебната власт“ се заменят с „Органите по
чл. 378, ал. 2 от Закона за съдебната власт“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3694

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 31 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи за
2014 г. за сметка на предвидените средства по
централния бюджет в общ размер 8 280 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на финансите – 8 235 000 лв. за защита на държавния
интерес във връзка с образуваните съдебни
и арбитражни производства пред правораз
давателните органи в страната и в чужбина;
2. по бюджета на Комисията за защита
от дискриминация – 45 000 лв. разходи за
персонал.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, т. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивите и прозрачни публични финанси“,
бюджетна програма „Защита на публичните
финансови интереси“ по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
Чл. 3. Увеличава показателите по чл. 9,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.,
със сума в размер 23 435 000 лв., от които:
а) за разходите по чл. 1, т. 1 – 8 235 000 лв.;
б) за допълнително поетите ангажименти
от Националния компенсационен жилищен
фонд във връзка с пром яна в Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове – 15 200 000 лв.;
2. максима лни я размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
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натрупани през 2014 г., със сума в размер
23 435 000 лв., от които:
а) за разходите по чл. 1, т. 1 – 8 235 000 лв.;
б) за новите задължения за разходи от
Националния компенсационен жилищен фонд
във връзка с промяна в Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – 15 200 000 лв.
Чл. 4. Председателят на Комисията за
защита от дискриминация да извърши произтичащите от чл. 1, т. 2 промени по бюджета
на Комисията за защита от дискриминация за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2014 г. и по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30,
31, 34, 36, 37 и 44 от 2014 г.), в пореден № 24
числото „1 500 000“ се заменя с „1 545 000“.
§ 2. В Постановление № 81 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
допълнителни разходи за 2014 г. (ДВ, бр. 34
от 2014 г.), в чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Увеличава показателите по чл. 9, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г., със сума в размер 50 233 017 лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2014 г., със сума в размер 36 033 017 лв.“
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 79 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3722

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 31 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер за
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 168 036 лв. за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2014 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните
и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите.
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(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 31 МАЙ 2014 Г.

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 71 280 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
област та на всеобхватно, дост ъпно и качествено образование и обучение в пред
у чи лищ но т о въ зпи та ние и подг о т овка и
училищното образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Развитие на
способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 950 015 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 878 735 лв.,
разпределени съгласно приложението;

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. във
връзка с чл. 2 и 3 от Постановление № 93 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона
за ветераните от войните и чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3723

за одобряване на допълнителни разходи/транс
фери за 2014 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г.

Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Община

Област

1

2

Средства за неизплатеПродължаващи
Общо
ни стипендии за 2013 г. стипендии от 2013 г. (колона 3 + колона 4)

3

4

5

Банско

Благоевград

1 080

540

1 620

Благоевград

Благоевград

3 780

5 400

9 180

Pазлог

Благоевград

0

135

135

Cандански

Благоевград

4 995

4 725

9 720

Бургас

Бургас

7 615

8 640

16 255

Царево

Бургас

810

0

810

Bарна

Bарна

40 365

47 925

88 290

Провадия

Bарна

810

810

1 620

Bелико Tърново Bелико Tърново

11 205

13 365

24 570

Горна Oряховица Bелико Tърново

2 025

1 215

3 240

С Т Р.
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Община

Област

1

2

Полски Tръмбеш Bелико Tърново

ВЕСТНИК
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Средства за неизплатеПродължаващи
Общо
ни стипендии за 2013 г. стипендии от 2013 г. (колона 3 + колона 4)
3
4
5

1 215

405

1 620

Cвищов

Bелико Tърново

270

270

540

Cтражица

Bелико Tърново

540

1 350

1 890

Брегово

Bидин

270

810

1 080

Bидин

Bидин

5 400

6 480

11 880

Bраца

Bраца

16 605

18 495

35 100

Kозлодуй
Mездра

Bраца
Bраца

2 430
2 295

12 420
1 630

14 850
3 925

Pоман

Bраца

Габрово

Габрово

Cевлиево
Tрявна
Добрич

Добрич

Kърджали

Kърджали

Mомчилград

Kърджали

3 510

0

3 510

Дупница

Kюстендил

1 755

4 590

6 345

Kюстендил

Kюстендил

8 370

6 885

15 255

Ловеч

Ловеч

810

1 890

2 700

Tетевен

Ловеч

270

405

675

Берковица

Mонтана

1 620

2 025

3 645

Mонтана

Mонтана

1 755

1 350

3 105

Лесичово

Пазарджик

270

405

675

Пазарджик

Пазарджик

10 530

16 335

26 865

Cептември

Пазарджик

Перник

Перник

Pадомир

Перник

2 160

1 080

3 240

Плевен

Плевен

13 950

13 120

27 070

Асеновград

Пловдив

2 295

4 185

6 480

Пловдив

Пловдив

16 065

22 005

38 070

Исперих

Pазград

2 430

0

2 430

Kубрат

Pазград

945

675

1 620

Pазград

Pазград

4 860

4 185

9 045

Две могили

Pусе

3 915

2 565

6 480

Pусе

Pусе

14 310

22 815

37 125

Cилистра

Cилистра

1 215

6 210

7 425

Tутракан

Cилистра

1 720

4 185

5 905

Cливен

Cливен

19 035

28 890

47 925

Чепеларе

Cмолян

540

1 080

1 620

Столична

София град

79 705

54 810

134 515

Eтрополе

София област

1 080

540

1 620

Kостенец

София област

540

1 350

1 890

Kостинброд

София област

945

675

1 620

Правец

София област

810

1 620

2 430

Kазанлък

Cтара Загора

10 395

11 070

21 465

Cтара Загора

Cтара Загора

44 550

50 220

94 770

540

0

540

2 430

2 160

4 590

Габрово

8 370

7 425

15 795

Габрово

1 620

4 185

5 805

5 535

6 750

12 285

1 890

3 240

5 130

0

270

270

8 370

11 610

19 980
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Област

1

2

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Средства за неизплатеПродължаващи
Общо
ни стипендии за 2013 г. стипендии от 2013 г. (колона 3 + колона 4)
3
4
5

Tърговище

Tърговище

Димитровград

Xасково

Любимец

Xасково

270

540

810

Cвиленград

Xасково

2 565

2 295

4 860

Xарманли

Xасково

10 530

11 070

21 600

Xасково

Xасково

6 885

11 475

18 360

Шумен

Шумен

810

1 215

2 025

Ямбол

Ямбол

7 020

8 235

15 255

411 735

467 000

878 735

ОБЩО:

540

945

1 485

2 295

5 805

8 100

3724

РЕШЕНИЕ № 350
ОТ 30 МАЙ 2014 Г.

РЕШЕНИЕ № 349
ОТ 30 МАЙ 2014 Г.

за признаване на сдружение „Център за
психологически изследвания“ за представи
телна организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания

за признаване на сдружение „Асоциация на
родители на деца с епилепсия“ за представи
телна организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания

На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет
с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 23 от 2014 г.)

На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93
от 2009 г. и бр. 23 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Център за психологически изследвания“ със седалище в София,
район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 112, ет. 1,
регистрирано по реда на Закона за юридичес
ките лица с нестопанска цел с решение на
Софийския градски съд (СГС) от 3 февруари
1998 г. по ф.д. № 2159/1997 г., Решение № 2 на
СГС от 16 декември 2002 г., Решение № 3 на
СГС от 12 април 2006 г., Решение № 4 на СГС
от 17 октомври 2007 г., Решение № 5 на СГС
от 30 юни 2008 г., Решение № 6 на СГС от
24 юни 2011 г., Решение № 7 от 18 май 2013 г.,
ЕФН 2197021599, ЕИК по БУЛСТАТ 121858448,
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3695

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ със седалище и адрес
на управление в София, район „Триадица“,
ж.к. Стрелбище, бл. 10, вх. Г, ап. 67, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел с решение на Софийския
градски съд (СГС) от 13 юли 1998 г. по ф.д.
№ 7385, Решение № 2 на СГС от 5 ноември
2003 г., Решение № 3 на СГС от 25 април 2008 г.,
Решение № 4 на СГС от 6 август 2012 г. и
Решение № 5 на СГС от 7 февруари 2013 г.,
ЕФН 2198073859, ЕИК по БУЛСТАТ 175474535,
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3696

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 351
ОТ 30 МАЙ 2014 Г.

за признаване на сдружение „Българска асо
циация за невромускулни заболявания“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93
от 2009 г. и бр. 23 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Българска асоциация
за невромускулни заболявания“ със седалище
и адрес на управление в София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 253, вх. Б, ап. 45,
регистрирано по реда на Закона за юридичес
ките лица с нестопанска цел с Решение № 137
на Софийския окръжен съд (СОС) от 12 юли
1991 г., Решение № 460 на СОС от 7 октомври
1998 г. по ф.д. № 1600/1991 г., Решение № 1 от
21 февруари 2002 г. по ф.д. № 12525/2001 г.,
Решение № 2 от 11 септември 20 08 г. по
ф.д. № 12525/2001 г., ЕФН 2101125252, ЕИК
по БУЛСТАТ 122090528, за представителна
организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3697

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника на Фонд „Научни изследвания“
(обн., ДВ, бр. 73 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104
от 2005 г., бр. 86 от 2006 г., бр. 107 от 2008 г.;
изм., бр. 29 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 49 от
2013 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
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§ 2. В чл. 3 след думите „научните изследвания“ се добавя „в научните организации“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „научната общност“
запетаята се заличава и думите „държавата
и бизнеса“ се заменят с „и представител на
Министерството на образованието и науката“.
2. В ал. 2 думите „в съответната научна
област“ се заменят с „учени“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4:
а) в т. 1 накрая се добавя „и техните заместници“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. председателят, заместник-председателите, членовете на Управителния съвет, главният
научен секретар на Българската академия на
науките и научните секретари;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. председателят, заместник-председателят,
членовете на Управителния съвет и главният
научен секретар на Селскостопанската академия;“
г) в т. 4 след думата „институти“ се поставя
запетая и се добавя „техните заместници и
научните секретари“.
§ 4. В чл. 12, т. 3 думата „утвърждава“ се
заменя с „взема решение за“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „представителите на
държавата имат“ се заменят с „представителят на Министерството на образованието и
науката има“.
2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „които се публикуват на интернет
страницата на фонда“.
§ 6. В чл. 15а думите „представителите на
държавата“ се заменят с „представителят на
Министерството на образованието и науката“.
§ 7. В чл. 16, т. 10 след думите „изпълнителния съвет“ се добавя „или на научно-експертните комисии“.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „научни области“ се заменят с „по една или повече научни области“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 9. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „приоритетни направления“ се добавя „или научни области“.
2. В ал. 3 и 4 след думите „приоритетно
направление“ се добавя „или научна област“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Всички предложения се придружават
от списък на научни публикации и брой цитирания на кандидата от последните 5 години,
доказващи компетентността му в съответната
научна област.
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(4) При определянето на състава в научно-експертните комисии се отчита компетентността на кандидатите на основание
представената информация по ал. 3.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За членове на научно-експертните
комисии не могат да бъдат избирани лица,
заемащи длъжности по смисъла на чл. 8, ал. 4,
т. 1 – 4, което се установява с декларация от
членовете на научно-експертните комисии.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 11. В чл. 21, ал. 4 думите „поименния
състав“ се заменят с „присъстващите членове“.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „физически лица и колективи“ се заменят с „учени“.
2. В ал. 2 след думата „базова“ се добавя
„научна“.
§ 13. В чл. 34, ал. 3 думите „5 дни“ се
заменят със „7 дни“.
§ 14. В чл. 34в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думата „три“ се заменя с
„пет“.
2. В ал. 4 се създава изречение трето:
„Оценителите се включват в базата данни
след решение на изпълнителния съвет.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В базата данни могат да бъдат включени
и лица, които кандидатстват самостоятелно
и отговарят на условията по ал. 3.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „преди утвърждаване на класирането
от изпълнителния съвет“ се заменят с „по
време и след конкурсната процедура“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
§ 15. В чл. 34г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Рецензията включва индивидуална
научна и техническа оценка, която има числово изражение.“
2. В ал. 5 думите „научна и техническа“
се заменят с „числова“.
3. В ал. 6:
а) думите „Обобщената оценка“ се заменят
с „Обобщената числова оценка“;
б) създава се изречение второ: „Ако критериите за оценка не са спазени, рецензията
се връща на оценителя за преработка еднократно.“
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато разликата между индивидуалните оценки на оценителите по ал. 3 е повече от определената в методиката по чл. 31,
ал. 4, временната научно-експертна комисия
назначава трети оценител. В тези случаи
обобщената числова оценка се формира като
сбор от 50 % от оценката на третия оценител
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и 50 % от средноаритметичната стойност на
индивидуалните оценки на първите двама
оценители.“
5. Създава се нова ал. 8:
„(8) Оценяването на научноизследователските проекти е част от научното изследване.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 16. В чл. 34д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „научни“ се заменя с
„числови“, а думите „а в случаите по чл. 34г,
ал. 7 – според окончателната оценка“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „обобщена оценка“ се
заменят с „обобщена числова оценка“.
§ 17. В чл. 34е, ал. 2, т. 3 думите „или
окончателна“ се заменят с „числова“.
§ 18. В чл. 34ж се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „обобщените оценки“
се заменят с „обобщените числови оценки“.
2. В ал. 3, т. 6 думите „научна и техничес
ка“ се заменят с „числова“.
§ 19. В чл. 34з, ал. 1 след думата „отправя“
се добавя „писмена“.
§ 20. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) На членовете на научния колектив,
спечелил конкурса, може да се изплаща възнаграждение в размер:
1. до 20 % от цената на договора след
приспадане на средствата за дълготрайни
материални активи;
2. когато в научния колектив участват
млади учени, докторанти и постдокторанти,
процентът по т. 1 може да бъде увеличен до
половината от процента на младите учени,
докторантите и постдокторантите от научния
колектив, но не повече от 15 %.
(3) Не по-малко от 30 % от сумата по ал. 2,
т. 1 и 2 се предоставя за възнаграждение на
младите учени, докторантите и постдокторантите, които са членове на научния колектив.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Възнаграждението на ръководителя
на научния колектив не може да бъде повече от два пъти средното възнаграждение на
останалите членове на колектива.“
§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. В чл. 38 думите „и анализ“ се заличават.
§ 23. Навсякъде в текста думите „Министерството на образованието, младежта и науката“,
„министърът на образованието, младежта и
науката“ и „министъра на образованието,
младежта и науката“ се заменят съответно с
„Министерството на образованието и науката“,
„министърът на образованието и науката“ и
„министъра на образованието и науката“.
Министър:
Анелия Клисарова
3725
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 3
от 30 май 2014 г.

за организиране на извънучилищната трени
ровъчна и състезателна дейност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът
за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с учениците.
(2) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците е доброволна
и е свързана с развитието и насърчаването
на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта и
социалния туризъм, извън задължителните
програми по учебния предмет Физическо
възпитание и спорт.
Чл. 2. (1) Извънучилищната състезателна дейност се организира в съответствие с
Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката и с
държавния и международния спортен календар
на многоспортовите федерации и асоциации,
администриращи спорта за учащи.
(2) Националният спортен календар се
утвърждава от министъра на образованието и науката и е система от целесъобразно
подредени във времето национални и международни спортни и спортнотуристически
прояви, които се организират за съответната
учебна година.
(3) Държавният спортен календар на многоспортовите федерации и асоциации включва
спортни състезания, които са организирани
на територията на цялата страна.
(4) Меж дународни ят спортен календар
на многоспортовите федерации и асоциации
включва международни спортни състезания,
утвърдени от международна спортна федерация.
(5) Предложенията за национални и международни спортни и спортнотуристически
прояви, които да се включат в Националния спортен календар на Министерството
на образованието и науката, се подават от
многоспортовите федерации и асоциации и
Националния дворец на децата в министерството в срок до 10 август на съответната
календарна година.
Чл. 3. (1) Директорите на училищата и
обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 4
от Закона за народната просвета въз основа на
Националния спортен календар утвърждават
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със заповед спортен календар на училището
и обслужващото звено, в който могат да
включват и спортни прояви, организирани
от лицензирани спортни организации, във
взаимодействие с органите на местното самоуправление.
(2) Утвърденият спортен календар на училището се публикува на интернет страницата
му в срок до 30 октомври.
(3) Утвърденият спортен календар на обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 4 от
Закона за народната просвета се публикува на
интернет страницата му в срок до 30 ноември.
Чл. 4. (1) Извънучилищната състезателна
дейност се организира от лицензираните
многоспортови федерации и асоциации със
съдействието на Министерството на младежт а
и спорта, Министерството на образованието
и науката и органите на местното само
управление.
(2) Условията и редът за организиране нa
извънучилищната състезателна дейност на
учениците, с изключение на учениците от
спортните училища, се определят с правила
за всяка учебна година.
(3) Правилата по ал. 2 се утвърждават със
заповед на министъра на младежта и спорта по
предложение на многоспортовите федерации
и асоциации и след съгласуване с министъра
на образованието и науката.
(4) Правилата по ал. 2 се утвърждават до
20 октомври на съответната учебна година.
(5) Условията и редът за организиране на
извънучилищната състезателна дейност за
обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и
4 от Закона за народната просвета се определят и утвърждават от съответните спортни
организации не по-късно от 30 октомври.
Чл. 5. Условията и редът за организиране
на международната състезателна дейност и
участието на учениците се определят от многоспортовите федерации и асоциации.
Чл. 6. Извънучилищната тренировъчна и
състезателна дейност се ръководи от лица със
завършено висше образование и придобита
професионална квалификация „у чител по
физическо възпитание“ и/или „треньор“ по
съответния вид спорт.
Раздел II
Извънучилищна тренировъчна дейност
Чл. 7. (1) Извънучилищната тренировъчна
дейност се организира в ученическите спортни школи, училищните спортни секции и
училищните спортни клубове по вид спорт
и възрастова група за ученици от един клас
или от различни класове за съответния етап
на обучение.
(2) Видовете спорт и техни ят брой се
определят в съответствие с интересите и
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потребностите на учениците, включително и
за учениците със специални образователни
потребности, в съответствие с наличната или
предоставената за ползване спортна база и
развитието на спорта на местно и регионално ниво.
Чл. 8. Броят на учениците по вид спорт в
училищните спортни клубове, училищните
спортни секции и отбори и обслужващите звена
извън групите по чл. 27 от Наредба № 7 от
2000 г. за определяне броя на учениците и на
децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена (ДВ,
бр. 4 от 2001 г.) се определят в зависимост от
спецификата на конкретния спорт.
Раздел III
Извънучилищна състезателна дейност
Чл. 9. (1) Извънучилищната състезателна
дейност обхваща организирани спортни прояви – състезания по един или няколко вида
спорт и спортнотуристически прояви.
(2) Спортните прояви по ал. 1 се организират и провеждат поотделно за училищата
и обслужващите звена.
Чл. 10. (1) При участието си в определена
спортна проява детето или ученикът има
право да представлява само едно училище
или обслужващо звено, в което е записан да
се обучава.
(2) В спортните и спортнотуристическите
прояви с деца или ученици имат право да
участват всички деца/ученици, обучаващи се
в училищата и обслужващите звена, включително и придобилите състезателни права от
съответната спортна федерация.
Чл. 11. Задължителните документи, които
се представят за участие в извънучилищната
състезателна дейност, се определят с правилата
по чл. 4, ал. 2 и/или с актовете на спортните
и многоспортовите федерации и асоциации.
Раздел IV
Ръководство, координация и контрол
Чл. 12. Ръководството, координацията и
контролът при провеждане на извънучилищната тренировъчна дейност се осъществяват
от министъра на младежта и спорта, от министъра на образованието и науката, от началниците на регионалните инспекторати по
образование и от директорите на училищата
и обслужващите звена.
Чл. 13. (1) Ръководството, координацията
и контролът при провеждане на национални
прояви, включени в Националния спортен
календар, се осъществяват от министъра на
младежта и спорта и министъра на образованието и науката.
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(2) Ръководството, координацията и контролът при провеждане на международните
прояви, включени в Националния спортен
календар, се осъществяват от министъра на
младежта и спорта.
Раздел V
Финансиране
Чл. 14. (1) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност се финансира от
държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта и на Министерството на образованието и науката, други
министерства и ведомства, чрез общинските
бюджети, физически и юридически лица и
собствени средства.
(2) Проявите от Националния спортен
календар се финансират въз основа на финансов план, представляващ неразделна част от
правилата по чл. 4, ал. 2 за организиране и
провеждане на съответната спортна проява.
(3) Министърът на младежта и спорта
може да подпомага с финансови средства и
проекти на спортни организации за спортносъстезателни дейности за учащи, в изпълнение на Националната програма за физическо
възпитание и спорт, които не са включени в
Националния спортен календар.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба отменя Наредба № 14 от
2003 г. за организиране на извънучилищната
тренировъчна и състезателна дейност (ДВ,
бр. 92 от 2003 г.).
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 22, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на младежта и спорта:
Мариана Георгиева
Министър на образованието и науката:
Анелия Клисарова
3699

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на конкурс за частни съдебни
изпълнители (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 56 от 2009 г., бр. 90 от 2011 г.; изм.,
бр. 66 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на правосъдието насрочва
конкурс за частни съдебни изпълнители със
заповед, която се публикува в един централен
ежедневник и се обявява на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на
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Камарата на частните съдебни изпълнители.
Заповедта се съобщава писмено на Съвета
на Камарата.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Темите, по които конкурсната комисия
определя въпросите за устния изпит, са примерно посочени в приложение към заповедта
по ал. 3. В същото приложение се посочват
нормативната база и литературата за провеждането на писмената част на изпита.“
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за частни съдебни изпълнители подават лично или от упълномощено
лице чрез Съвета на Камарата на частните
съдебни изпълнители писмено за явление
до министъра на правосъдието за участие в
конкурса в 20-дневен срок от датата на публикуване на заповедта на министъра.“
2. В ал. 3 се създава нова т. 9:
„9. документ за платена държавна такса.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 3, т. 1, 2 и 4 се
подават като нотариално заверени копия, документите по т. 3 – като копия, а документите
по т. 5, 6, 7, 8 и 9 – в оригинал.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проверката за редовност на документите се извършва от комисия, определена от
министъра на правосъдието.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Комисията предлага на министъра
на правосъдието за одобрение списък на
допуснатите до изпита кандидати и списък
на кандидатите с нередовни документи, които се обявяват на видно място в сградата
на Министерството на правосъдието и на
интернет страниците на Министерството на
правосъдието. В списъка на кандидатите с
нередовни документи се посочва нередовността
на документите на всеки кандидат.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Конкурсната комисия съставя въпросите за писмения изпит, от които се оформят
два варианта на тест, като всеки вариант
съдържа 50 въпроса и всеки въпрос има един
верен отговор. Конкурсната комисия определя
и верните отговори на въпросите от теста.
Всеки вариант се подпечатва с печата на
Министерството на правосъдието.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) По време на изпита кандидатите не
могат да използват нормативни актове, съдебна
практика и други помагала.“
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Кандидатите отбелязват верните отговори на въпросите от изтегления вариант
на тест върху дадени от комисията бланки с
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отговори, подпечатани с печат на Министерството на правосъдието със син химикал и
знака „Х“(хикс).“
5. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Всеки кандидат изписва на предоставена от конкурсната комисия бланка трите
си имена и единния граждански номер и я
запечатва в малък непрозрачен плик. Писменият тест, бланката с отговорите и малкият
плик се поставят и запечатват в голям плик
собственоръчно от кандидата в присъствието
на член от комисията. Кандидатът се подписва,
че е предал писмената си работа върху списък,
предоставен му от член на конкурсната комисия или квестор, който също се подписва.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Конкурсната комисия оценява писмения изпит с оценки: слаб, среден, добър,
много добър и отличен. Оценките се определят, както следва:
1. отличен (6) – за 47 – 50 верни отговора;
2. отличен (5.50) – за 44 – 46 верни отговора;
3. много добър (5.00) – за 41 – 43 верни
отговора;
4. много добър (4.50) – за 37 – 40 верни
отговора;
5. добър (4.00) – за 33 – 36 верни отговора;
6. добър (3.50) – за 30 – 32 верни отговора;
7. среден (3.00) – за 27 – 29 верни отговора;
8. слаб (2) – до 26 верни отговора.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Резултатите от писмения изпит се обявяват от комисията на интернет страниците
на Министерството на правосъдието.“
§ 6. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Устният изпит се провежда не по-рано
от 10 дни след обявяване на резултатите от
писмения изпит.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Конкурсната комисия съставя списък на
допуснатите до устен изпит кандидати и график
за явяването им по азбучен ред. Списъкът и
графикът се обявяват пет дни преди началото
на устния изпит на интернет страницата на
Министерството на правосъдието.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Устният изпит за всеки кандидат се
провежда от конкурсната комисия в присъствието на петима кандидати, предходни или
следващи по график.“
§ 8. В чл. 13, ал. 2 думите „Административнопроцесуални я кодекс“ се замен ят с
„Гражданския процесуален кодекс“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Зинаида Златанова
3615
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на
Държавна агенция „Национална сигурност“
до информационните фондове на Министер
ството на вътрешните работи (ДВ, бр. 105
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Права за достъп до базите данни на
информационни фондове, до които ДАНС има
достъп, съдържащи информация за всички
извършени дейности във фонда, се предоставят от ДКИС след получаване на писмено
искане до министъра на вътрешните работи,
подписано от председателя на ДАНС.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Искането по ал. 3 съдържа: трите имена,
ЕГН, структурно звено, длъжност, уникално
логическо име за конкретния потребител
на ДАНС, като се посочват и технологични
дейности и информационни обекти или номер
на профил.“
3. Сегашната ал. 3 става ал. 5 и думите „с
право на достъп до информационен фонд на
МВР“ се заменят с „и 3“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Потребителите по ал. 3 не могат да
бъдат повече от трима държавни служители
на ДАНС.“
§ 2. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Потребителите по чл. 7, ал. 3
могат да извършват справки в базите данни на
информационните фондове, до които ДАНС
има достъп, съдържащи информация за всички
извършени дейности във фонда.
(2) Справките по ал. 1 могат да се извършват по основни идентификационни данни на
обект или на потребител на ДАНС.
(3) Справките по ал. 1 не могат да се извършват по основни идентификационни данни
на потребител, който не е служител на ДАНС.“
§ 3. Създава се чл. 13:
„Чл. 13. (1) В случаите, при които по искане
на ръководител на структура от МВР или на
друг орган, който има правно основание, е
извършена справка за осъществен достъп до
информационен фонд на МВР и се установи, че
е проявен интерес от потребители на ДАНС,
в изготвения отговор от директора на ДКИС
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се посочва, че идентифициране на потребител
на ДАНС се извършва след отправено писмено
искане до ДАНС.
(2) За структурите на МВР исканата информация по ал. 1 се предоставя от ДАНС
след отправено писмено искане чрез главния
секретар на МВР.
(3) Министерството на вътрешните работи
предоставя информация на ДАНС за извършени справки в информационните фондове
на МВР от потребители, които не са служители на ДАНС, след писмено искане от
председателя на ДАНС или оправомощен от
него заместник-председател и разрешение на
главния секретар на МВР.“
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Владимир Писанчев
3652

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 238
от 22 май 2014 г.

за изменение и допълнение на Правилата
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения, които ползват радио
честотен спектър, който не е необходимо да
бъде индивидуално определен (приети с Решение № 1368 от 31.05.2012 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията – ДВ, бр. 47
от 2012 г.)
На основание чл. 30, т. 8 във връзка с чл. 65а
от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. неспецифични устройства с малък обсег
на действие – всички видове радиоустройства,
независимо от приложението или целта, които
отговарят на техническите условия, определени за дадена честотна лента; обикновено
се използват за телеметрия, телеуправление,
аларми, предаване на данни по принцип и
други приложения;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. системи за локализиране, проследяване
и събиране на данни;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. т ра нспор т н и т елемат и ч н и ус т ройства – радиоустройства, които се използват
в областта на транспорта (пътен, железопътен, воден или въздушен в зависимост
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от съответните технически ограничения),
управлението на трафика, навигацията, управление на мобилността и в интелигентните
транспортни системи (ИТС); обикновено се
използват за интерфейси между различните видове транспорт, комуникация между
превозните средства (например автомобил
с автомобил), между превозните средства и
неподвижни обекти (например автомобил с
инфраструктура), както и комуникация от и
към потребителите;“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. устройства за радиоопределяне – радиоустройства, използвани за определяне на
местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект, или за получаване
на информаци я относно тези парамет ри;
обикновено се използват за различни видове
измервателни приложения;“.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. устройства за управление на радиомодели – специфичен вид радиооборудване
за телеуправление и телеметрия, което се
използва за дистанционно управление на движението на модели (главно умалени модели
на превозни средства) във въздуха, на земята,
над или под водната повърхност;“.
6. Точка 7 се изменя така:
„7. индуктивни приложения – радиоустройства от индуктивни системи, които работят
с магнитни полета и се използват за близкополева комуникация; това са обикновено
автомобилни имобилайзери, устройства за
идентификация на животни, алармени системи, откриване на кабели, управление на
отпадъци, определяне на самоличност, безжични гласови връзки, контрол на достъпа,
сензори за разстояние, охранителни системи,
вк л ючи т елно ра д иочес т о т н и и н д у к т и вн и
охранителни системи, предаване на данни
към преносими уст ройства, автоматично
разпознаване на предмети, безжични системи за управление и системи за автоматично
събиране на пътни такси;“.
7. Точка 9 се изменя така:
„9. устройства за радиочестотна идентификация – радиокомуникационни системи,
основани на „маркер“/запитващо устройство,
състоящи се от радиоустройства („маркери“),
прикрепени към одушевени или неодушевени
обекти, и предавателно-приемащи устройства
(запитващи устройства), които задействат
м аркери т е и по л у ч а в ат о брат но да н н и;
обикновено се използват за проследяване
и идентифициране на обекти, като например за електронно наблюдение на артикули
(EAS) и за събиране и предаване на данни
за обектите, към които са прикрепени мар-
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керите; последните могат да са без батерии
или да се захранват частично или изцяло с
батерии; отговорите от маркера се валидират
от запитващото му устройство и се предават
на неговата приемаща система;“.
8. Точка 10 се изменя така:
„10. активни медицински устройства за
имплантиране – частта за радиовръзка на
активните имплантируеми медицински изделия, които са предназначени да бъдат изцяло
или частично поставени по хирургичен или
медикаментозен път в човешкото тяло или в
тялото на животно, и където е приложимо,
техните периферни устройства;“.
§ 2. В чл. 13 ал. 4 се изменя така:
„(4) При осъществяване на електронните
съобщения по ал. 1, 2 и 3 се спазват техническите изисквания, посочени в т. 9 от приложението, в съответствие с разпоредбите
на Решение 2013/654/ЕС на Европейската
комисия от 12 ноември 2013 г. (ОВ, L 303/48
от 14 ноември 2013 г.) за изменение на Решение 2008/294/ЕО на Европейската комисия
от 7 април 2008 г. относно хармонизираните
условия за използване на радиочестотния
спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни
средства (MCA услуги) в Общността (ОВ, L
98/19 от 10 април 2008 г.).“
§ 3. Създава се чл. 17 със следния текст:
„Чл. 17. (1) Електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи от земни
станции на мобилни платформи (ESOMPs),
монтирани на борда на въздухоплавателни
средства и плавателни съдове, регистрирани
под юрисдикцията на Република България,
се осъществяват само след предварително
разрешение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или упълномощено от него длъжностно лице
за монтиране и експлоатация на необходимите съоръжения на борда на съответното
въздухоплавателно средство или съответния
плавателен съд.
(2) Електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от земни станции на
мобилни платформи (ESOMPs), монтирани на
борда на въздухоплавателни средства, които
прелитат над територията на Република България и са регистрирани в други държави, се
осъществяват, без да се подава уведомление
до комисията, при условие че използването
на радиочестотния спектър от земни станции
на мобилни платформи (ESOMPs), монтирани на борда на въздухоплавателни средства,
вече е разрешено от държавата, под чиято
юрисдикция са регистрирани въздухоплавателните средства.

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

(3) Електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от земни станции на
мобилни платформи (ESOMPs), монтирани на
борда на плавателни съдове, които се намират
в териториалното море на Република България и са регистрирани в други държави, се
осъществяват, без да се подава уведомление
до комисията, при условие че използването
на радиочестотния спектър от земни станции
на мобилни платформи (ESOMPs), монтирани
на борда на плавателни съдове, вече е разрешено от държавата, под чиято юрисдикция са
регистрирани плавателните съдове.
(4) Електронните съобщения по ал. 1, 2 и
3 се осъществяват, при условие че операторът
на спътниковата мрежа, под чийто контрол
работи земна станция на мобилна платформа
(ESOMP), е уведомил Европейския офис по
съобщения (ЕСО) за работата на спътниковата си мрежа.
(5) При осъществяване на електронните
съобщения по ал. 1, 2 и 3 се спазват техническите изисквания, посочени в т. 7 от
приложението.
(6) Електронни съобщения чрез земни
станции на мобилни платформи (ESOMPs),
монтирани на борда на въздухоплавателни
средства, се осъществяват само при условие,
че се спазват изискванията за авиационна безопасност чрез сертифициране на летателната
годност и други приложими към въздухоплаването разпоредби.
(7) Електронни съобщения чрез земни
станции на мобилни платформи (ESOMPs),
монтирани на борда на плавателни съдове, се
осъществяват само при условие, че се спазват
изискванията за морската безопасност и/или
обществената сигурност и други приложими
към морското оборудване разпоредби.“
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В § 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Устройства с малък обсег на действие“ са група от устройства с малък обсег
на действие, които използват радиочестотния
спектър със сходни технически механизми за
достъп до спектъра или въз основа на общи
сценарии за използване.“;
б) създава се нова т. 19 със следния текст:
„19. „ESOMPs (Earth Stations On Mobile
Platforms)“ са спътникови терминали, работещи в електронните съобщителни мрежи
от неподви ж на спътникова радиосл у жба,
предназначени за предоставяне на широко-
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лентови съобщителни услуги чрез спътници
на геостационарна орбита.“
2. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Правилата въвеждат разпоредбите на:
Решение 2008/294/ЕО на Европейската
комисия от 7 април 2008 г. относно хармон изи ра н и т е услови я за използва не на
радиочестотния спектър за предоставяне на
мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги) в
Общността;
Решение 2008/671/ЕО на Европейската
комисия от 5 август 2008 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния
спектър в честотната лента 5875-5905 MHz
за свързани с безопасността приложения на
интелигентните транспортни системи (ИТС)
(ОВ, L 220/24 от 15 август 2008 г.);
Решение 2010/166/ЕС на Европейската
комисия от 19 март 2010 г. за хармонизирани условия за използване на радиочестотния
спектър за мобилни съобщителни услуги на
борда на плавателни съдове (MCV услуги) в
Европейския съюз;
Решение 2013/654/ЕС на Европейската
комисия от 12 ноември 2013 г. за изменение
на Решение 2008/294/ЕО за включване на
допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни
услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (ОВ, L 303/48 от 14 ноември 2013 г.);
Решение 2013/752/ЕС на Европейската комисия от 11 декември 2013 г. за изменение на
Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране
на радиочестотния спектър за използване от
устройства с малък обсег на действие и за
отмяна на Решение 2005/928/ЕО (ОВ, L 334/17
от 13 декември 2013 г.);
Препоръка 2008/295/ЕО на Европейската
комисия от 7 април 2008 г. за разрешаване
предоставянето на мобилни съобщителни
услуги (услуги МСА) на борда на въздухоплавателните средства в Европейската общност
(ОВ, L 98/24 от 10 април 2008 г.);
Препоръка 2010/167/ЕС на Европейската
комисия от 19 март 2010 г. относно разрешителния режим за системи за мобилни
съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги).“
§ 5. В приложението към чл. 11, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Устройства с малък обсег на действие:

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

26990-27000 kHz

27040-27050 kHz

27090-27100 kHz

27140-27150 kHz

27190-27200 kHz

138,20-138,45 MHz

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Устройства за управление на радиомодели
могат да работят без ограничения на коефциента на запълване.
Устройства за управление на радиомодели
могат да работят без ограничения на коефциента на запълване.

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Устройства за управление на радиомодели
могат да работят без ограничения на коефциента на запълване.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Устройства за управление на радиомодели
могат да работят без ограничения на коефциента на запълване.

Коефициент на запълване: < 1 %.
Прилагането на коефициент на запълване,
прослушване преди предаване (LBT) или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не трябва да са
зависими/регулируеми от потребителя, а
следва да се гарантират чрез подходящи
Изключват се видеоприложения.
технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за устройства, използващи LBT без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота (AFA)
или използващи еквивалентни методи
за ограничаване на радиосмущенията.

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Устройства за управление на радиомодели
могат да работят без ограничения на коефциента на запълване.

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
301
301

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

718-2
718-3
489-1
489-3

ДЪРЖАВЕН

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

Този набор от условия за използване важи
само за устройства за спешно откриване на
заровени жертви и ценни вещи.

Други ограничения за използването

16

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

100 mW ефективна излъчена
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
мощност (e.r.p.)

-

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

7 dBmA/m на 10

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

456,9-457,1 kHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

Таблица 1. Неспецифични устройства с малък обсег на действие

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 47

500 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

169,4-169,4875 MHz

169,4875-169,5875 MHz

169,5875-169,8125 MHz

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

169,4-169,475 MHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
-

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

-

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

Приложим стандарт

ДЪРЖАВЕН

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
Между 00:00 ч. и 06:00 ч. местно време може
показатели, най-малкото еквивалентни
да се използва максимална стойност 0,1 % на
на постиганите с методите, описани в
коефициента на запълване.
хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.
Коефициент на запълване: ≤ 0,001 %.

-

Други ограничения за използването

Канално отстояние: ≤ 50 kHz.
Коефициент на запълване: ≤ 1 %.

При условие че не се използват LBT или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки
тип устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента
на запълване се прилага по отношение
на общото време на предаване.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

БРОЙ 47
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7

863-870 MHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

25 mW e.r.p.

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

Посочените технически характеристики
се отнасят за неспецифични устройства
с малък обсег на действие, използващи
модулация с разлят спектър със скокообразно изменение на честотата (FHSS).

Канално отстояние: ≤ 100 kHz за 47 или
повече канали.
Препоръчително канално отстояние 100
kHz, допускащо подразделяне на 50 kHz
или 25 kHz.

Разрешават се аналогови и цифрови гласови
приложени я с максима лна широчина на
лентата ≤ 25 kHz.

Разрешават се аудио- и видеоприложения,
при условие че се използват цифрови методи
за модулация с максимална широчина на
лентата от 300 kHz.

Посочените технически характеристики не
се отнасят за подлентите, разпределени за
алармени радиосистеми.

Изключват се видеоприложения.

Други ограничения за използването

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

Приложим стандарт

ДЪРЖАВЕН

Коефициентът на запълване може да
бъде увеличен до 1 %, при условие че
се използва само честотната лента 865868 MHz.

При условие че не се използват LBT или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки
тип устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента
на запълване се прилага по отношение
на общото време на предаване.

Ограничението за коефициента на запълване се прилага за устройства, използващи LBT без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота (AFA)
или използващи еквивалентни методи
за ограничаване на радиосмущенията.

Прилагането на коефициент на запълване,
прослушване преди предаване (LBT) или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не трябва да са
зависими/регулируеми от потребителя, а
следва да се гарантират чрез подходящи
технически средства.

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 % или LBT.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

С Т Р. 1 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 47

Радиочестотна лента/
радиочестота
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 % или
LBT и AFA.
Прилагането на коефициент на запълване,
прослушване преди предаване (LBT) или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не трябва да са
зависими/регулируеми от потребителя, а
следва да се гарантират чрез подходящи
технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за устройства, използващи LBT без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота (AFA)
или използващи еквивалентни методи
за ограничаване на радиосмущенията.
При условие че не се използват LBT или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки
тип устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента
на запълване се прилага по отношение
на общото време на предаване.
Коефициентът на запълване може да
бъде увеличен до 1 %, при условие че
се използва само честотната лента 865868 MHz.
За радиосъоръжения, използващи друга
широколентова модулация, различна от
FHSS, с широчина на честотната лента
от 200 kHz до 3 MHz, коефициентът на
запълване може да бъде увеличен до 1 %,
при условие че се използва само честотната лента 865-868 MHz и излъчената
мощност е ≤ 10 mW e.r.p.
Посочените технически характеристики
се отнасят за неспецифични устройства
с малък обсег на действие, използващи
модулация с разлят спектър с директна последователност (DSSS) или друга
широколентова модулация, различна
от FHSS.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)
Други ограничения за използването

Приложим стандарт

ДЪРЖАВЕН

Спектралната плътност на
e.r.p. може да бъде увеличена до +6,2 dBm/100 kHz
или до –0,8 dBm/100 kHz,
при условие че се използва само честотната лента
865-868 MHz и съответно
само честотната лента 865870 MHz.

Спектрална плътност на
e.r.p.: –4,5 dBm/100 kHz

25 mW e.r.p.

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

БРОЙ 47
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9

25 mW e.r.p.

25 mW e.r.p.

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 % или
LBT и AFA.
Прилагането на коефициент на запълване,
прослушване преди предаване (LBT) или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не трябва да са
зависими/регулируеми от потребителя, а
следва да се гарантират чрез подходящи
технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за устройства, използващи LBT без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота (AFA)
или използващи еквивалентни методи
за ограничаване на радиосмущенията.
При условие че не се използват LBT или
други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки
тип устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента
на запълване се прилага по отношение
на общото време на предаване.
Коефициентът на запълване може да бъде
увеличен до 1 %, при условие че се използва само честотната лента 865-868 MHz.
Канално отстояние: ≤ 100 kHz за 1 или
повече канали.
Широчина на модулацията: ≤ 300 kHz.
Препоръчително канално отстояние 100
kHz, допускащо подразделяне на 50 kHz
или 25 kHz.
Посочените технически характеристики
се отнасят за неспецифични устройства
с малък обсег на действие, използващи
теснолентова или широколентова модулация.

Други ограничения за използването

Приложим стандарт

ВЕСТНИК

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
Изключват се аналогови аудиоприложения
показатели, поне еквивалентни на тези
освен гласовите. Аналоговите видеоприлона методите, описани в хармонизираните
жения се изключват.
стандарти – Директива 199/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и коефициент на запълване, ограничен до 0,1 %.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

ДЪРЖАВЕН

869,4-869,65 MHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

С Т Р. 2 0
БРОЙ 47

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

-

-

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

100 mW еквивалентна изо
тропно излъчена мощност
(e.i.r.p.)

100 mW e.i.r.p.
10 dBm максимална предавателна мощност и 13 dBm/
M H z ма кси ма л на спектрална плътност на e.i.r.p.

24,00-24,5 GHz

57-64 GHz

500 mW e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 50 kHz.
Коефициент на запълване: ≤ 10 %.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

9 dBmA/m на 10 m

–7 dBmA/m на 10 m

42 dBmA/m на 10 m

984-7484 kHz

7,3-23,0 MHz

27,090-27,100 MHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

Други ограничения за използването

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
305
305
301
301

300
300
301
301

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

Централната радиочестота е 27,095 MHz.

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
302
301
301

330-1
330-2
608
489-1
489-3

609
489-1
489-3

330-1
330-2
608
489-1
489-3

Приложим стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

ВЕСТНИК

-

550-1
550-2
489-1
489-3

440-1
440-2
489-1
489-3

Приложим стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

БДС EN 300
Този набор от условия за използване важи само
БДС EN 300
за предаване от Eurobalise при наличието на
Коефициент на запълване: < 1 %.
БДС EN 302
влакове и при използване на обхват 27 MHz
БДС EN 301
за телезахранване.
БДС EN 301
Този набор от условия за използване важи само
Прилагат се ограниченията за антените,
за предаване от Euroloop при наличието на БДС EN 302
както са определени в хармонизираните
влакове и при използване на обхват 27 MHz БДС EN 301
стандарти, приети в съответствие с Диза телезахранване.
БДС EN 301
ректива 1999/5/ЕО.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала
и правила за заемането му)

Честотната лента е разпределена за използване от измервателни устройства, обхващащи радиоустройствата, които са част от
двупосочни радиокомуникационни системи,
позвол яващ и дистанц ионно наблюдение,
измерване и предаване на данни в интелигентните мрежови инфраструктури, като
електроенергия, газ и вода.

Други ограничения за използването

-

-

Други ограничения за използването

ДЪРЖАВЕН

Таблица 3. Приложения за железопътния транспорт

169,4-169,475 MHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

Таблица 2. Системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

Радиочестотна лента/
радиочестота

БРОЙ 47
С Т Р. 2 1

500 mW e.i.r.p.

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

2 W e.i.r.p.
8 W e.i.r.p.

33 dBm (2 W) максимална
обща излъчена средна e.i.r.p.
Максималната спектрална
плътност на средната e.i.r.p.
се ограничава до 23 dBm/
MHz.

5875-5905 MHz

8 W e.i.r.p.

2 W e.i.r.p.

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността
Други ограничения за използването

Трябва да се използват методи за ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват показатели, поне еквивалентни
на методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 1999/5/ЕО. За това е необходимо
управление на мощността на предавателя
(TPC), осиг у ряващо нама л яването є
поне с 30 dB.

-

300
300
300
301
301

761
761-1
761-2
489-1
489-3

EN 300 674
EN 300 674-1
EN 300 674-2-1
EN 300 674-2-2
ES 200 674-1
ES 200 674-2
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 674
EN 300 674-1
EN 300 674-2-1
EN 300 674-2-2
ES 200 674-1
ES 200 674-2
EN 301 489-1
EN 301 489-3

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

EN
EN
EN
EN
EN

Честотната лента е разпределена за използване от интелигентни транспортни системи
„превозно средство-превозно средство“, „инфраструктура-превозно средство“ и „превозно БДС EN 302 571
средство-инфраструктура“.
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3

-

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни Този набор от условия за използване важи само
показатели, най-малкото еквивалентни за приложения за събиране на пътни такси.
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

ДЪРЖАВЕН

5805-5815 MHz

5795-5805 MHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

Други ограничения за използването

Канално отстояние: 5 канала, всеки с
ширина 1,5 MHz, в границите на че- Предаване само при наличието на влакове.
стотната лента.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала
и правила за заемането му)

Таблица 4. Транспортни телематични устройства

2446-2454 MHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

С Т Р. 2 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 47

30 MHz-12,4 GHz

Максималната спект рална плътност
на средната e.i.r.p. се ограничава до –75
dBm/kHz в честотни ленти 1164-1215
MHz и 1559-1610 MHz.

Честотната лента е
разпределена за изпо л з в а не о т GPR /
WPR.

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

302
302
301
301

066-1
066-2
489-1
489-32

ВЕСТНИК

Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p.
се ограничава до:
–65 dBm/MHz под 230 MHz;
–60 dBm/MHz в честотна лента 230-1000 MHz;
–65 dBm/MHz в честотна лента 1000-1600 MHz;
–51,3 dBm/MHz в честотна лента 1600-3400 MHz;
–41,3 dBm/MHz в честотна лента 3400-5000 MHz;
–51,3 dBm/MHz в честотна лента 5000-6000 MHz;
–65 dBm/MHz над 6000 MHz.

Приложим стандарт

858-1
858-2
489-1
489-3

Този набор от условия за използване важи
БДС EN 302
само за радари за наземни превозни средства,
БДС EN 302
работещи в хармонизирания радиочестотен
БДС EN 301
обхват 24 GHz.
БДС EN 301

Други ограничения
за използването

858-1
858-2
489-1
489-3

Този набор от условия за използване важи
БДС EN 302
само за радари за наземни превозни средства,
БДС EN 302
работещи в хармонизирания радиочестотен
БДС EN 301
обхват 24 GHz.
БДС EN 301

858-1
858-2
489-1
489-3

Приложим стандарт

Този набор от условия за използване важи
БДС EN 302
само за радари за наземни превозни средства,
БДС EN 302
работещи в хармонизирания радиочестотен
БДС EN 301
обхват 24 GHz.
БДС EN 301

Други ограничения за използването

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.
Максималните стойности на коефициента
на запълване и обхватите на честотната
модулация се определят съгласно хармонизираните стандарти.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.
Максималните стойности на коефициента
на запълване и обхватите на честотната
модулация се определят съгласно хармонизираните стандарти.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.
Максималните стойности на коефициента
на запълване и обхватите на честотната
модулация се определят съгласно хармонизираните стандарти.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

Радиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напреградиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността

Таблица 5. Устройства за радиоопределяне

- 8 dBm e.i.r.p.

20 dBm e.i.r.p. (за радари
по посока на движението)
16 dBm e.i.r.p. (за радари
обрат но на посоката на
движение)

- 11 dBm e.i.r.p.

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

ДЪРЖАВЕН

24,495-24,5 GHz

24,25-24,5 GHz

24,25-24,495 GHz

Радиочестотна лента/
радиочестота

БРОЙ 47
С Т Р. 2 3

7 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
- 33 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

25 mW e.i.r.p.

25 mW e.i.r.p.

500 mW e.i.r.p.

25 mW e.i.r.p.

100 mW e.i.r.p.

26 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
- 14 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

35 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
- 2 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

6,0-8,5 GHz

9,2-9,5 GHz

9,500-9,975 GHz

10,5-10,6 GHz

13,4-14,0 GHz

24,05-24,25 GHz

24,05-26,5 GHz

57-64 GHz

Максималната пикова мощност се ограничава до:
–44,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 30-230 MHz;
–37,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 230-1000 MHz;
–30 dBm/MHz e.i.r.p. в честотна лента 1000-18000 MHz.

Радиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напреградиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността

Трябва да се прилагат автоматично управление на мощността и изисквания към
антените, както и еквивалентни методи
за достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с
Директива 1999/5/ЕО.
Трябва да се прилагат автоматично управление на мощността и изисквания към
антените, както и еквивалентни методи
за достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват

-

-

БДС
БДС
БДС
БДС

Този набор от условия
за използване важи
само за радари за измерване на ниво.

302
302
301
301

302
302
301
301

300
300
301
301
300
300
301
301
300
300
301
301
300
300
301
301
300
300
301
301

302
302
301
301

729-1
729-2
489-1
489-3

729-1
729-2
489-1
489-3

440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3

729-1
729-2
489-1
489-3

ВЕСТНИК

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

Този набор от условия
за използване важи
само за за радари за
измерване на ниво.
Трябва да се спазват
установените забранени зони около радиоас т роном и ческ и т е
обекти.

-

-

-

-

-

Този набор от условия
за използване важи
само за радари за измерване на ниво.
Трябва да се спазват
установените забранени зони около радиоас т роном и ческ и т е
обекти.

Други ограничения
за използването

ДЪРЖАВЕН

-

-

-

Трябва да се прилагат автоматично управление на мощността и изисквания към
антените, както и еквивалентни методи
за достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с
Директива 1999/5/ЕО.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

С Т Р. 2 4
БРОЙ 47

34 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
- 3 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

100 mW e.r.p.

40,660-40,670
40,670-40,680
40,680-40,690
40,690-40,700

Канално отстояние: 10 kHz.

Канално отстояние: 10 kHz.

-

-

72 dBmA/m на 10 m със спад на напрегнатостта на магнитното поле 3 dB/oct на 30 kHz

66 dBmA/m на 10 m със спад на напрегнатостта на магнитното поле 3 dB/oct на 119 kHz

9-90 kHz

119-135 kHz

Допълнителни параметри (разпределеРадиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напрегние на каналите и/или достъп до канала
радиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността
и правила за заемането му)

Таблица 7. Индуктивни приложения

MHz
MHz
MHz
MHz

100 mW e.r.p.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с
Директива 1999/5/ЕО.
Трябва да се прилагат автоматично управление на мощността и изисквания към
антените, както и еквивалентни методи
за достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с
Директива 1999/5/ЕО.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

EN
EN
EN
EN

302
302
301
301

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

300
300
301
301

300
300
301
301

330-1
330-2
489-1
489-3

330-1
330-2
489-1
489-3

Приложим стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

ВЕСТНИК

-

-

Други ограничения
за използването

-

729-1
729-2
489-1
489-3

Приложим стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

БДС EN 300
Честотната лента е
БДС EN 300
ра зп р еде лена с а мо
БДС EN 300
з а ле т я щ и ра д иоуБДС EN 301
правляеми модели.
БДС EN 301

Други ограничения
за използването

Този набор от условия
за използване важи
само за радари за измерване на ниво.
Трябва да се спазват
установените забранени зони около радио
астрономическ ите
обекти.

Други ограничения
за използването

ДЪРЖАВЕН

34,995-35,225 MHz

Радиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напреградиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността

Таблица 6. Устройства за управление на радиомодели

75-85 GHz

Радиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напреградиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността

БРОЙ 47
С Т Р. 2 5

10 mW e.r.p.

2 mW e.r.p.

500 mW e.r.p.

500 mW e.r.p.

50 mW e.r.p.

29,7-47,0 MHz

174,000-174,015 MHz

169,4-169,475 MHz

169,4875-169,5875 MHz

174-216 MHz

Радиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напреградиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

БДС EN 300
Честотната лента е
БДС EN 300
разпределена за слуБДС EN 300
хови апарати за хора
БДС EN 301
с увреден слух.
БДС EN 301
Спомагателни слухови устройства (ALD).
Обхващат радиокомуникационни системи,
които дават възможност на хората с увреден слух да подобрят
своите възможности
за чуване. Системите
обик новено вк лючват един или повече
радиопредаватели и
един или повече радиоприемници.
Спомагателни слухови устройства (ALD).
Обхващат радиокомуникационни системи,
които дават възможност на хората с увреден слух да подобрят
своите възможности
за чуване. Системите
обик новено вк лючват един или повече
радиопредаватели и
един или повече радиоприемници.
Чес т о т ната лен та
е р а з п р ед е л е н а з а
ра д иом и к р о ф он и с
възможност за пренастройване в границите на лентата.

422
422-1
422-2
489-1
489-9

300
300
300
301
301

ВЕСТНИК

-

Канално отстояние: до 50 kHz.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Чес т о т ната лен та
е р а з п р ед е л е н а з а
ра д иом и к р о ф он и с
възможност за пренастройване в границите на лентата.
EN
EN
EN
EN
EN

Приложим стандарт

Други ограничения
за използването

ДЪРЖАВЕН

Канално отстояние: до 50 kHz.

Канално отстояние: до 50 kHz.

Канално отстояние: 50 kHz.

Таблица 8. Радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

С Т Р. 2 6
БРОЙ 47

20 mW e.i.r.p.
100 mW e.i.r.p. за радиомикрофони, предназначени за Канално отстояние: 200 kHz.
прикрепване и носене върху човешкото тяло

-

-

-

100 mW e.i.r.p.

10 mW e.r.p.

50 mW e.i.r.p.

20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p. за радиомикрофони, предназначени за
прикрепване и носене върху човешкото тяло

20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p. за устройства, предназначени за прикрепване и носене върху човешкото тяло

823-826 MHz

826-832 MHz

863-865 MHz

1492-1518 MHz

1785-1795 MHz

1795-1800 MHz

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301
300
300
300
301
301
300
300
300
301
301
301
301
301

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9
422
422-1
422-2
489-1
489-9
422
422-1
422-2
357
357-1
357-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

Приложим стандарт

ВЕСТНИК

-

-

Чес т о т ната лен та
е р а з п р ед е л е н а з а
ра д иом и к р о ф он и с
възможност за пренастройване в границите на лентата.
Ог ра н и чено за из ползване на закрито.

Честотната лента е
разпределена за радиомикрофони и за
слу хови апарати за
хора с увреден слух.

-

-

Чес т о т ната лен та
е р а з п р ед е л е н а з а
ра д иом и к р о ф он и с
възможност за пренастройване в границите на лентата.
Чес т о т ната лен та
е р а з п р ед е л е н а з а
ра д иом и к р о ф он и с
възможност за пренастройване в границите на лентата.

Други ограничения
за използването

ДЪРЖАВЕН

-

Канално отстояние: 200 kHz.

-

12 mW e.r.p.

786-789 MHz

-

50 mW e.r.p.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

470-786 MHz

Радиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напреградиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността

БРОЙ 47
С Т Р. 2 7

-

от 500 mW до 4 W e.i.r.p.

Коефициент на запълване: ≤ 15 %.

2483,5-2500 MHz

10 dBm e.i.r.p. (10 mW)

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с
Директива 1999/5/ЕО. Цялата радиочестотна лента може да бъде използвана
и в динамичен режим като един канал
за високоскоростно предаване на данни.
Коефициент на запълване: < 10 %.
Канално отстояние: 1 MHz.

Максимална излъчена мощност/мак- Допълнителни параметри (разпредеРадиочестотна лента/
симална напрегнатост на полето/мак- ление на каналите и/или достъп до
радиочестота
симална плътност на мощността
канала и правила за заемането му)

Този набор от условия за използване
важи само за активните имплантируеми
медицински изделия, както са определени
в Директива 90/385/ЕИО на Съвета от
20 юни 1990 г. относно сближаване на
законодателството на държавите членки,
свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г.,
стр. 17).
Периферните управляващи единици са
само за използване на закрито.

Други ограничения за използването

Използването на устройства с мощност
над 500 mW e.i.r.p. се ограничава в закрити
помещения и коефициент на запълване ≤
15 % за всеки период от 200 ms.
Устройствата с мощност над 500 mW e.i.r.p.
следва да използват FHSS модулация и
автоматично управление на мощността
(APC), осигуряващо намаляване на излъчената мощност до максимална 500
mW e.i.r.p. в случай на преместване и
използване на устройството на открито.

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

422
422-1
422-2
489-1
489-9

EN
EN
EN
EN

300
300
301
301

440-1
440-2
489-1
489-3

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

301
301
301
301

559-1
559-2
489-1
489-27

Приложим стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

ДЪРЖАВЕН

Таблица 10. Активни медицински устройства за имплантиране

2446-2454 MHz

-

Други ограничения
за използването

Други ограничения за използването

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

Максимална излъчена мощност/мак- Допълнителни параметри (разпредеРадиочестотна лента/
симална напрегнатост на полето/мак- ление на каналите и/или достъп до
радиочестота
симална плътност на мощността
канала и правила за заемането му)

Таблица 9. Устройства за радиочестотна идентификация

1800-1804,8 MHz

20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p. за устройства, предназначени за прикрепване и носене върху човешкото тяло

Радиочестотна лента/ Максимална излъчена мощност/максимална напреградиочестота
натост на полето/максимална плътност на мощността

С Т Р. 2 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 47

10 mW e.r.p.

20 mW e.i.r.p.

864,8-865 MHz

1795-1800 MHz

38,44375-38,56875
MHz, 84,6937584,81875 MHz и
84,86875-84,99375
MHz

5 W e.r.p.

Максимална излъчена
мощност

Носеща
честота
[MHz]

38,4500

38,4625

38,4750

38,4875

38,5000

38,5125

38,5250

38,5375

38,5500

38,5625

Номер
на канал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

84,8125

84,8000

84,7875

84,7750

84,7625

84,7500

84,7375

84,7250

84,7125

84,7000

Носеща
честота
[MHz]

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Номер
на канал

84,9875

84,9750

84,9625

84,9500

84,9375

84,9250

84,9125

84,9000

84,8875

84,8750

Носеща
честота
[MHz]

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
Използват се базови станции, разпо- БДС
ложени на надморска височина не БДС
по-голяма от 800 m извън населени БДС
места.

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
301
301

086-1
086-2
113-1
113-2
296-1
296-2
390-1
390-2
471-1
471-2
489-1
489-5

“

Други ограничения за използването Приложим стандарт

Модулация: ъглова (честотна или
фазова)
Не с е доп уск а използва не т о на
насочени антени с усилване в хоризонталната равнина.
Използват се стационарни антени с
12,5 kHz
с и м п л е к- височина не по-голяма от:
сен режим - 6 m над сградите и дърветата;
- 16 m над земната повърхност.

Канално
отстояние

ВЕСТНИК

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Номер
на канал

“

ДЪРЖАВЕН

Радиочестотна
лента

357
357-1
357-2
489-1
489-9

БДС EN 301
Устройствата следва да имат възможност БДС EN 301
за изключване на излъчването на носеща БДС EN 301
честота при липса на манипулация.
БДС EN 301
БДС EN 301

EN
EN
EN
EN
EN

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

300
300
300
301
301

Честотната лента е разпределена за теснолентови аналогови устройства за гласови
приложения.
Устройствата следва да имат възможност
за изключване на излъчването на носеща
честота при липса на манипулация.

Други ограничения за използването

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

2. Точка 4 се изменя така:
„4. PMR радиосъоръжения, работещи в радиочестотни обхвати 50 MHz и 80 MHz

-

Канално отстояние: 50 kHz.

Максимална излъчена мощност/мак- Допълнителни параметри (разпредесимална напрегнатост на полето/мак- ление на каналите и/или достъп до
симална плътност на мощността
канала и правила за заемането му)

Радиочестотна лента/
радиочестота

Таблица 11. Безжични аудиоприложения

БРОЙ 47
С Т Р. 2 9

2 W e.r.p

2 W e.r.p.

151,25625-151,26875 MHz

155,4875-155,5875 MHz

151,2625

155,500
155,525
155,550
155,575

1
2
3
4

150,8125

Носеща
честота
[MHz]

1

1

Номер
на канал

25 kHz

12,5 kHz

12,5 kHz

Канално
отстояние

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до
канала и правила за заемането му)

Коефициент на запълване: < 10 %.

Коефициент на запълване: < 10 %.

Коефициент на запълване: < 10 %.

Други ограничения за използването

EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Всички останали параметри се определят от оператора
Приложение: за краен потребител.
на електронната съобщителна мрежа.

300
300
300
300
301
301
300
300
300
300
301
301
300
300
300
300
301
301
300
300

086-1
086-2
113-1
113-2
489-1
489-5
086-1
086-2
113-1
113-2
489-1
489-5
086-1
086-2
113-1
113-2
489-1
489-5
390-1
390-2

303
303
300
300
301
301

300
300
300
300
300
300
301
301

035-1
035-2
394-1
396-2
489-1
489-18

113-1
113-2
390-1
390-2
471-1
471-2
489-1
489-5

Приложим стандарт
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Други ограничения за използването

БДС
БДС
БДС
Всички останали параметри се определят от оператора Приложение: цифрови PMR/PAMR устройства за БДС
на електронната съобщителна мрежа.
краен потребител.
БДС
БДС
БДС
БДС

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

EN
EN
ЕN
EN
EN
EN
EN
EN
ЕN
EN
EN
EN
EN
EN
ЕN
EN
EN
EN
EN
EN

“

ВЕСТНИК

411-414 MHz
421-424 MHz
452,7-457,4 MHz
462,7-467,4 MHz

68-87,5 MHz
146-174 MHz
406,1-410 MHz
410-430 MHz
440-450 MHz
450-470 MHz

Радиочестотна лента

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим стандарт

ДЪРЖАВЕН

4. Точка 6 се изменя така:
„6. Радиосъоръжения, работещи под контрола на наземни електронни съобщителни мрежи

2 W e.r.p

150,80625-150,81875 MHz

Радиочестотна лента

Максимална излъчена
мощност

3. Точка 5 се изменя така:
„5. Радиосъоръжения за проследяване на животни

С Т Р. 3 0
БРОЙ 47

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Всички останали параметри се определят от оператора
Приложение: за краен потребител.
на електронната съобщителна мрежа.

Всички останали параметри се определят от оператора
Приложение: за краен потребител.
на електронната съобщителна мрежа.

Всички останали параметри се определят от оператора
Приложение: за краен потребител.
на електронната съобщителна мрежа.

Всички останали параметри се определят от оператора
Приложение: за краен потребител.
на електронната съобщителна мрежа.

1710-1785 MHz
1805-1880 MHz

1900-1980 MHz
2010-2025 MHz
2110-2170 MHz

2500-2690 MHz

3400-3600 MHz
3600-3800 MHz

EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Всички останали параметри се определят от оператора
Приложение: за краен потребител.
на електронната съобщителна мрежа.

880,1-914,9 MHz
925,1-959,9 MHz

EN
EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

302
302
301
302
301
301

326-1
326-2
390
623
489-1
489-17

908-1
908-2
908-4
908-6
908-13
908-16
908-19
544-1
544-2
489-1
489-24

908-1
908-2
908-6
489-1
489-24

908-1
908-2
908-13
908-21
489-1
489-24

908-1
908-2
908-13
908-21
489-1
489-24

“

ДЪРЖАВЕН

301
301
301
301
301
301
301
302
302
301
301

301
301
301
301
301

301
301
301
301
301
301

301
301
301
301
301
301

БДС EN 301 502
Всички останали параметри се определят от оператора Приложение: GSM-R мобилни устройства за краен
БДС EN 301 511
на електронната съобщителна мрежа.
потребител.
БДС EN 301 419-7

БДС EN 301 526
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-25

Приложим стандарт

876-880 MHz
921-960 MHz

Други ограничения за използването

Всички останали параметри се определят от оператора
Приложение: за краен потребител.
на електронната съобщителна мрежа.

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)

452,7-457,4 MHz
462,7-467,4 MHz

Радиочестотна лента

БРОЙ 47
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 1

-

-

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя) 34 dBW e.i.r.p. (LEST)
предаване (Земя-Космос) 50 dBW e.i.r.p. (HEST)
предаване (Земя-Космос)

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя) 50 dBW e.i.r.p.
предаване (Земя-Космос)

1518,0-1525,0 MHz
1525,0-1544,0 MHz
1545,0-1559,0 MHz
1610,0-1626,5 MHz
1613,8-1626,5 MHz
1626,5-1645,5 MHz
1646,5-1660,5 MHz
1670,0-1675,0 MHz
1980,0-2010,0 MHz
2170,0-2200,0 MHz
2483,5-2500,0 MHz

10,70-12,75 GHz
19,70-20,20 GHz
14,00-14,50 GHz
29,50-30,00 GHz

10,70-11,70 GHz
12,5-12,75 GHz
14,00-14,50 GHz

Посока

Максимална излъчена мощност/
максимална плътност на мощността

приемане (Космос-Земя)
137-138 MHz
предаване (Земя-Космос)
148,0-150,05 MHz
предаване (Земя-Космос)
399,90-400,05 MHz
приемане (Космос-Земя)
400,15-401 MHz

Радиочестотна
лента

EN
EN
EN
EN

301
301
301
301

301
301
301
301
301
302
301
301

428
459
489-1
489-12

426
441
442
444
681
574
489-1
489-20

БДС EN 302 186
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

ВЕСТНИК

Всички останали парамет
ри се определят от оператора на спътниковата
електронна съобщителна
мрежа.

Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на LEST
и HEST спътникови терминали.
Когато антената е свързана към
повече от един предавател или
п реда ват ел я т оси г у ря ва повече
от една носеща честота (работа с
няколко носещи), нивото на e.i.r.p.
е сумата от всички едновременни
излъчвания от основната диаграма
на излъчване на антената.
Не се доп уска използването на
HEST спътникови терминали на
разстояние, по-малко от 500 m от
охраняемите граници на летище.
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
станции на борда на въздухоплавателни средства (AES).
Спазват се техническите и експлоатационни изисквания, определени в
Препоръка ITU-R M.1643 на Международния съюз по далекосъобщения.

Радиочестотните ленти са разпределени за използване от мобилни
земни спътникови терминали, работещи в подвижна спътникова
радиослужба.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС EN 301 721
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

Приложим стандарт

ДЪРЖАВЕН

Всички останали парамет
ри се определят от оператора на спътниковата
електронна съобщителна
мрежа.

Всички останали парамет
ри се определят от оператора на спътниковата
електронна съобщителна
мрежа.

Допълнителни парамет
ри (разпределение на
каналите и/или достъп Други ограничения за използването
до канала и правила за
заемането му)
Радиочестотните ленти са разпределени за използване от мобилни земни станц ии от глоба лни
спътникови системи, използващи
Всички останали парамет
сп ът н и ц и на нег еос та ц ионарн и
ри се определят от опеорбити за предоставяне на мобилни
ратора на спътниковата
спътникови персонални електронни
електронна съобщителна
съобщителни услуги, включващи
мрежа.
предаване на данни с ниска скорост,
изпращане на съобщения, определяне на местоположение и други
негласови приложения.

5. Точка 7 се изменя така:
„7. Радиосъоръжения, работещи под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи
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приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)

приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)

10,70-11,70 GHz
12,50-12,75 GНz
12,75-13,25 GHz
14,00-14,50 GHz

17,30-20,20 GHz
27,5-27,8185 GHz
28,4545-28,9385 GHz
29,4625-30 GHz

Посока

10,70-11,70 GHz
12,5-12,75 GHz
14,00-14,50 GHz

Радиочестотна
лента

Допълнителни парамет
ри (разпределение на
каналите и/или достъп Други ограничения за използването
до канала и правила за
заемането му)
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
останали парамет станции на борда на плавателни
12,5 dB(W/MHz) максимална спек- Всички
ри се определят от опе- съдове (ESV).
трална плътност на e.i.r.p.;
ратора на спътниковата Спазват се техническите и експло16,3 dBW e.i.r.p.
електронна съобщителна атационни изисквания, определени
мрежа.
в Ре з ол юц и я 9 0 2 ( W RC - 03) на
Международния съюз по далекосъобщения.
Максимална плътност на e.i.r.p. за
линейно поляризираната компонента
във всяка посока на ϕ от оста на
главния хоризонтален лъч:
33 – 25 log ϕ dBW/40 kHz, когато 2,5°
≤ ϕ ≤ 7,0°;
Посочените технически изисква+12 dBW/40 kHz, когато 7,0° < ϕ ≤ 9,2°;
ния се прилагат по отношение на
36 – 25 log ϕ dBW/40 kHz, когато 9,2° Всички останали парамет транспортируеми земни станции за
< ϕ ≤ 48°;
ри се определят от опе- репортажни цели SNG TES.
–6 dBW/40 kHz, когато 48° < ϕ ≤ 180°. ратора на спътниковата Не с е д о п ус к а и з п о л з в а н е н а
Максимална плътност на e.i.r.p. за електронна съобщителна транспортируеми земни станции
кръстосано поляризираната компо- мрежа.
за репортажни цели SNG TES на
нента във всяка посока на ϕ от оста
разстояние, по-малко от 500 m от
на главния хоризонтален лъч:
охраняемите граници на летище.
23 – 25 log ϕ dBW/40 kHz, когато
2,5° ≤ ϕ ≤ 7,0°;
+2 dBW/40 kHz, когато 7,0° < ϕ ≤ 9,2°;
ϕ – ъгъл в градуси между оста на
главния лъч и посоката на измерване.
50 dBW e.i.r.p.
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
За ESOMPs, рабо т ещ и в ра д ио станции на мобилни платформи
честотните ленти 17,30-19,70 GHz и
ESOMPs. ESOMPs могат да бъдат
27,5-27,8185 GHz, 28,4545-28,9585 GHz
монтирани на въздухоплавателни
и 29,4625-29,50 GHz:
средства, плавателни съдове или
· Спект ралната плътност на ексухопътни превозни средства, както
вивалентната изотропно излъчена Всички останали парамет и преносими устройства, използвамощност e.i.r.p. извън оста (the off- ри се определят от опе- ни в движение или при временни
axis e.i.r.p. spectral density), излъчена ратора на спътниковата спирания.
от ESOMP в радиочестотните ленти електронна съобщителна Не се допуска използване на ESOMPs
27,8285-28,4445 GHz и 28,9485-29,4525 мрежа. ESOMPs мрежите на разстояние, по-малко от 500 m
GHz е ограничена до -35 dBW/MHz работят под контрола на от охраняемите граници на летище.
по посока 3 градуса или по-малко над система за управление на ESOMPs, които използват затворена
локалната хоризонтална равнина на мрежата (Network Control система за проследяване на спътниковия сигнал и алгоритъм, който е
ESOMP терминала. Off-axis (извън Facility- NCF).
устойчив за улавяне и проследяване
оста) се отнася до ъгли, по-големи
на съседни спътникови сигнали.
от 7° от оста на главния лъч или на
E SOM Ps не з аба вно п р ек рат я ва
ъгъл, по-голям от обявения миниизлъчванията си, когато установи,
мален ъгъл на елевация на ESOMP,
че се е извършило непредназначено спътниково проследяване или
в зависимост от това, кое от двете
такова е на път да се случи.
е по-ниско.

Максимална излъчена мощност/
максимална плътност на мощността

ДЪРЖАВЕН
БДС EN 303 978
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 430
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 302 340
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложим стандарт
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Посока

· Ъгъл на елевация на антената: ≤ 3°.
· За ESOMPs, монтирани на самолет,
плътността на потока на мощността
(PFD) в dB(W/m2) на земната повърхност за референтна честотна лента с
широчина 14 MHz е:
–124.7 for 0° ≤ δ ≤ 0.01°
–120.9 + 1.9 log10 (δ) for 0.01° < δ ≤ 0.3°
–116.2 + 11.0 log10 (δ) for 0.3° < δ ≤ 1.0°
–116.2 + 18.0 log10 (δ) for 1.0° < δ ≤ 2.0°
–117.9 + 23.7 log10 (δ) for 2.0° <
δ ≤ 8.0°
–96.5 for 8.0° < δ ≤ 90.0°,
където δ е ъгълът на пристигане на
лъча на земната повърхност в градуси. Когато се оценява съответствието
с PFD маската, трябва да се взема
предвид поглъщането в атмосферата и всяко затихване вследствие на
корпуса на самолета.
· За ESOMPs, монтирани на плавателен съд, праговата стойност на PFD
на линията на най-големия отлив, на
височина 20 м над средното морско
равнище е -109 dB (W/m2) за референтна честотна лента с широчина
14 MHz. Когато се оценява съответствието с праговата стойност на PFD,
процентът от времето, който трябва
да се използва в модела на разпространение, трябва да бъде 0.007 %.

Максимална излъчена мощност/
максимална плътност на мощността

ESOMPs, работещи в режим на
приемане в радиочестотна лента
17,30-19,70, са без право на защита от смущения от BSS фидерни
линии и станции от неподвижна
радиослужба, работещи в същата
радичестотна лента.

Допълнителни парамет
ри (разпределение на
каналите и/или достъп Други ограничения за използването Приложим стандарт
до канала и правила за
заемането му)

Тип

Предотвратяване на връзката между мобилните терминали и наземните мрежи

LTE 1800, честотно LTE в съответствие с LTE стандартите, публикувани от ETSI, и по- По времето, когато е разрешена употребата
1710-1785 MHz (предаване)
разделяне на кана- конкретно БДС EN 301 908-1, БДС EN 301 908-13, БДС EN 301 908-14 и на MCA услуги на борда на въздухоплавател1805-1880 MHz (приемане)
лите (FDD)
БДС EN 301 908-15 или еквивалентни спецификации.
ното средство, трябва да бъдат предотвратени

GSM в съответствие с GSM стандартите, както са публикувани от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и по-конкретно:
БДС EN 301 502, БДС EN 301 511 и БДС EN 302 480 или еквивалентни
спецификации.

Система

ВЕСТНИК

1710-1785 MHz (предаване)
GSM 1800
1805-1880 MHz (приемане)

Радиочестотна лента

Радиочестотни ленти и системи, които са разрешени за предоставяне на МСА услуги

ДЪРЖАВЕН

“
6. Точка 9 се изменя така:
„9. Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги)
Таблица 1. Радиочестотни ленти и системи, които са разрешени за МСА услугите и изисквания за предотвратяване на връзката между
мобилните терминали и наземните мрежи

Радиочестотна
лента

С Т Р. 3 4
БРОЙ 47

Система

Предотвратяване на връзката между мобилните терминали и наземните мрежи

–14,5

–12,6

–11,0

–9,6

–8,5

4000

5000

6000

7000

8000

7,65

6,49

5,15

3,57

1,63

–0,87

–4,4

–11,6

–12,9

–14,5

–16,5

–19,0

9,5

–5,6

–6,9

–8,5

–10,5

–13,0

3,8

8,3

7,0

5,4

3,5

1,0

10,4

9,3

7,9

6,3

4,4

1,9

1. Минималната височина над нивото на земната повърхност, над която се намира във всеки
един момент въздухоплавателното средство,
за всяко предаване от функционираща MCA
система GSM 1800 е 3000 метра.
2. При експлоатация бордовата BTS трябва
да ограничава предавателната мощност на
всички мобилни GSM терминали, предаващи
в радиочестотния обхват 1800 MHz, до номинална стойност 0 dBm/200 kHz при всички
етапи на комуникация, включително при
първоначалния достъп.
3. При експлоатация бордовият В-възел трябва
да ограничава мощността на всички мобилни
LTE терминали, предаващи в радиочестотния
обхват 1800 MHz, до номинална стойност от 5
dBm/5 MHz при всички етапи на комуникация.
4. При експлоатация бордовият В-възел трябва
да ограничава мощността на всички мобилни
UMTS терминали, предаващи в радиочестотния обхват 2100 MHz, до номинална стойност
от –6 dBm/3,84 MHz при всички етапи на комуникация, а максималният брой потребители
следва да не надвишава 20.

Експлоатационни изисквания

7

7

7

7

5,6

3,1

“
Председател:
Веселин Божков

5

5

5

5

3,9

1,7

ВЕСТНИК
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3,8

2,9

1,8

0,5

–1,1

–3,3

GSM 1800 LTE 1800
UMTS
MHz
MHz
2100 MHz
dBm/200
dBm/10 dBm/3,84
kHz
MHz
MHz

Максимална еквивалентна изотропно излъчвана мощност извън въздухоплавателното средство от мобилния терминал

ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

–17,0

3000

Височина над ниМаксимална стойност на плътността на еквивалентната изотвото на земната
ропно излъчвана мощност, генерирана от NCU/бордова BTS/
повърхност, над
бордовия В-възел извън въздухоплавателното средство
която се намира
във всеки един
460-470
791821
921-960
1805-1880 2110-2170 2570-2690
момент въздухMHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
оплавателното
dBm/1,25 dBm/10
dBm/200 dBm/200 dBm/3,84 dBm/4,75
средство,
MHz
MHz
kHz
kHz
MHz
MHz
m

Таблица 2. Технически параметри

опитите на мобилните терминали, приемащи
в радиочестотните ленти, посочени по-долу,
да се свържат със съответните наземни мобилни мрежи:
UMTS 2100, честот- UMTS в съответствие с UMTS стандартите, публикувани от ETSI, и 460-470 MHz – CDMA2000, FLASH OFDM;
1920-1980 MHz (предаване)
но разделяне на ка- по-конкретно БДС EN 301 908-1, БДС EN 301 908-2, БДС EN 301 908-3 791-821 MHz – LTE;921-960 MHz – GSM, UMTS,
2110-2170 MHz (приемане)
налите (FDD)
и БДС EN 301 908-11 или еквивалентни спецификации.
LTE и WiMAX;
1805-1880 MHz – GSM, UMTS, LTE и WiMAX;
2110-2170 MHz – UMTS, LTE;
2570-2620 MHz – UMTS, LTE и WiMAX;
2620-2690 MHz – UMTS, LTE и WiMAX.

Тип

Радиочестотни ленти и системи, които са разрешени за предоставяне на МСА услуги

Радиочестотна лента
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-284
от 9 април 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Генджов орман“, в
землището на с. Искър, община Гулянци, област
Плевен, обявена като природна забележителност
със Заповед № 2808 от 10.10.1962 г. на председателя
на Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1963 г.),
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-708 от 10.06.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.),
от 273 дка на 260,942 дка.
2. В границите на защитена местност „Генджов
орман“, определени със заповедите по т. 1, попадат
имоти с номера 000185 и 000186 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Искър, ЕКАТТЕ 14888, община Гулянци, област
Плевен, с обща площ 260,942 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Генджов
орман“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3673

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-350
от 13 май 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Езеро
Бил яковец“, в землището на с. Здравковец,
община Габрово, област Габрово, обявена със
Заповед № 233 от 4.04.1980 г. на председателя на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 35 от 1980 г.), от
142 дка на 166,626 дка.

2. В границите на природна забележителност
„Езеро Биляковец“, определени със заповедта за
обявяване по т. 1, попадат имоти с номера: 000096,
126001, 126002, 126004, 126005, 126016, съгласно
картата на възстановената собственост на землището на с. Здравковец, ЕКАТТЕ 30661, община
Габрово, област Габрово, с обща площ 166,626 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на природна забележителност „Езеро
Биляковец“ и картният материал се съхраняват и
са на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Велико Търново.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3640

За министър:
Ч. Георгиев

ЗАПОВЕД № РД-351
от 13 май 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Бостанчетата“, в
землището на с. Боженците, община Габрово,
област Габрово, обявена за природна забележителност със Заповед № 1141 от 15.12.1981 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 102 от 1981 г.), прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-1305 от 27.12.2002 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 7 от 2003 г.), от 3 дка на 3,218 дка.
2. В границите на защитена местност „Бостанчетата“, определени със заповедта за обявяване по
т. 1, попада имот с номер 132004 съгласно картата
на възстановената собственост на землището на
с. Боженците, ЕКАТТЕ 04964, община Габрово,
област Габрово, с площ 3,218 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Бостанчетата“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Велико Търново.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3641

За министър:
Ч. Георгиев
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ЗАПОВЕД № РД-352
от 13 май 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Лъгът“, в землището
на село Батошево, община Севлиево, област
Габрово, обявена за природна забележителност
със Заповед № 16 от 8.01.1981 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет, прекатегоризирана в
защитена местност със Заповед № РД-1310 от
27.12.2002 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.), от 9 дка на 10,132 дка.
2. В границите на защитена местност „Лъгът“,
определени със заповедта за обявяване по т. 1,
попада имот с номер 243008 съгласно картата
на възстановената собственост на землището на
с. Батошево, ЕКАТТЕ 02885, община Севлиево,
област Габрово, с площ 10,132 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Лъгът“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – Велико Търново.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Лафтин“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – Велико Търново.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ч. Георгиев

3643

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 750
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-1485 от 7.05.2014 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за „Трасе за
водопровод от напорен резервоар – 300 куб. м
до контура на регулацията на с. Места, община
Банско, за разделно водоподаване от общ напорен
резервоар“.
Председател:
В. Колчагов
3675

За министър:
Ч. Георгиев

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА

3642
ЗАПОВЕД № РД-353
от 13 май 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Лафтин“, в землището
на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово,
обявена за природна забележителност със Заповед
№ 2109 от 20.12.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет, прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-1313 от 27.12.2002 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 7 от 2003 г.), от 180 дка на 187,915 дка.
2. В границите на защитена местност „Лафтин“,
определени със заповедта за обявяване по т. 1,
попадат имоти с номера 053035, 053048, 053049,
053050, 053051, 053097 съгласно картата на възстановената собственост на землището на с.
Кормянско, ЕКАТТЕ 38652, община Севлиево,
област Габрово, с площ 187,915 дка.
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РЕШЕНИЕ № 809
от 17 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с
вх. № М-2840 от 16.12.2013 г. от Борис Димитров
Димитров и Дарина Златинова Димитрова чрез
пълномощник Величка Банкова Паликова и прието решение № 13 от протокол № 1 от 9.01.2014 г.
на OЕСУТ Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техничес
ката инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна
линия за захранване на поземлен имот (ПИ)
№ 58445.115.569 по КК на с. Приселци, намиращ
се в землището на с. Приселци“, с обща дължина
на трасето 176,88 м и възложители Борис Димит
ров Димитров и Дарина Златинова Димитрова.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ жалби и протести се
подават в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ чрез ОбС – с. Аврен,
до Административния съд – Варна.

3481

Председател:
М. Черкезов
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РЕШЕНИЕ № 811
от 17 април 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ, пос
тъпило заявление с вх. № М-619(9) от 21.02.2014 г.
от „Евгений Русия“ – ЕООД, ЕИК 200355708,
чрез пълномощник Красимира Желязкова Колева относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) № 055010,
м. Старите лозя, землището на с. Близнаци, за
УПИ № III-55010, кв. 124, във връзка с промяна
на предназначението на земята с отреждане за
„Жилищно строителство“ и прието решение
№ 3 от протокол № 3 от 31.03.2014 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на поземлен имот
№ 055010, м. Старите лозя, землището на с. Близнаци, за УПИ № III-55010, кв. 124, във връзка с
промяна на предназначението на земята с отреждане за „Жилищно строителство“.
Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване на изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ жалби и протести се
подават в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ чрез ОбС – с. Аврен,
до Административния съд – Варна.
Председател:
М. Черкезов
3482

ОБЩИНА С. БАНИТЕ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 301
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 6 по
протокол № 3 от 1.04.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – с. Баните, одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на нова
кабелна линия 20 kV и два броя МТП в поземлен
имот № 026002, местност Бахтерица, землище
с. Стърница, и в поземлени имоти № 003223 и
№ 003001, местност Енихан, землище с. Босилково, община Баните, област Смолян.
Председател:
Б. Ириков
3587

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 129
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3,
4 и 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

Приема решение за одобряване на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за трасе на „Допълнителен водопровод: с. Белопопци – с. Байлово“, землището на с. Белопопци
и с. Байлово, община Горна Малина, Софийска
област.
Решението може да се обжалва пред Административния съд – София област, чрез Общинския
съвет – с. Горна Малина, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ив. Ников
3681

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 389
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Водопровод и ел. кабел от помпена станция „Божичен“ до новоизграждащ се обект ТК (тръбен
кладенец) 5“ за ПИ 000143 в местност Над село
в землището на с. Божичен, община Иваново,
област Русе.
2. Възлага на кмета на общината след влизане в сила на решението на общинския съвет да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
3441
15. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 май 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5087786
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2318246
Инвестиции в ценни книжа
19621410
Всичко активи:
27027442
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
К. Христов

9783891
6178514
4391982
1647517
5025538
27027442

За гл. счетоводител
на БНБ:
Л. Лозанова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 май 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
32950
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1447290
Дълготрайни материални и
нематериални активи
153665
Други активи
11807
Депозит в управление „Емисионно“
5025538
Всичко активи:
6671250
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2694820
Други пасиви
19110
Всичко задължения
2713930
Основен капитал
20000
Резерви
3916243
Неразпределена печалба
21077
Всичко собствен капитал:
3957320
Всичко пасиви:
6671250
Подуправител на БНБ:
За гл. счетоводител
Д. Костов
на БНБ:
Л. Лозанова
3753
21. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,05 на сто, считано от 1 юни 2014 г.
3752
2. – Министърът на инвестиционното проек
тиране на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС-13 от 28.05.2014 г. на община
Несебър за строеж: инженеринг (проектиране
и строителство) на ПСОВ, колектори и КПС по
проект „Събиране, пречистване и отвеждане на
пречистените отпадъчни води от агломерация
Несебър – Слънчев бряг – Равда в рамките на
проект DIR-51011116-68-152 ОП „Околна среда
2007 – 2013“. Обект 3: Събиране на отпадъчни
води и довеждането им до изливна шахта № 2
на главен колектор към КПС 15. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МИП.
3689
55. – Министърът на инвестиционното про
ектиране на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3 и. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС-8 от 10.05.2014 г. на
Министерството на регионалното развитие за
строеж: „Брегозащита в Силистра – Брегоукрепване на Западна промишлена зона – 800 м, гр.
Силистра“, с местоположение ПИ 66425.514.30, ПИ
66425.514.517, ПИ 66425.514.518, ПИ 66425.514.519,
ПИ 66425.514.520 – гр. Силистра, Индустриална
зона-запад. Разрешението за строеж може да бъде
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обжалвано пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МИП.
3737
17. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище – изтичащ
мандат на 1.07.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч – изтичащ мандат
на 7.07.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Перник – изтичащ мандат
на 8.07.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Оряхово – изтичащ мандат
на 10.07.2014 г.;
1.5. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол – изтичащ мандат
на 14.07.2014 г.;
1.6. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца – изтичащ мандат
на 17.07.2014 г.;
1.7. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Габрово – изтичащ мандат
на 17.07.2014 г.;
1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Търговище – изтичащ
мандат на 17.07.2014 г.;
1.9. Административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен – изтичащ мандат
на 20.07.2014 г.;
1.10. Административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив – изтичащ мандат
на 20.07.2014 г.;
1.11. Административен ръководител –председател на Окръжен съд – Видин – изтичащ мандат
на 20.07.2014 г.;
1.12. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен – изтичащ
мандат на 20.07.2014 г.;
1.13. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе – изтичащ мандат
на 21.07.2014 г.;
1.14. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград – изтичащ
мандат на 23.07.2014 г.;
1.15. Административен ръководител – председател на Районен съд – Кърджали – изтичащ
мандат на 24.07.2014 г.;
1.16. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора – изтичащ
мандат на 24.07.2014 г.;
1.17. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас – изтичащ мандат
на 27.07.2014 г.;
1.18. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Разград – изтичащ
мандат на 28.07.2014 г.;
1.19. Административен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг – изтичащ
мандат на 30.07.2014 г.;
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1.20. Административен ръководител – председател на Районен съд – Попово – изтичащ мандат
на 31.07.2014 г.
2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Етрополе – свободна
длъжност;
2.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Царево – свободна
длъжност;
2.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Костинброд – свободна
длъжност;
2.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат – свободна
длъжност;
2.5. Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка
и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
3702
52. – Национа лната агенция за при ходи
т е, Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, офис
Перник, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановления № 0652/2011/000376-379 от 30.04.2014 г.
възлага на „Р у маси я – 20 05“ – ЕООД, ЕИК
113580700, със седалище и адрес на управление
гр. Трън, община Трън, област Перник, ул. Тенеси 1, представлявано от Асен Руменов Асенов:
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битова сграда – ЗП 120 кв. м, овчарник – ЗП 480
кв. м, сеновал – ЗП 400 кв. м, и овчарник – ЗП
500 кв. м, намиращи се в с. Костуринци, община
Трън, за сумата 7360 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
3658
601. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Смолян,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 14790/2001/068572 от 28.04.2014 г. възлага
на „Ай Пи Зет“ – ЕООД, ЕИК 830160328, със
седалище и адрес на управление: област Смолян, община Баните, с. Баните, ул. Хан Аспарух
33, представлявано от Алеко Здравков Келешев,
следния недвижим имот: сгради – незавършено
строителство и терен, включващи: пречиствателна
станция № 1, включваща: сграда – едноетажна
масивна сграда със застроена площ – 126 кв. м,
построена 1994 г., намираща се в имот 002225
по плана на земеделските земи в землището на
с. Давидково, община Баните, сградата е в незавършен вид, при граници: имот 002066 – ДЛ, и имот
001894 – река; аеретор – масивна конструкция
със застроена площ – 28 кв. м, построена 1994 г.,
бетоново строително съоръжение, намиращо се
в имот 002225 по плана на земеделските земи в
землището на с. Давидково, община Баните, при
граници: имот 002066 – ДЛ и имот 001894 – река;
централа – масивна конструкция, със застроена
площ – 92 кв. м, и бруто площ – 166 кв. м (по
проект), намираща се в имот 002225 по плана на
земеделските земи в землището на с. Давидково,
община Баните, при граници: имот 002066 – ДЛ и
имот 001894 – река; утайници – масивна конструкция, със застроена площ – 660 кв. м, построена
1994 г., бетоново строително съоръжение със 7
басейна, намиращи се в имот 002225 по плана на
земеделските земи в землището на с. Давидково,
община Баните, при граници: имот 002066 – ДЛ, и
имот 001894 – река; терен – застроен и незастроен,
с обща площ – 23 054 кв. м, за имот кад. № 2225,
в землището на с. Давидково, община Баните, с
граници: имот 002066 – ДЛ, и имот 001894 – река,
за сумата 54 540 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
3733
655. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за доцент по област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Техника на безопасност на труда и противопожарна техника“,
учебни дисциплини „Противопожарна тактика – І
част (Основи на оперативната тактика за гасене
на пожари)“ и „Противопожарна тактика – ІІ
част (Оперативната тактика за гасене на пожари
в обекти)“ в катедра „Тактика“ към факултет
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – един със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи в Академията
на МВР, п. к. 555, тел. 98 29 222.
3657
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7. – Лесотехническият университет – София,
на основание РМС № 293/13.05.2014 г. обявява
конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014/2015 г. по следните
докторски програми:

Шифър

Образователна
и научна
Области на висше
степен
образование, професи„Доктор“
онални направления и
докторски програми редов- задочно
но

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.7.

Администрация и управление

4.
4.4.

5.
5.13.

6.1.

1

1

1

Природни науки, математика и информатика
Науки за земята
2

1

Технически науки
Общо инженерство
1

1

Технология, механизация и автоматизация
на дървообработващата
и мебелната промишленост

1

Дървесинознание и дървесни материали

1

Аграрни науки и ветеринарна медицина
Растениевъдство
1

Растителна защита
2

Животновъдство
2

1

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен
риболов

1

Ветеринарна медицина

Горски култури, селекция и семепроизводство

1

Организация и управление на производството
(по отрасли и подотрасли)

Генетика
6.4.

Горско стопанство

1

1

Растителна защита
6.3.

6.5.

1

Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите

Икономика и управление (по отрасли)

Лозарство
6.2.

Паразитологи я и инвазионни болест и на
животните и човека

1

1

Технология, механизация и автоматизация
на горското стопанство
и добива на дървесина

6.

Образователна
и научна
Области на висше
степен
образование, професи„Доктор“
онални направления и
докторски програми редов- задочно
но

Лесоустройство и так
сация

1

Машини и съоръжения
за горското стопанство,
дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост

Шифър

С Т Р. 4 1

Лесовъдство, вкл. Дендрология

Приложение на изчисл и т ел ната т ех н и к а в
икономиката

Екология и опазване на
екосистемите

ВЕСТНИК

1

1

Срок за подаване на документи – 3 месеца от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи:
заявление (по образец) – бланка на заявлението
може да бъде изтеглена от сайта на университета
www.ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално заверени копия на диплома и приложение
за придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или
уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са и други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област; удостоверение за признато
висше образование (ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище); списък на публикациите (ако има такива); медицинско свидетелство;
удостоверение от психодиспансер; свидетелство за
съдимост; документ за платена такса за участие в
кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за изпит по
специалност и 20 лв. за чужд език). Документите
в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда
на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10. За
информация – тел. 02 868 86 32.
3602
23. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона
за развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2014/2015 г.
в следните акредитирани специалности:
Научна специалност

Форма на
обучение
редовна

задочна

1. „Технология на силикатите, свързващите вещества и
труднотопимите неметални
материали“, шифър 02.10.12

2

-

2. „Технология за пречистване
на водите“, шифър 02.22.02

2

-
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Научна специалност
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Форма на
обучение
редовна

задочна

3. „Технология на природните и синтетичните горива“,
шифър 02.10.23

2

-

4. „Технология на биологично активните вещества (вкл.
ензими, хормони, белтъци)“,
шифър 02.11.11

2

-

5. „Организаци я и у правление на производството
(индустрия)“, шифър 05.02.21

1

-

Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се
подават в ректората, Бургас 8010, к-с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293;
0886 664 213.
3635
37. – Университетът „Проф. д-р Асен Зла
таров“ – Бургас, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 1.2. „Педагогика“,
научна специалност 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия и методика
на възпитателната работа)“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф.
Якимов 1, стая 214, тел. 056 715 725.
3703
6. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
„асистент“ в професионално направление 9.2.
„Военно дело“ и научна специалност „Организация
и управление на въоръжените сили“ за военнослужещ в катедра „Организация и управление на
тактическите подразделения от ВМС“ на факултет
„Навигационен“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в училището, тел. 552-230, 552-243,
632-015, в. 16-704, и на сайта на училището: www.
naval-acad.bg.
3704
23. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ –
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост и в изпълнение на точка
4 от Решение на Министерския съвет № 625 от 18
октомври 2013 г. за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект: „Интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в
България – Пловдив“, на: 1. Йорданка Стойчева
Бакалова, наследник на Иван Христов Бакалов,
собственик на имот № 31036.22.74, намиращ се
в землището на с. Златитрап, община „Родопи“,
област Пловдив, че същият имот с площ 2,301 дка,
описан в РМС № 625 от 18.10.2013 г. – приложение
към т. 1, т. 9, се отчуждава; 2. Георги Димитров
Такев – собственик на имот № 31036.22.209, намиращ се в землището на с. Златитрап, община
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„Родопи“, област Пловдив, че част от същия
имот с площ 2,012 дка, описан в РМС № 625
от 18.10.2013 г. – приложение към т. 1, т. 28, се
отчуждава. За допълнителна информация – на
сайта на ДП НКЖИ – www.rail-infra.bg.
3732
55. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Трасе на ел. кабел 20 kV
за захранване на КТП 100 kVA 20/0,4 kV, преминаващ през имоти с идентификатори 04279.36.73
(общ.) и 04279.36.74 (общ.) за захранване на обект:
„Спортен комплекс – игрища за футбол, волейбол,
баскетбол, хандбал и обслужващи помещения“,
в имот с идентификатор 04279.36.72 в местността
Река Бистрица-Ш.107 по кадастралната карта на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
3682
56. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на канал
Ф315, преминаващ през имот с идентификатор
04279.36.80 (общ.) за захранване на обект: „Спортен комплекс – игрища за футбол, волейбол,
баскетбол, хандбал и обслужващи помещения“,
в имот с идентификатор 04279.36.72 в местността
Река Бистрица-Ш.107 по кадастралната карта на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
3683
57. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на водопровод
Ф90, преминаващ през имоти с идентификатори
04279.36.73 (общ.), 04279.36.80 (общ.) и 04279.36.4
(частна) за захранване на обект: „Спортен комплекс – игрища за футбол, волейбол, баскетбол,
хандбал и обслужващи помещения“, в имот с идентификатор 04279.36.72 в местността Река Бистрица-Ш.107 по кадастрална карта на Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
3684
55. – Областният управител на област Видин
на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 148, ал. 3 ЗУТ
съобщава, че е издадено Разрешение за строеж
№ 001 от 23.05.2014 г. за обект: „Рехабилитация
на ВЕЛ 20 kV „БОРЕЛ“, преминаващ през зем-
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лищата на община Грамада и община Кула“, и са
одобрени съгласувани инвестиционни проекти на
23.05.2014 г. от областния управител. Разрешението за строеж е издадено на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, и подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3685
11. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване и В и К схеми към него на квартали
38, 92, 61, 103, 59 и 94 по подробния устройствен
план на Момчилград, област Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 23,
ет. 3 в сградата на общинската администрация
Момчилград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3686
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план на площадка
на водохващане, трасе на захранващ водопровод
и площадка на МВЕЦ „Мъглиж“ в ПИ с идентификатор 49494.658.289 по кадастралната карта на
гр. Мъглиж, област Стара Загора. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
3687
14. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че във връзка с реализиране на инвестиционно
намерение – „Реконструкция, модернизация и
създаване на нова експозиция на националните
паметници на културата – Регионален исторически музей гр. Перник“, е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване на част от квартал 1 по
плана на гр. Перник, кв. Драгановец, одобрен
със Заповед № ІІІ-233 от 28.03.1977 г., и квартал
209 по плана на гр. Перник – ЦГЧ, одобрен със
Заповед № 4 от 4.01.1993 г. на кмета на община
Перник, като: 1. С плана за регулация се променя
регулацията на УПИ ІІІ – „За музеен комплекс“,
в кв. 1, УПИ ІІ – „За ритуален дом“, в кв. 1, и
УПИ ІІ – „За архив и фирмени магазини“, в кв.
209. Образува се нов квартал № 290 и нов УПИ
І – „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“. Променя се уличната регулация на
улици с осови точки № 815-816-806-805-807-808809-810-9214-1262. Образуват се нови улици с осови
точки № 9214-9809-9810; улица с о.т. № 9809-98089811-807-7806; улица с о.т. № 9805-8806-8805-9811.
2. С плана за застрояване се определят: зона на
застрояване, начин на застрояване (свободно),
характер на застрояване Ц (централна) и се
потвърждават съществуващите сгради с идентификатори № 55871.502.601.1, 55871.502.601.2,
55871.502.601.3, 55871.502.601.6, 55871.502.601.7 и
55871.502.601.8, намиращи се в имот с идентификатор 55871.502.601 по кадастралната карта на

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

гр. Перник и в УПИ ІІІ – „За музеен комплекс“,
в кв. 1 по действащия регулационен план на
гр. Перник – ЦГЧ. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, ет. 12, стая 6, сл.
тел. 076/684-260. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3656
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на поземлени имоти 315006, 315013, 201180 и 20140
в местност Общинска мера в землището на с.
Пелишат, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – парцеларен план за
водопровод до поземлен имот с идентификатор
315006, намиращ се в местността Общинска
мера в землището на с. Пелишат. Проектът се
намира в стая № 94, ет. 4 на общината и може
да бъде прегледан всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в Центъра
за административно обслужване на гражданите
на Община Плевен – пл. Възраждане 4.
3688
97. – Община с. Кайнарджа, област Силистра, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план на водопроводно отклонение за ПИ 032013 по КВС на с. Голеш, община
Кайнарджа, собственост на ЗП „Гюлтекин Невриев
Алиосманов“. Предвижда се водопроводът да пресече второстепенна улица, да премине през ПИ
№ 150467 (пасище, мера) – публична общинска
собственост, и ПИ 000280 (полски път) – публична общинска собственост, да достигне до имота
съгласно предложение, съгласувано с В и К –
гр. Силистра. Общата дължина на трасето е
269 м, а площта на сервитута е 1132 м. Проектът
е изложен в стая 206 в сградата на общинската
администрация – с. Кайнарджа, ул. Димитър
Дончев 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3654

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181, ал. 1 по препращане от чл. 188
АПК обявява, че е постъпил протест от прокурор
в Районна прокуратура – гр. Дупница, с който се
оспорват като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 63, ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне
на размера на местните данъци на територията
на община Бобов дол, приета с Решение № 3
от протокол № 1 от 28.01.2011 г. от заседание
на Общинския съвет – гр. Бобов дол, в сила от
1.01.2011 г., изм. с Решение № 54 от протокол
№ 4 от 29.12.2011 г., изм. с Решение № 16 от
протокол № 3 от 27.02.2014 г. Страни по делото
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са прокурорът, в качеството на оспорващ, и Общинският съвет – гр. Бобов дол, в качеството
на ответник по оспорването. По оспорването е
образувано адм. дело № 111/2014 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, което е
насрочено за 11.07.2014 г., 10 ч.
3711
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ловеч, срещу Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Ловеч, приета с Решение № 392 от 11.06.2013 г.
на ОбС – Ловеч, както и последващите изменения и допълнения на наредбата, вкл. с Решение
№ 653 от 24.04.2013 г. на ОбС – Ловеч, по което
е образувано адм. дело № 8/2014 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
3690
Административният съд – Пазарджик, V състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против Решение № 8 от 30.01.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Пазарджик, взето с
протокол № 1 от 30.01.2014 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 200/2014 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.06.2014 г. от 13,45 ч.
3712
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 24 състав, призовава Георги Стоев
Василев като заинтересована страна по административно дело № 7295/2013 г., образувано по
жалба на Никола Евтимянов Първанов и Румен
Евтимянов Първанов от София срещу заповед
№ КД-14-56 от 23.04.2013 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър в частта за имот с идентификатор
68134.2822.271. Делото е насрочено за 20.10.2014 г.
от 14 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на ГПК.
3713
Благоевградският районен съд, гражданско
отделение, трети състав, уведомява Росшхенд
Кавин Беероо, роден на 13.03.1964 г., гражданин
на Мавриций, без постоянен и настоящ адрес
в Република България, че е ответник по гр. д.
№ 893/2014 г., образувано по предявен от Антония Йорданова Тонева иск по чл. 127а СК, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
Благоевградския районен съд, Благоевград, пл.
В. Левски 1, за връчване на книжата по делото,
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител.
3736
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 84
състав, по гр.д. № 19308/2013 г. кани държателя на
запис на заповед, 7.01.2012 г., в София, съгласно
който издателят „Добруджански хляб“ – АД, ЕИК
124121775, със седалище и адрес на управление в
Добрич, ул. 23-ти септември 4, представлявано
от Дора Василева Малева, се задължава при
предявяването на записа да заплати безусловно
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и неотменимо на „Ромпетрол България“ – ЕАД,
ЕИК 117599032, със седалище и адрес на управление в София, бул. Сливница 188, ет. 6, или на
негова заповед сумата 288 000 лв., платима без
разноски и без протест по седалището на поемателя – дружеството молител, или по следната негова
банкова сметка: IBAN BG96STSA93000010588337,
BIC STSABGSF, Банка „ДСК“ – АД, като записът на заповед е със срок на предявяване три
години от датата на издаването му; да заяви по
настоящото дело правата си върху този запис
на заповед най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 16.09.2014 г. от 13,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „Ромпетрол
България“ – ЕАД, ЕИК 117599032, за обезсилване
на този запис на заповед; в случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена; заповядва да не се
извършват никакви плащания по гореописаната
ценна книга; насрочва делото в открито съдебно
заседание на 16.09.2014 г. от 13,30 ч., за когато
да се призове молителят „Ромпетрол България“ – ЕАД. Препис от заповедта да се постави
на определеното за това място в съда и да се
изпрати на „Добруджански хляб“ – АД.
3734
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 80 състав, уведомява Мохамед Мунес
Шукхуни, роден на 19.05.1984 г., гражданин на
Сирийската арабска република, че има качеството
на ответник по гр. д. № 946/2014 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 80 състав, образувано по предявен
от Магдалена Георгиева Мунес Шикхуни от София, ж. к. Сухата река, ул. Майчина слава, бл. 3,
ет. 3, ап. 3, иск с правно основание чл. 49, ал. 1
СК за прекратяване на сключения между тях
на 3.12.2009 г. в Сирийската арабска република
граждански брак поради настъпило дълбоко и
непоправимо разстройство, като се укаже на
същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на СРС, ІІІ гр. о., за връчване
на книжата по делото. Ответникът следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3735
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 963/2013 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане
по реда на чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество (КОНПИ), с БУЛСТАТ 131463734, с
предявени искове срещу съпрузите Симеон Иванов
Райчев и Екатерина Иванова Райчева, двамата от
Добрич, ул. Добруджа 12, както и срещу техния
син Мирослав Симеонов Райчев от Добрич, ж.к.
Дружба 35, вх. В, ет. 1, ап. 1, с което се настоява
за отнемане в полза на държавата на имущество
с обща стойност 625 285,98 лв. – собственост на
тримата ответници, както следва:
От Мирослав Симеонов Райчев на основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 8 ЗОПДИППД (отм):
– недвижим имот, намиращ се в Добрич,
бул. Добруджа 12, и представляващ: жилищна
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сграда със застроена площ 171 кв. м по нотариален акт и разгъната застроена площ 496 кв.
м, избено помещение, сутерен и таванско помещение, ведно с отстъпеното право на строеж
върху поземлен имот, целият с площ 546 кв. м,
която сграда по скица № 1567 от 31.01.2012 г. на
СГКК – Добрич, е описана, както следва: сграда
№ 72624.617.563.1 със застроена площ 144 кв.м.,
на три ета жа, с предназначение – ж илищна
сграда, еднофамилна, и сграда с идентификатор
№ 72624.617.563.2, със застроена площ 13 кв. м,
на един етаж, с предназначение – постройка на
допълващо застрояване, разположени в поземлен
имот № 72624.617.563, при съседи на поземлен
имот: 72624.617.44, 72624.617.553, 72624.617.566,
72624.617.11. Номер на предходен план: 563, квартал 640, парцел ХІV, собственост на Мирослав
Симеонов Райчев;
– недвижим имот – гараж – масивен, полуподземен, в Добрич, ж.к. Дружба ІІІ, бл. 29,
със застроена площ 18,14 кв. м, построен върху
държавно място с отстъпено право на строеж,
ведно с отстъпеното право на строеж върху
18,14 кв. м, собственост на Мирослав Симеонов
Райчев.
От Симеон Иванов Райчев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм):
наличностите по следните банкови сметки:
– разплащателна сметка в eвро: BG 92 PRCB
9230 1408 572210 в „ПроКредит Банк (България)“ – АД, открита на 1.08.2006 г., с титуляр по
сметката Симеон Иванов Райчев:
– разплащателна сметка в левове: BG 72
PRCB 9230 1008 572215 в „ПроКредит Банк (България)“ – АД, открита на 23.05.2006 г., с титуляр
по сметката Симеон Иванов Райчев;
– депозитна сметка в левове BG 70 PRCB 9230
2008572217 в „ПроКредит Банк (България)“ – АД,
открита на 7.09.2005 г., с титуляр по сметката
Симеон Иванов Райчев;
– банкова сметка: BG 14 UBBS 8002 1029
450530 в „ОББ“ – АД, открита на 18.11.2010 г.,
с титуляр по сметката Симеон Иванов Райчев;
– безсрочен влог: BG 65 BUIB 7877 4015 0609
01 в „Си Банк“ – ЕАД, открит на 27.05.2005 г.,
с титуляр по сметката Симеон Иванов Райчев;
– банкова сметка: BG 53 UBBS 8002 2091
984530 в „ОББ“ – АД, с титуляр по сметката
Симеон Иванов Райчев;
с обща наличност на средства във всички
активни банкови сметки в размер 434,62 лв.
От Симеон Иванов Райчев и Екатерина Иванова
Райчева на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата 120 697,34 лв., представляваща преминали суми по разплащателна сметка в eвро:
BG 92 PRCB 9230 1408 572210 в „ПроКредит
Банк (България)“ – АД, открита на 1.08.2006 г.,
с титуляр по сметката Симеон Иванов Райчев;
– сумата 2101 лв., представляваща преминали суми по банкова сметка: BG 54 UNCR 7630
1078 2054 84 BGN в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр по сметката Симеон Иванов Райчев;
– сумата 15 163,52 лв., представляваща преминали суми по разплащателна сметка в левове:
BG 72 PRCB 9230 1008 572215 в „ПроКредит Банк
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(България)“ – АД, с титуляр по сметката Симеон
Иванов Райчев;
– сумата 35 020 лв., представляваща преминали суми по разплащателна сметка в левове: BG 72
PRCB 9230 1008 572215, открита на 23.05.2006 г. в
„ПроКредит Банк“ – АД, с титуляр по сметката
Симеон Иванов Райчев;
– сумата 41 991 лв., представляваща преминали суми по депозитна сметка в левове: BG 70
PRCB 9230 2008572217, открита на 7.09.2005 г. в
„ПроКредит Банк“ – АД, с титуляр по сметката
Симеон Иванов Райчев.
От Симеон Иванов Райчев и Екатерина Иванова
Райчева на основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата 5000 лв., получена от продажба на
дружествените дялове на „Евро Сим“ – ЕООД;
– сумата 2500 лв., представляваща номиналната стойност от капитала на „Фрабул“ – ООД,
което към момента е в несъстоятелност;
– сумата 1000 лв., получена от продажба на
дружествените дялове на „Вира Трейд“ – ООД;
– сумата 2500 лв., получена от продажбата на
дружествените дялове на „Феникс 2007“ – ООД;
– сумата 100 лв., получена от продажба на
дружествените дялове на „Фреш Трейд“ – ЕООД;
– сумата 1500 лв., получена от продажба на
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, с рег.
№ ТХ 8827 АА, рама № WAUZZZ89ZJA366460,
двигател: PM009450;
– сумата 6800 лв., получена от продажбата
на лек автомобил марка „Мазда“, модел „6“, с
рег. № ТХ 5722 КХ, рама № JMZGG128231103886,
двигател № L8201158;
– сумата 11 000 лв., получена при прехвърляне правото на собственост на лек автомобил
марка „Фиат“, модел „Пунто Гранде“, с рег.
№ В5968РС, рама № ZFA1990000113816, двигател
№ 199А50005071021.
Оп редел я ед номес ечен с рок сч и та но о т
обнародване на обявлението по чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) за предявяване в рамките
на това производство от трети заинтересовани
лица на претенции спрямо имуществото, за чието отнемане се настоява. Насрочва делото за
15.10.2014 г. от 11 ч.
3691
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 17 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) уведомява, че има образувано
гр. д. № 6496/2013 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Живко
Веселинов Тенев с постоянен адрес Сливен, кв.
Дружба № 18, вх. Д, ет. 9, ап. 25, и същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на
31.10.2014 г. от 13,30 ч. Определя срок до първото
съдебно заседание на заинтересованите лица да
предявят претенции върху имуществото, описано
както следва:
От Живко Веселинов Тенев
Имот – ателие в София, район „Възраждане“,
ул. Пиротска 141, местност Зона Б 18а – западно
направление, на трети надземен (трети жилищен)
етаж в седеметажна жилищна сграда с подземни
гаражи, с РЗП 1432,91 кв. м, със застроена площ
43,30 кв. м, състоящо се от ателие и сервизни
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помещения, при граници съгласно представения
документ за собственост: от север и изток – външен зид, от юг – апартамент № 1 и стълбище за
жилищната част, и от запад – външен зид, заедно
с принадлежащите му 3,13 % идеални части от
общите части на жилищната сграда, представляващи 12,79 кв. м.
Сумата 45 000 лв., представляваща пазарната стойност при продажбата на дворно място с
площ 840 кв. м, съставляващо УПИ XIII в кв.
20 по плана на с. Камен бряг, община Каварна,
при граници на имота: от север – УПИ XII, от
изток – улица, от юг – УПИ XIV, от запад – УПИ
XVIII и УПИ XIX, ведно с жилищна сграда със
застроена площ 70 кв. м, изградена до нулев цикъл, отчуждено с нотариален акт № (не се чете),
том IV, рег. № 2584, дело № 485 от 22.04.2008 г.,
вписан с акт № 66, том IV, дело № 1206/2008 г.
на Службата по вписванията – Каварна.
3660

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска асоциация за лизинг“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 15.07.2014 г. в 16 ч. в
София, офиса на сдружение „Българска асоциация
за лизинг“, намиращ се на ул. Ал. Стамболийски
27Б, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове в сдружението; 2. разни. Общото
събрание се счита за законно, ако присъстват
най-малко половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за един час по-късно същия
ден, при същия дневен ред и се счита за законно
колкото и членове да се явят.
3661
68. – Управителният съвет на Института по
индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от
устава и решение от 24.05.2014 г. на УС на сдружението свиква общо събрание на 17.07.2014 г.
в 10 ч. в София в административната сграда на
КНСБ, пл. Македония 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. прием
на нови членове на сдружението; 3. изменения
и допълнения в устава на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет и председател на сдружението; 5. разни. Всички писмени материали,
касаещи Института по индустриални отношения и
мениджмънт „ОКОМ“, се намират в административната сграда на КНСБ в София, пл. Македония
1, ет. 7, в офиса на Института по индустриални
отношения и мениджмънт и са на разположение
на всички членове и заинтересовани лица.
3759
2. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация на лицензираните дружества за добровол
но здравно осигуряване“ (АЛДДЗО) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
22.07.2014 г. в 11 ч. в заседателната зала на офиса
на ОЗОФ „Доверие“ – ЗАД, в София, ул. Лъчезар
Станчев 5 – Софарма Бизнес Тауърс, тяло А, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2013 г.; 2. финансов отчет; 3.
вземане на решение за прекратяване членството

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

в асоциацията на членове на сдружението; 4.
промяна в устава на сдружението; 5. промяна
в състава на управителния съвет на сдружението; 6. вземане на решение относно размера на
членския внос за 2014 г. и реда на внасянето му
от членовете на сдружението; 7. приемане на
бюджет на сдружението за 2014 г.; 8. приемане
на план за работата на сдружението за 2014 г.; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3738
11. – Управителният съвет на Асоциация
„Дунавски кон“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 3 от устава свиква общо
събрание на сдружението на 28.07.2014 г. в 16 ч.
в София, ул. Бистришко шосе 26, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2013 г.
и приемане на финансов отчет за 2013 г.; 2.
промяна в устава на асоциацията; 3. промяна в
ръководството – в управителния и контролния
съвет; 4. приемане на бюджета и програмата за
работа на асоциацията за 2014 г.; 5. приемане
на нови членове; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от
устава събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
3669
2. – Управителният съвет на БФСС „Стронг
мен“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква редовно общо събрание
на членовете на 29.07.2014 г. в 10 ч. в София, ул.
проф. Александър Фол 3, в офиса на организацията, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
проект и приемане на промени в устава на федерацията с оглед привеждането му в съответствие
с чл. 10 ЗФВС; 2. разни въпроси и разисквания,
предложения за обсъждане на други актуални
за федерацията въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3758
5. – Управителният съвет на сдружение „На
ционална организация на митническите агенти“
(НОМА), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 31.07.2014 г.
в 12 ч. на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов
11, при следния дневен ред: 1. промяна в седалището и адреса на управление на сдружението
от с. Казичене, ул. Трети март 1, на София 1336,
ул. Андрей Германов 11; 2. приемане на отчета
на управителния съвет за дейността на НОМА
за 2013 г.; 3. освобождаване от отговорност на
председателя и членовете на управителния съвет
за посочения период; 4. определяне на размера
и срока за внасяне на годишния членския внос;
5. приемане на промени в устава на сдружението; 6. приемане на общи условия за митническо
представителство; 7. разни. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
3604
11. – Управителният съвет на сдружение
„Общество път на мъдрост та“ – Софи я, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
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ние на 31.07.2014 г. в 10 ч. в София, читалище
„Райко Алексиев“, бул. Скобелев 58, стая № 5,
при следния дневен ред: 1. отчетни доклади на
управителния съвет за периода 2013 – 2014 г.; 2.
отчет на организационния секретар (финансов
отчет); 3. отчет за дейността на Дома на мъдростта; 4. доклад на председателя на Съвета по
целостта и ценностите; 5. обсъждане на отчетните доклади и освобождаване на ръководните
органи от отговорност; 6. избор на комисия по
избора; 7. избор на членовете на органите на
управление и контрол: членове на управителния
съвет; членове на Съвета на обществото; членове
на Съвета по целостта и ценностите; 8. промени
в устава; 9. други.
3619
1. – Управителният съвет на фондация „Роза“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от
устава на фондацията свиква общо събрание на
4.08.2014 г. в 9 ч. в София, ул. Веслец 4, ет. 1,
ап. 3, при следния дневен ред: 1. промяна на
седалището и адреса на управление на фондацията; 2. приемане и освобождаване на членове
на фондацията; 3. промени в управителния съвет
на фондацията; 4. организационни въпроси; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
с явилите се членове.
3662
22. – Управителният съвет на Българска асо
циация на сдружения за учителска взаимопомощ,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 2 от устава свиква редовно общо събрание
на 28.08.2014 г. в 14 ч. на бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 81, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността през 2013 г.;
2. промяна на седалището на сдружението; 3.
изменение и допълнение в устава; 4. освобождаване от отговорност на председателя и избор на
нов председател; 5. разни.
3639
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Импулс – 2007“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 4.08.2014 г. в 17 ч. във Варна,
ул. Братя Миладинови 102, в заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността по изпълнение
на програмните цели на сдружението; 2. приемане
на нови членове и освобождаване на досегашни;
3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет; 5. избор
на нов председател на управителния съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
3739
12. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Европейска информационна мрежа
Регионален консултантски център – Варна“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 2.08.2014 г. в 17 ч. във Варна,
ул. Братя Миладинови 102, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността по изпълнение
на програмните цели на сдружението; 2. приемане
на нови членове и освобождаване на досегашни;
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3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет; 5. избор
на нов председател на управителния съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
3714
1. – Управителният съвет на сдружение „Пан
чо Рейсинг – ТИМ“, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 28, ал. 1 от устава на
сдружението и след взето на 29.05.2014 г. решение
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружение „Панчо Рейсинг – ТИМ“, гр. Гоце
Делчев, на 5.08.2014 г. в 9 ч., в седалището на сдружението в гр. Гоце Делчев, ул. Любен Каравелов
2, при дневен ред: точка единствена – приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението.
3715
11. – Управителният съвет на сдружение
с общественополезна дейност „Клуб по водни
спортове – Димитровград“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно) на 8.08.2014 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Димитровград, ул. Простор 21,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2013 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет на сдружението за 2013 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на УС
за дейността им през 2013 г.; 3. разни. Поканват
се всички членове да вземат участие в общото
събрание. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете всеки работен ден
в Димитровград, ул. Простор 21. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден от 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3617
8. – Управителният съвет на Асоциацията на
плевенска черноглава овца, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание
на 25.07.2014 г. в 10 ч. в заседателната зала, ет. 15
в сградата на бившия ОАПС на ул. Васил Левски
1, Плевен, при следния дневен ред: 1. приемане и изключване на членове на сдружението;
2. отчетен доклад на УС на АПЧО за периода
1.01.2013 г. – 31.12.2013 г.; 3. отчетен доклад на
ревизионната комисия; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същата дата
и същото място при същия дневен ред.
3572
23. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Подводен клуб „Нептун“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно отчетно-изборно събрание на
сдружението на 8.07.2014 г. в 18 ч. в помещението
на клуба в Пловдив, ул. Гладстон – подлеза, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на сдружението; 2. избор на нов председател на
управителния съвет; 3. промяна на членовете на
управителния съвет; 4. избор на ново ръководство
на сдружението; 5. промяна на седалището и
адреса на управление; 6. допълване и отразяване
на промените в устава на сдружението; 7. разни.
3740
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3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Национален съюз на водоползвателите“, Плов
див, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на членовете си на
26.07.2014 г. в 11 ч. в залата на хотел „Соленков“,
ул. Цар Калоян 4, гр. Каварна, област Добрич,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. отчетен доклад за дейността на съюза
и управителния съвет през мандата; 3. отчетен
доклад на контролния съвет; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на досегашния УС, КС
и председателя на съюза; 5. избор на нови: председател на УС, КС на сдружение „НСВ“ – Пловдив;
6. обсъждане на финансови, текущи и др. въпроси.
Поканват се всички сдружения за напояване и
водоползватели със собствени водоизточници да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
3716
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „ФК Атле
тик – Провадия“, Провадия, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.08.2014 г. в
10 ч. в Провадия, ул. Св. св. Кирил и Методий
22 – офис на сдружението, при следния дневен
ред: 1. приемане отчет на управителния съвет;
2. освобождаване на членове на управителния
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съвет и избор на нови членове на тяхно място,
определяне на мандата на управителния съвет;
3. обсъждане и приемане на план за работата и
бюджет на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Поканват се да присъстват всички настоящи членове. Писмените материали за общото събрание
са на разположение за запознаване на адреса на
управление на сдружението.
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43. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Съюз на собствениците – Слънчев
бряг“ – к. к. Слънчев бряг, община Несебър, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23,
ал. 2 от устава на сдружението свиква по своя
инициатива извънредно общо събрание на съюза
на 31.07.2014 г. в 10 ч. в хотелски комплекс „Колизеум“, к. к. Слънчев бряг, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на контролния съвет на
Съюза на собствениците – Слънчев бряг, изразяващи се в освобождаване на член на контролния
съвет и избор на нов член на контролния съвет; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 27 от устава на сдружението извънредното общо събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на членовете.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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