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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за освобождаване от длъжност на инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Освобождава от длъжност като инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Светлин Емилов Стефанов.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5799

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 4 май 2011 г.

по конституционно дело № 1 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: председател – Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен
Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева,
Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста
Милена Петрова разгледа в закрито заседание
на 4 май 2011 г. конституционно дело № 1 от
2011 г., докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията.
Делото е образувано на 24.01.2011 г. по
искане на 54 народни представители от 41ото Народно събрание. С него се иска да
бъде установена противоконституционността
на чл. 12, 13, 14, 20, 46, 47, 50, 60 и § 3 от Закона за Сметната палата (ЗСмП) (ДВ, бр. 98
от 2010 г.) и поради основното значение на
оспорените разпоредби за целия закон и противоконституционността на същия като цяло.
В искането се поддържа, че оспорените
текстове противоречат на чл. 4, ал. 1 и чл. 91,
ал. 1 от Конституцията, които визират принципа
на правовата държава и Сметната палата като
колективен, а не едноличен орган за контрол
върху изпълнението на бюджета, избиран
като такъв от парламента. Според вносителя
на искането с разпоредбите на чл. 12, 13,

14, 20, 46, 47 и 60 ЗСмП Сметната палата се
трансформира от колективен в недопустим от
конституционно гледище едноличен орган от
типа на „генерален одитор“, който не се вписва
и в съществуващата традиция на изграждане
и съществуване на този орган. Осъществяването на посочената промяна се аргументира в
искането със замяната на 11 членове на този
орган по отменената уредба със състав от
председател и двама заместник-председатели,
избирани от Народното събрание (двамата
заместници само по предложение на председателя), както и със значително разширените
правомощия на последния по ръководство на
цялостната дейност на палатата, които той
упражнява еднолично. Поради това според
вносителя оспорените текстове противоречат
на чл. 91, ал. 2 от Конституцията.
Относно § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗСмП в
искането се поддържа, че той противоречи
на принципа на правовата държава – чл. 4,
ал. 1 от Конституцията. Това противоречие
се обоснова от вносителя с характеристиката
на Сметната палата като установен от Конституцията орган, чийто състав от 11 членове
по отменената уредба с мандат от 9 години
е предсрочно прекратен извън основанията
за такова прекратяване, предвидени в закона – чл. 12 ЗСмП (отм.).
Като противоречащ на чл. 4, ал. 1 от Конституцията с искането се оспорва и чл. 50
ЗСмП и се твърди, че с предоставеното с този
текст правомощие на председателя с одитния
доклад да поиска освобождаване от длъжност
на лице, което носи управленска отговорност
и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати нарушения на закон или
не са изпълнени дадени от Сметната палата
препоръки, се надхвърлят правомощията на
одитния орган. С това според вносителя се
създават възможности за злоупотреба, тъй
като одитираните организации са държавни
органи, някои от тях с конституционен статус,
при които са предвидени чрез изрична уредба
редът и условията за тяхното отстраняване,
докато с чл. 50 ЗСмП се установяват нови,
непредвидени в Конституцията основания за
започване на такива процедури.
Поради това се иска от Конституционния
съд да установи противоконституционността на
чл. 12, 13, 14, 20, 46, 47, 50, 60 ЗСмП и § 3 от
ПЗР на същия закон, като с оглед на тяхната
противоконституционност се обяви и тази на
целия Закон за Сметната палата.
С определение от 17.02.2011 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на народните представители
за установяване на противоконституционността
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на посочените разпоредби на ЗСмП, както
и на целия закон, като е конституирал като
заинтересувани страни по делото Народното
събрание, Министерския съвет, министъра на
финансите, Висшия съдебен съвет, Института
на вътрешните одитори и Института на дипломираните експерт-счетоводители, на които
е предоставена възможност да представят писмени становища и доказателства по искането.
С допълнително определение от 24.02.2011 г.
като заинтересувана страна е конституирана
и Сметната палата, на която също е дадена
възможност да представи становище и доказателства по искането.
В представените от заинтересуваните страни Народно събрание, Министерски съвет,
Сметна палата, министър на финансите и
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България становища се поддържа
неоснователност на искането за обявяване на
противоконституционност на ЗСмП по отделните оспорени разпоредби и на закона в цялост,
които могат да се обобщят до следното:
Промяната в структурата на Сметната
палата и правомощията на нейните органи
и по-специално на нейния председател не е
противоконституционна, защото е осъществена в рамките на предоставеното с чл. 91,
ал. 2 от Конституцията овластяване нейната
организация, правомощия и ред за дейност
да се уредят на законово равнище. В този
смисъл променената концепция на нейното
функциониране като орган за контрол на изпълнението на държавния бюджет е в рамките
на законодателната целесъобразност, която
се намира извън пределите на контрола за
конституционност. По същата причина предсрочното прекратяване на мандата на Сметната
палата по отменения закон с § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на действащия
ЗСмП не противоречи на принципа на правовата държава, тъй като то не е произволно,
а се налага от необходимостта този орган
да изпълнява функциите си в условията на
конституционосъобразна промяна на неговата
организация и функциониране. Относно правомощието на председателя на Сметната палата
по чл. 50 от закона се поддържа, че то също не
е противоконституционно, тъй като се вписва
в предмета на дейност на Сметната палата,
определен в чл. 91, ал. 1 от Конституцията, и
не създава ново основание за освобождаване
от заемана длъжност, включително за органи
с конституционен статус. То представлява само
предложение за освобождаване на виновното
длъжностно лице с управленска отговорност в
областта на публичните финанси, което може
да се осъществи от компетентния за това орган
по процедура, предвидена в закон, която е
неотносима към конституционно установените
държавни органи.
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Конституционният съд, след като прецени
доводите, развити в искането и становищата на
заинтересуваните страни, за да се произнесе,
съобрази следното:
1. С искането се оспорват като противоречащи на чл. 91, ал. 2 от Конституцията:
А. Член 12 ЗСмП, който предвижда за разлика
от отменения Закон за Сметната палата, че тя
се състои от председател и двама заместници с
мандат съответно 6 години за първия и 7 години
за вторите, вместо от 11 души – председател и
10 членове с 9 годишен мандат – чл. 10, ал. 2
и чл. 11, ал. 1 ЗСмП (отм.).
Б. Член 13 и 14 ЗСмП, които предвиждат,
че председателят ръководи Сметната палата, а заместниците му се избират по негово
предложение от Народното събрание, като са
уредени условията за тяхната избираемост и
несъвместимост, размер на възнаграждението,
което получават, и недопустимостта председателят да бъде преизбиран за разлика от
неговите заместници. Аналогичните текстове
на отменения закон са чл. 11 и 13, които
визират идентични условия за избираемост и
несъвместимост за длъжността на председателя и членовете на Сметната палата, както
и за избор на членовете на Сметната палата
по предложение на нейния председател. По
отношение изискванията за образование и
стаж различието в новата уредба е, че първото може да бъде само висше с магистърска
степен, а професионалният стаж да бъде свързан с одита, финансовия контрол, финансите
и счетоводството не по-малко от 15 години.
В. Член 20 ЗСмП, който урежда правомощията на председателя да ръководи, организира
и контролира дейността на Сметната палата
и да я представлява в страната и в чужбина,
да определя правомощия по ръководство,
организация и контрол на одитната дейност
на заместник-председателите, да определя
свой заместник при отсъствие, да упражнява
правомощия на първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити, да сключва, изменя и
прекратява трудовите договори с одиторите и
служителите на Сметната палата в съответствие с предвидените в този закон правила,
да участва в заседанията на Консултативния
съвет на Сметната палата и да оповестява
международно признатите одитни стандарти
на интернет страницата на палатата.
В сравнение с отменения закон, който в
чл. 15 урежда правомощията на председателя,
които според него се изразяват в ръководство и представляване на Сметната палата
и определяне на заместник при отсъствие,
определяне на ръководителите на отделения и
сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори с органите и служителите на
палатата, новият закон с оспорения чл. 20 ги
разширява, като включва и част от тези, които
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са били възложени с чл. 14, ал. 1 и 2 ЗСмП
на Сметната палата като колективен орган. В
тази връзка трябва да се отбележи, че и по
новата уредба на Сметната палата е предоставено основното правомощие като колективен
орган по общо съгласие да приема вътрешни
актове, чрез които да определя процедурата
и методологията, по която се осъществява
одитната дейност – чл. 19, т. 2 ЗСмП.
Г. Член 46, 47 и 60 ЗСмП, които се отнасят
до правомощията на председателя да издава окончателния одитен доклад въз основа
на цялостна преценка на доказателствата и
обясненията на ръководителите на одитираната организация, както и на допълнително
представените възражения от последните, да
изпраща на ръководителя на одитираната организация окончателния одитен доклад, а така
също да внася доклади в Народното събрание
със становища за отчетите за изпълнението на
държавния бюджет, бюджета на държавното
обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните
разходи за предходната година, доклади със
становища за извършени одити на бюджетни
системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства
и дейности, одитните доклади за извършените
одити по решение на Народното събрание. Тези
правомощия от оперативен характер на председателя по действащия закон според чл. 40,
41 и 46 ЗСмП (отм.) са били предоставени на
Сметната палата като колективен орган.
При сравнение на оспорените текстове от
действащия ЗСмП с аналогичните на отменения
може да се констатира, че е извършена промяна в институционалния модел на одитиране
на публичните финанси. Според този модел се
засилва централизацията в ръководството на
одитния орган, като председателят, който се
подпомага от двама заместници, притежава
разширени правомощия в сравнение със старата
уредба, като взема окончателните решения в
одитния процес. В тази насока според мотивите към законопроекта се акцентира върху
професионализма в областта на одита, което
се отнася и до ръководителите на централните
дирекции с въведените изисквания за квалификация и професионален стаж по специалността, относими към дейността на одитната
институция, а не върху партийно-политическото
представителство в нея.
Посочената промяна, която се атакува като
противоконституционна с искането на народните представители, поставя въпроса дали новият
модел на ръководство на одитната институция
противоречи на чл. 91, ал. 1 от Конституцията, или представлява израз на определена
управленска концепция, която като проява
на политическа целесъобразност стои извън
пределите на контрола за конституционност.
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Сметната палата е конституционно установен държавен орган, тъй като съществуването
є и начинът на нейното конституиране са
уредени с посочената конституционна разпоредба, според която тя се избира от Народното събрание. Със същия текст по най-общ
начин е определена функцията є, която се
изразява в контрол върху изпълнението на
бюджета. Тази нейна функция да бъде одитор
на публичните финанси предопределя нейната
институционална значимост и необходимостта
съществуването є като държавен орган да бъде
предвидено на конституционно равнище. От
друга страна, значимостта є не е от порядъка
на тази на други конституционно установени
държавни органи, които имат базисно значение за организацията на публичната власт,
като Народно събрание, Министерски съвет,
Президент на републиката, Конституционен
съд, Висш съдебен съвет. Това намира израз
в пестеливото дефиниране на този орган в
чл. 91, ал. 1 от Конституцията и препращането с ал. 2 на същия текст към уреждане на
нейната организация, правомощия и ред за
дейност със закон.
Поради изтъкнатото по-горе обстоятелство,
че в Конституцията е дадена само най-обща
формулировка на съществуването на Сметна
палата като контролиращ изпълнението на
държавния бюджет орган, избиран от Народното събрание, препращането на чл. 91, ал. 2
от Конституцията предоставя голямо пространство за законодателна целесъобразност
и възприемане на алтернативни разрешения
при уредбата на институцията. На последното
сочи и фактът, че от създаването на Сметната
палата през 1995 г. действащият закон е трети
по ред, който урежда свързаната с нея материя.
Параметрите на тази законодателна дейност са
лимитирани от чл. 91, ал. 1 от Конституцията
само относно необходимостта Сметната палата
като колективно тяло да включва повече от
едно лице, избрано от Народното събрание,
както и възлагането на правомощия със закона
да бъде свързано с одитирането на публичните
финанси. Посочените рамки на законодателна
целесъобразност обаче не изключват да се
предвиди с уредбата йерархизация вътре в
този орган и не означава, че е недопустимо
разпределение на правомощията между Сметната палата и нейния председател.
Това е така, защото за разлика от други
конституционно установени държавни органи
на конституционно равнище в чл. 91, ал. 1 от
Конституцията относно Сметната палата не е
предвиден брой на членовете на нейния състав, мандатност на председателя и останалите
членове, а само избирането им от Народното
събрание, като не само за организацията и
реда за дейност, но и относно правомощията
на органа се препраща с ал. 2 на посочения
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текст към уредба със закон. Последната е
много по-широка по обхват и вариантна относно избора на законодателна концепция в
сравнение например с тази на Конституционния съд и Висшия съдебен съвет, при които
в Конституцията е определен съставът им,
начинът на неговото формиране и мандат
на членовете, както и правомощията им (за
Конституционния съд каталогът на правомощията му е определен на конституционно
ниво по изчерпателен начин). Относно тези
органи за уредбата със закон са резервирани
само с подчинено значение и конкретизиращи
елементи на организацията и дейността им по
отношение на строго фиксираните с Конституцията базисни характеристики на тяхната
структура и функциониране. За разлика от тях
пестеливото дефиниране на Сметната палата
на конституционно ниво предполага основната
уредба на този орган в нейната пълнота да се
осъществи на законово равнище. По тази причина с приетите след 1995 г. закони за Сметната
палата са уредени първично съставът на този
орган, мандатът на председателя и членовете
му, както и правомощията им извън материята,
която е традиционно предмет на уреждане от
устройствен закон, отнасяща се до организацията и реда за дейност на конституционно
установените държавни органи, в хипотезата,
когато техните основни характеристики са
определени от Конституцията.
В този контекст следва да се отбележи, че
независимо от уредбата на предхождащите два
закона, действащият ЗСмП, избраният от тях
вариант на Сметна палата като колективен орган не предопределя, че той е задължителният и
съобразен с чл. 91, ал. 1 от Конституцията модел
на орган за одитиране на публичните финанси.
Щом като на законодателя е предоставено по
овластяване от Конституцията определяне на
състава, мандатността на членовете и техния
брой, структурата на Сметната палата и правомощията є, въпрос на управленска концепция
е да се избере и различен от съществуващия
според отменените закони за Сметната палата
модел на нейната организация и дейност. Тази
концепция намира израз в определена законодателна целесъобразност, която сама по себе си
не подлежи на контрол за конституционност.
Позицията на вносителя на искането, че
новият ЗСмП, след като изоставя концепцията
за Сметната палата като колегиален орган,
фактически я ликвидира, като я замества
с едноличния и безконтролен председател,
който притежава основните правомощия от
типа на тези на „генералния одитор“, не може
да аргументира противоконституционност на
оспорените разпоредби, тъй като последните
се намират на плоскостта и в рамките на посочената управленска и законодателна целесъобразност. По тази причина на същата плоскост
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може да се развият аргументи в подкрепа на
противната позиция, които също са от концептуален характер, неотносим към конституционосъобразността на оспорения закон. Така
според концепцията на ЗСмП централизацията
на правомощията на одитния орган в лицето
на неговия председател не означава безконтролност на последния, а обратното, засилване
на професионално-експертното начало. В тази
насока са новите елементи в уредбата, които
се изразяват в намаления по численост състав
на институцията и времетраене на мандата на
нейните членове, подпомагане на председателя
от двама заместници, предложени от него (последното като израз на принципа на екипност
е съществувало и при отменената уредба),
както и от предвидения с действащия закон
Консултативен съвет, орган със съвещателна
компетентност по професионалните аспекти
на дейността на палатата, който информира
Народното събрание за качеството на приключилите одити.
Въз основа на изложеното за възможността
на различни в концептуално отношение варианти за уредба на материята на Сметната
палата, които се намират извън пределите на
конституционния дискурс, следва да се приеме,
че оспорените с искането на групата народни
представители текстове на чл. 12, 13, 14, 20,
46, 47 и 60 ЗСмП не противоречат на чл. 91,
ал. 1 от Конституцията.
2. Оспореният текст на § 3 от ПЗР на ЗСмП
гласи следното:
ал. 1 – „В срок от един месец от влизането
в сила на закона Народното събрание избира председател и заместник-председатели на
Сметната палата.“;
ал. 2 – „До избирането на председател и
заместник-председатели по ал. 1 избраните по
реда на отменения Закон за Сметната палата
председател и членове изпълняват задълженията си.“
Предвиденият кратък срок от влизане в
сила на новия закон за избор на председател
и заместник-председатели на Сметната палата,
без да се изчака изтичане на мандата на избраните членове на този орган по отменения
закон, означава, че последният се прекратява
предсрочно. Това предсрочно прекратяване
на мандата на членовете на Сметната палата
по отменения закон е предмет на искането
за установяване на противоконституционност
като противоречащо на принципа на правовата
държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Като
основен аргумент в тази насока вносителят на
искането се позовава на тълкуването, дадено
от Конституционния съд в тълкувателно Решение № 13 по к.д. № 12 от 2010 г. – т. 2, изр. 1
от диспозитива му, според което предсрочното
прекратяване на мандат, установен от Конституцията, може да се извърши единствено
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на основанията, предвидени в нея. В случай,
какъвто е настоящият, ако в нея не са предвидени такива, на основанията, визирани в
закона, приет въз основа на овластяване от
Конституцията, при което в разглежданата
хипотеза според вносителя трябва да намери
приложение чл. 12 ЗСмП (отм.).
Цитираното в искането тълкуване на Конституционния съд, с което се аргументира позицията на вносителя, не само не е относимо
към хипотезата на § 3 от ПЗР на ЗСмП, но
е и използвано изолирано извън цялостния
контекст на тълкувателното решение. Щом
като мандатността на органа по чл. 91, ал. 1
от Конституцията се определя на законово
равнище според овластяването на ал. 2 от
същия конституционен текст, със закон може
да се определи срокът на мандата, както и
възможността за неговото предсрочно прекратяване, като се разграничи мандатът на
колективния орган, в случая Сметната палата,
от персоналния такъв на неговите членове, за
които се отнасят основанията на чл. 12 ЗСмП
(отм.). По отменения закон мандатът както
на членовете, така и на колективния орган е
9 години, на което указва обстоятелството, че
при предсрочно прекратяване на персоналния
мандат на някой от членовете на основанията
в чл. 12, ал. 1 ЗСмП (отм.) новоизбраният на
негово място довършва мандата на този, на
чието място е избран – чл. 12, ал. 5 ЗСмП
(отм.).
Мандатът на колективния орган по отменения закон е предсрочно прекратен, което е
основание за прекратяване и на персоналните
мандати на неговите членове на основание
на оспорения § 3 от преходните и заключителните разпоредби на новия закон, а не на
чл. 12 ЗСмП (отм.) (т. 2, изр. 4 от диспозитива
на посоченото тълкувателно решение). Това
е допустимо за мандатите, установени със
закон, какъвто е настоящият случай, с оглед
въведената промяна с новия ЗСмП в организацията, правомощията и реда за дейност на
Сметната палата – т. 2, изр. 2 от диспозитива
на същото решение. Тази промяна, както се
посочи по-горе, се изразява в преструктуриране на Сметната палата и нейните органи,
както и в преразпределение на правомощията
между тях.
В случая са налице предпоставките за нейната реализация от законодателя – овластяване
от чл. 91, ал. 2 на Конституцията за уреждане
на мандатността на органа със закон. То е
свързано със законова целесъобразност и съответно с възможност за извършване на промени
в уредбата на мандата, включваща и тази за
неговото предсрочно прекратяване. Тази целесъобразност е мотивирана от провеждането
на реформи в държавните структури, в случая
относно органа, който одитира публичните
финанси. При очертаната по-горе концепту-
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ална несъвместимост между предходната и
настоящата уредба относно компонентите на
мандата и съотношението между правомощията на Сметната палата и нейното ръководство не е възможно да се изчака изтичането
на мандата на избраните при действието на
отменения ЗСмП председател и членове на
този орган, тъй като последният при запазване
на статуквото не би могъл да функционира в
условията на новата организация, правомощия
и ред за дейност, уредени с действащия закон.
На практика това би означавало не само да
се запази до изтичане на мандата действащият
състав на Сметната палата, но и да се отложи
прилагането на закона, който променя структурата и функционирането на този орган до
настъпването на посочения момент, както и
реализацията на управленската концепция за
неговото реформиране.
Интерпретирано по този начин, предсрочното
прекратяване на мандата на предишната Сметна
палата не е произволна промяна, тъй като в
разглежданата хипотеза тя е насочена към надлежното осъществяване на променените функции на този орган и постигане на ефективност
на реформите в одита на публичните финанси.
В този контекст предсрочното прекратяване
на мандата на Сметната палата с оспорения
§ 3 ПЗР на ЗСмП е съобразено с принципа на
правовата държава и върховенството на правото.
3. Оспореният с искането текст на чл. 50
ЗСмП гласи:
„С одитния доклад председателят може да
поиска освобождаване от длъжност на лице,
което носи управленска отговорност, и вследствие на негово действие или бездействие са
допуснати нарушения на закон или не са изпълнени дадени от Сметната палата препоръки.“
Посоченото правомощие на председателя е
въведено за пръв път с новия Закон за Сметната
палата. Същото се намира в тясна връзка и
придава ефективност на общо формулираната
в чл. 91, ал. 1 от Конституцията компетентност
на Сметната палата да упражнява контрол върху
изпълнението на държавния бюджет. С това
правомощие се дава възможност на одитния
орган да предлага отстраняване на констатирани нарушения на закона или на неговите
препоръки при извършените проверки чрез
предоставената инициатива на председателя му
да иска освобождаване на лицата, отговорни
за тяхното допускане.
Това негово правомощие не надхвърля обема
на предоставената с Конституцията компетентност на Сметната палата, тъй като, от една
страна, е пряко свързано с възложената на този
орган одитна дейност на публичните финанси, а
от друга, председателят може всъщност само да
сигнализира за извършени нарушения на определени длъжностни лица и да предлага тяхното
освобождаване, а не и сам да ги освободи от
заеманите длъжности. Това може да се осъществи
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по реда на производство за освобождаване от
длъжност на виновното длъжностно лице от
компетентния орган, ако такава възможност е
предвидена в специален закон, който урежда
статуса на това длъжностно лице. Дори и в тази
хипотеза органът не е обвързан от искането
на председателя на Сметната палата, което е
длъжен да разгледа, но не и да уважи.
За конституционно установените държавни
органи, избирани чрез преки избори или от Народното събрание, притежаващи политически
мандат, както и тези, включени в системата
на съдебната власт, такава възможност не е
предвидена както в Конституцията, така и в
устройствените им закони, поради което по
отношение на тях посоченото правомощие на
председателя на Сметната палата е неприложимо. То може да се приложи само относно
длъжностни лица, носещи управленска отговорност, които осъществяват професионални
и експертни функции при управление на
публичните финанси по смисъла на Закона за
финансово управление и контрол в публичния
сектор. Самите те обаче не представляват част
от органи, уредени на конституционно равнище,
макар и да управляват публичните средства,
необходими за финансовото обезпечаване
на дейността на такива органи. Поради това
оспореният текст на чл. 50 ЗСмП не влиза
в противоречие с принципа на правовата
държава, тъй като той не установява нови,
непредвидени в други актове основания за
освобождаване, още повече на органи с конституционно установен статус, поради което и
в тази част искането за установяване на противоконституционност следва да се отхвърли
като неоснователно.
При това положение и установеното по
конституционния спор трябва да се отхвърли
искането и за установяване противоконституционност на целия закон, тъй като в тази част
не са развити самостоятелни съображения, а
вносителят се позовава само на връзката му
с оспорените разпоредби, за които Конституционният съд приема, че не са противоконституционни.
По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 22,
ал. 1 ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 54 народни представители от 41-вото Народно събрание за
установяване противоконституционността на
чл. 12, 13, 14, 20, 46, 47, 50 и 60 от Закона за
Сметната палата (ДВ, бр. 98 от 2010 г.) и § 3
от преходните и заключителните разпоредби на
същия закон, както и искането за установяване
противоконституционност на целия Закон за
Сметната палата.
Председател: Евгени Танчев
5655
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
ОТ 5 МАЙ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 258 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“,
съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В чл. 4, ал. 1, т. 1 след
думите „строителните дейности“ се поставя запетая и се добавя „включително за дейностите,
свързани с безопасността на движението“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5668

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
ОТ 5 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство (обн., ДВ,
бр. 1 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9, 15 и 20 от
2011 г.; попр., бр. 25 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „11 666 500“ се
заменя с „30 000 000“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се т. 22 – 78:
„
22. Изграждане на система за видеонаблюдение в автоматизирани
работни места (АРМ)
на ГКПП – Капитан
Андреево.

МВР

200 000

23. Ремонт на административна сграда
на специализиран
отряд за въздушно
наблюдение (СОВН)
в София. Доставка на
обзавеждане.

МВР

150 000
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24. Доставка на резервни части, ин струменти, наземно
оборудване за хеликоптери AW-109 Е и
АW139.

МВР

630 000

25. Доставка на един
комплект аварийни
поплавъци за хеликоптер AW-109.

МВР

310 000

26. Доставка на специални течности и
консумативи (масла,
грес и др.).

МВР

25 000

27. Обучение на пилоти и инжeнерно-технически състав (ИТС)
(16 пилоти и 25 ИТС).

МВР

3 000 000

28. Командироване на
служители от СОВН
до летище Безмер за
обучение до края на
2011 г. (дневни, квартирни и пътни).

МВР

300 000

29. Осигуряване на
специално облекло
за състава на СОВН
за защита от хипотермия.

МВР

30. Настройка на
стационарна базова
станция и мобилни
станции за приемане на видеосигнал от
обзорните сензорни
системи.

МВР

21 000

31. Обучение на 20
оператори за работа
с базови и мобилни
станции за приемане на видеосигнал от
обзорните сензорни
системи.

МВР

7 000

35 000

32. Ремонт на сграден Министерство
фонд в авиобаза Без- на отбраната
мер – Ямбол, за настаняване на летателен
и технически състав
на СОВН – ГДГП.
Доставка на обзавеждане.

430 000

33. Изграждане на
видеонаблюдение в
кабините за пост за
въздушен контрол
(ПВК) на аерогарите
София, Варна, Бургас
и Пловдив.

МВР

250 000

34. Доставка на материали за доизграждане и присъединяване
на АРМ към ШИС в
РДГП – Бургас.

МВР

15 000
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35. Доставка и монтиране на електронни
транспаранти за служебни автомобили.

МВР

50 000

36. Доставка на прожектори с акуму латорни батерии и
зарядни устройства,
стоп палки, бинокли
за дневно виждане,
щурмови палки и ленти за принудително
спиране на МПС за
граничнополицейски
наряд (ГПН).

МВР

257 000

37. Ремонт, калибриране и подмяна на
консумативи за газ
анализатори.

МВР

25 000

38. Докуване на
8 бр. граничнополицейски кораби
(ГПК) – 2011 г.

МВР

96 000

39. Доставка на специални бои за докуване на ГПК.

МВР

60 000

40. Сертифициране
на 17 бр. спасителни
плотове ГПК.

МВР

16 000

41. Доставка и монтаж
на дизелелектроагрегати – 1 бр. 60 Квтч
и 20 бр. 2,5 Квтч за
осигуряване резервно електрозахранване
на управлението на
РДГП – Елхово, и на
пост за техническо и
въздушно наблюдение (ПТВН) по външни граници.

МВР

150 000

42. Ремонт на
2 бр. стационарни и
7 бр. мобилни термовизионни системи
,,Терма“ и 1 бр. „Атика“.

МВР

700 000

43. Доставка на
250 бр. осушителни
патрона за термовизионните камери на
стационарните и мобилните термовизионни системи на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

МВР

12 500

44. Ремонт на
4 бр. брегови и
2 бр. корабни речни радиолокационни
станции.

МВР

12 500
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45. Годишни технически прегледи за
2011 г. на МПС.

МВР

40 000

46. Изграждане на
съвместен контактен
център между Република България и Република Сърбия за
полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП – Калотина.

МВР

250 000

47. Изграждане на
тристранен контактен център между
Република България,
Република Гърция и
Република Турция на
ГКПП – Капитан Андреево.

МВР

48. Осигуряване на
хардуерни и софтуерни средства за резервиране на връзките
към мрежите SISNET
и sTESTA, както и
на защитен достъп
от вътрешната мрежа
за пренос на данни
(МПД) на МВР до
външни мрежи.

МВР

49. Солидарни годишни вноски за функционирането на Националната шенгенска
информационна система (НШИС).

МВР

400 000

50. Повишаване нивото на сигурност в
резервния компютърно-комуникационен център (РККЦ)
и надеждността на
информационните
технологии (ИТ),
на средата, в която
функционират и се
експлоатират НШИС
и автоматизираната
информационна система „Граничен контрол“ (АИС – ГК).

МВР

2 000 000

51. Осигуряване на
допълнителен хардуер
и софтуер за главния
компютърно-комуникационен център
(ГККЦ) и РККЦ с
цел резервиране на
НШИС и изграждане
на среда за обучение
с тестови версии на
НШИС и АИС – ГК.

МВР

300 000

1 500 000

2 600 000
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52. Обработка на
потоци от данни и
документи, свързани
с обекти на ШИС,
съгласно Шенгенското споразумение.

МВР

2 350 000

53. Разширяване и
пълно внедряване на
АИС Верона (ЕАР
„КОС“).

МВР

325 996

54. Присъединяване към системата
EUCARIS.

МВР

500 000

55. Ремонт и подмя- Областният упна на покривна кон- равител на Сострукция на работ- фийска област
ните козирки „вход“
и „изход“ (2 бр.) на
ГКПП – Калотина.

236 760

56. Изграждане бор- Областният упдове на работните равител на Сок о з и р к и „ в х о д “ и фийска област
„изход“ (2 бр.) на
ГКПП – Калотина.

192 204

57. Према х ване на Областният упсъществуваща скал- равител на Сона маса и оформяне фийска област
на скат под свлачището на товарното
т рас е „В л и з а щ и в
Република България
товарни автомобили“, изработване на
проект и изграждане
на подпорна стена на
ГКПП – Калотина.

240 000

58. Ремонт и рекон- Областният упструкция на две га- равител на Сора ж ни к лет к и, из- фийска област
ползвани за щателна
митническа проверка
на трасе „изходящи“
и т расе „вход ящи“
леки автомобили на
МП на ГКПП – Калотина.

77 040

59. Израбо т ва не и Областният упмонтиране на портал равител на Сотоварно трасе „из- фийска област
ход“ на ГКПП – Калотина.

3 200

60. Изработване на Областният упрек лам н и на д п иси равител на Сои табели на козирка фийска област
„вход“ на ГКПП – Калотина.

42 000

61. Ремонт на на- О б л а с т н и я т
весната конструкция управител на
на линията на гра- о б л а с т К ю с ничните проверки
тендил
ГКПП – Гюешево.

30 000
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62. Доставка и мон- О б л а с т н и я т
таж на 10 бр. све- управител на
тофарни уредби на о б л а с т К ю с ГКПП – Гюешево.
тендил

7 500

63. Доставка и монтаж О б л а с т н и я т
на 5 бр. пера за бари- управител на
ери на ГКПП – Гю- о б л а с т К ю с ешево.
тендил

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

74. Преместване Областният
н а 4 б р . А Р М н а управител на
ГКПП – Връшка чука. област Видин

11 000

2 500

75. Ремонтни дей- О б л а с т н и я т
ности на администра- управител на
тивната сграда на област Видин
ГКПП – Връшка чука.

5 000

3 500

76. Доставка и монтаж О б л а с т н и я т
на 4 светофарни уредби управител на
на ГКПП – Връшка област Видин
чука.

2 500

64. Асфалтиране на 35 О б л а с т н и я т
кв. м от пътния учас- управител на
тък на трасе „вход“ о б л а с т К ю с на ГКПП – Гюешево.
тендил

2 000

77. Изграждане на до- О б л а с т н и я т
пълнителна козирка управител на
на пътните платна на област Видин
ГКПП – Връшка чука.

10 500

65. Осигуряване на О б л а с т н и я т
изкуствено препят- управител на
ствие за огранича- о б л а с т К ю с ване скоростта на
тендил
ГКПП – Гюешево.

70 000

66. Доставка на зна- О б л а с т н и я т
мена и други символи управител на
на държавната власт о б л а с т К ю с на ГКПП – Гюешетендил
во.

3 200

78. Текущ ремонт на О б л а с т н и я т
външна ограда – 1800 управител на
м, и преградни съ- област Ямбол
оръжения в терминалите за „ТИР“ и
леки коли – 540 м,
на ГКПП – Лесово.

67. Доставка и мон- О б л а с т н и я т
таж на 4 бр. навесни управител на
конструкции 8м/4м/ област Бургас
h5м на ГКПП – Малко Търново.

105 600

6 8 . Те к у щ р е м о н т О б л а с т н и я т
на санитарно поме- управител на
щение, предназна- област Видин
чено за преминаващи през зоната на
ГКПП – Връшка
чука, пътници.

5 000

69. Асфалтиране на О б л а с т н и я т
6800 кв. м и поста- управител на
вяне на маркировка област Видин
на пътните платна
на ГКПП – Връшка
чука.

190 000

70. Изграждане на две О б л а с т н и я т
помещения и сани- управител на
тарен възел за лица, област Видин
на които е отказано
влизане в страната,
на ГКПП – Връшка
чука.

7 000

71. Доставка на нови О б л а с т н и я т
и ремонт на същест- управител на
вуващи бариери на област Видин
ГКПП – Връшка
чука.

24 200

72. Освобожда- Областният
в а н е р а й о н а н а управител на
Г К П П – В р ъ ш к а област Видин
чука, от неизползваеми обекти.

2 800

73. Доставка и мон- О б л а с т н и я т
таж на два контей- управител на
нера за оборудване и област Видин
обзавеждане на АРМ
и инфраструктурно
осигуряване на сградни и телекомуникационни инсталации
на ГКПП – Връшка
чука.

42 000

“
2. На ред „Общо“, колона „Стойност (в
лв.) с ДДС“ числото „11 666 500“ се заменя
с „30 000 000“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на вътрешните работи и на главния
секретар на Министерския съвет.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5669

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
ОТ 5 МАЙ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност към
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 280 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2010 г; изм., бр. 16 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В приложението към
чл. 11 се правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „128“ се заменя със „127“.
2. На ред „дирекция „Анализи и развойна
дейност“ числото „48“ се заменя с „47“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5670
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
ОТ 5 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 251 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни
и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“ (обн., ДВ, бр. 85
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 54 и 78 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „структури“ се заменя с
„поделения“.
2. В ал. 5 думите „обучение по професионална квалификация“ се заменят с „обучение за
придобиване на професионална квалификация“
и думите „обучение по ключови компетентности“ се заменят с „обучение за придобиване на
ключова компетентност“.
§ 2. В чл. 4 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Лицата, получили ваучери и започнали
обучение, са задължени да посещават редовно
курса на обучение съгласно утвърдения график
и да имат минимум 80 на сто присъствие на
учебни занятия. Лицата следва да се явят на
изпит при приключване на обучението, когато
това е предвидено в нормативната уредба и/или
в програмата за съответното обучение.
(5) При отсъствие без уважителни причини
на повече от 20 на сто от занятията обучението
не се признава за завършено, а избраният доставчик може да изиска от лицето да възстанови
направените разходи за броя учебни часове, в
които то е взело участие, пропорционално на
стойността на издадения ваучер и минималната продължителност за съответното обучение
съгласно чл. 5, ал. 2.
(6) Лицата, отсъствали по уважителни причини на повече от 20 на сто от занятията на
обучението, имат право да продължат обучението си при същия доставчик на обучение
или да получат нов ваучер след анулиране на
предходния.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите „определено обучение“ се заменят с „определен вид обучение“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Поправки и добавки във ваучера не
се разрешават. Погрешно издаден по вина на
служители на Агенцията по заетостта ваучер се
анулира и се издава нов. Издаденият ваучер може
да се анулира и на лицето да се издаде нов и
при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. поради настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 не е възможно
обучението да бъде предоставено;
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2. при констатиране на невъзможност за
започване на обучение от страна на доставчика
в срок до един месец от издаване на ваучера;
3. ваучерът е унищожен, с нарушена цялост,
изгубен или при попълването му са допуснати
технически грешки, при невиновно поведение
на лицето или доставчика на обучение.“
2. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) В случаите, в които ваучерът е унищожен, с нарушена цялост, изгубен или грешно
попълнен по вина на лицето, на него не може
да му бъде издаден нов ваучер за същия вид обучение (професионално обучение или обучение
за придобиване на ключови компетентности).
(7) При анулиране на ваучер на лицевата
му страна се поставя печат „Анулиран“, а на
гърба на ваучера се посочва основанието за
анулирането. Обстоятелството се отбелязва в
регистъра по чл. 4, ал. 3. При анулиране на
ваучер поради обстоятелства по ал. 5 Агенцията
по заетостта писмено информира доставчика на
обучение за анулирането на съответния ваучер
и за издадения нов ваучер.
(8) Изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта назначава със заповед постояннодействаща комисия, която разглежда случаите,
в които обстоятелствата по ал. 5, т. 3 и ал. 6 не
могат да бъдат точно установени. Комисията
води протокол от своите заседания и взема
мотивирано решение за всеки отделен случай.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „лиценза“ се заменя
с „лицензията“.
2. В ал. 8 думите „структурите на“ се заличават.
§ 6. В чл. 8, ал. 2, т. 4 след думата „едностранно“ се добавя „едномесечно“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „лиценз“ се заменя с „лицензия“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. нямат парични задължения към държавата
или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;“
в) точка 9 се отменя.
2. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. нямат парични задължения към държавата
или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;“
б) точка 8 се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заплащането се извършва в срок до 60
дни от представянето в Агенцията по заетостта
на следните документи: ваучер, опис на издадените фактури за предоставените обучения
на физическите лица или копие на отчет за
извършени продажби (услуги) съгласно чл. 119
от Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС) – от регистрираните доставчици на
обучение по ЗДДС, или опис на първични
счетоводни документи, издадени съгласно
изискванията на Закона за счетоводството
от доставчиците на обучение, които не са
регистрирани по ЗДДС за предоставените
обучения на физическите лица, заверено копие
от документ, удостоверяващ завършеното обучение от съответното лице – свидетелство за
професионална квалификация, удостоверение
за професионално обучение или документ за
преминато обучение по ключови компетентности, надлежно датирани присъствени списъци
и справка за предоставените услуги по образец, одобрен от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта или от упълномощено
от него длъжностно лице.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато ваучерът е унищожен или изгубен, това се отбелязва в регистъра по чл. 4,
ал. 3. При невиновно поведение на доставчика
на обучение или на лицето може да бъде издаден нов ваучер, като решение за това взема
комисията по чл. 6, ал. 8.“
3. Създава се ал. 10:
„(10) Когато ваучерът е с нарушена цялост,
той се анулира, като това се отбелязва в регистъра по чл. 4, ал. 3. При невиновно поведение
на доставчика на обучение или на лицето може
да бъде издаден нов ваучер, като решение за
това взема комисията по чл. 6, ал. 8.“
§ 9. В чл. 13 думите „доставчик на услуга“
се заменят с „доставчик на обучение“.
§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 9:
„9. „Уважителни причини“ са задържане от
органите на властта, явяване в съд или друг
държавен орган, участие във военноучебен
сбор или преподготовка, непреодолима сила,
заболяване и други, удостоверени с официален
документ.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5671
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 5 МАЙ 2011 Г.

за осигуряване на средства за национално
доплащане за тютюн за 2010 г. чрез Държавен
фонд „Земеделие“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Средствата по одобрената от
Министерския съвет схема за национално
доплащане за тютюн за 2010 г. в размер до
70 000 000 лв. да бъдат предоставени в рамките
на одобрените разходи за национални доплащания по план-сметката на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2011 г.
(2) При недостиг на планираните средства
за национални доплащания по план-сметката
на Държавен фонд „Земеделие“ разликата да се
предостави за сметка на разчетените средства в
резерва за непредвидени и неотложни разходи
за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г. чрез трансфер от централния бюджет по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 2 промени по
съответните показатели по централния бюджет
за 2011 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите до
15 октомври 2011 г. представя за утвърждаване
от Министерския съвет налагащите се промени
по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ за 2011 г. въз основа на фактически
извършените разходи за национално доплащане
за тютюн към 30 септември 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и § 3, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5672
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска
република за международни автомобилни
превози на пътници и товари
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 2 февруари 2011 г. – ДВ,
бр. 14 от 2011 г. В сила от 1 април 2011 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Сирийската арабска
република, наричани по-долу „договарящи
се страни“,
желаейки да си сътрудничат за развитието
на търговските и икономическите отношения
между техните страни, както и за развитието
на автомобилните превози на пътници и товари
между двете страни и транзит през техните
територии в условията на пазарна икономика,
се споразумяха за:
Р а з д е л

I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1
Обхват
1. Тази спогодба се прилага за автомобилни
превози, извършвани от превозвачи, регистрирани на територията на една от договарящите
се страни, с превозни средства, регистрирани
на тази територия, с отправен и краен пункт
на същата територия, включвайки и транзита
през нея, както и през територията на другата
договаряща се страна.
2. Тази спогодба не засяга правата и задълженията, произтичащи от други международни споразумения, в които участват двете
договарящи се страни.
Член 2
Определения
В тази спогодба:
1. „Превозвач“ означава всяко физическо
или юридическо лице, регистрирано на територията на една от договарящите се страни,
което извършва международни превози на
пътници или товари срещу заплащане или за
собствена сметка, при спазване на изискванията на вътрешното законодателство за достъп
до професията и до пазара.
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2. „Превозно средство“ означава моторно
превозно средство, което е:
– единично или комбинация от превозни
средства;
– предназначено за автомобилен превоз
на пътници или товари, на разположение на
превозвача като негова собственост или наето
от него, или по лизингов договор.
3. „Регистрация“ означава предоставяне на
регистрационен номер на превозното средство от компетентните органи. В случай на
комбинация от превозни средства моторното
превозно средство е определящ фактор за
издаване или освобождаване от разрешителни.
4. „Каботаж“ означава превоз на територията на договарящата се страна домакин между
товарни и разтоварни пунктове на същата
територията от превозвач, регистриран на
територията на другата договаряща се страна.
5. „Превоз за собствена сметка“ е превоз на
пътници и товари, предназначен единствено
за или произтичащ от собствена стопанска
дейност или в услуга на собствените служители, или който се извършва от организация
с идеална цел за превоз на своите членове
в съответствие със социалните є цели. Този
превоз се извършва без заплащане, при условие че:
– транспортната дейност представлява единствено спомагателна дейност за предприятието
или организацията;
– използваните превозни средства са собственост на предприятието или организацията;
наети са или са получени по силата на дългосрочен договор или на лизинг; и се управляват от водач, който е член на персонала
на предприятието или организацията.
6. „Територия на договаряща се страна“
означава територията съответно на Република България и територията на Сирийската
арабска република.
7. „Страна на регистрация“ означава територията на договарящата се страна, в която
са регистрирани превозвачът и превозното
средство.
8. „Страна-домакин“ означава територията
на договарящата се страна, в която превозното
средство се експлоатира, без то и превозвачът
да са регистрирани там.
9. „Автобус“ означава превозно средство,
конструирано и оборудвано да превозва повече от девет пътници, включително шофьора.
10. „Пътнически превоз по редовна линия“
означава превозна услуга, при която се превозват
пътници по определени маршрути, разписание
и установени цени. Пътниците се качват и
слизат на предварително определени спирки
и услугата е достъпна за всеки, независимо че
в някои случаи е необходима предварителна
резервация.
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11. „Совалков превоз“ означава такава превозна услуга, при която с няколко отивания и
връщания се извършва превоз на предварително
съставени групи от пътници от един и същи
отправен пункт до един и същи пункт на местоназначението. Всяка група, състояща се от
пътници, които са били превозени на отиване
при правия курс на автобуса, се връщат обратно
на мястото, откъдето са били качени, при един
от следващите обратни курсове.
12. „Случаен превоз“ означава такава превозна услуга, която не съответства нито на
определението за превоз на пътници по редовна
линия, нито на определението за совалков превоз.
13. „Контролен документ“ означава пътническа ведомост за автобуси, чийто образец се
съгласува и утвърждава от Смесената комисия
съгласно член 15.
Р а з д е л

I I

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Член 3
Превози на пътници по редовни линии
1. Превозите на пътници по редовни линии,
извършвани с автобус, са подчинени на система
от разрешителни, издавани от компетентния
орган в страната на отпътуване, местоназначение и транзит.
2. Искането за разрешение трябва да бъде
направено пред компетентния орган в страната
на регистрация на превозвача. Ако компетентният орган приеме искането, разрешението
се предава на компетентния орган на другата
договаряща се страна. Ако не е осигурена взаимност, може да бъде отказано разрешение за
двустранен превоз по редовна линия.
Смесената комисия, създадена в съответствие с член 15, решава какъв вид трябва да
има формата на искането за разрешение, реда
за съгласуване, както и изискващите се придружаващи документи.
3. Разрешителните се издават по общо
споразумение от компетентните органи на
договарящите се страни.
Решението за даване или отказ на разрешение се взема в срок до три месеца, освен ако
няма специални условия.
4. Промени в условията за работа и анулирането на услугата се решават в процедура,
установена в точки 2 и 3.
Ако търсенето на услугата се преустанови,
превозвачът може да откаже изпълнението є,
давайки триседмично предизвестие до компетентния орган, издаващ разрешението, и до
клиентите.
5. Ако превозът се осъществява въз основа на договор с подизпълнител, се издава
разрешение на водещата фирма, в което се
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отбелязват имената на подизпълнителите, при
условие, че превозът се извършва от името на
водещата фирма.
Член 4
Совалкови превози
1. Совалковите превози на пътници със и без
настаняване, извършвани с автобус, са подчинени на система от разрешителни, издавани от
компетентния орган на страната на отпътуване,
местоназначение или транзит.
2. Искането за разрешение трябва да бъде
направено пред компетентния орган в страната
на регистрация на превозвача.
3. Под „отправен пункт“ и „пункт на местоназначението“ се разбира съответно мястото,
откъдето започва, и мястото, където завършва
пътуването, както и населените места, които
се намират в радиус от 50 километра от тях.
4. Първото пътуване в обратна посока и
последното пътуване в права посока от серията
совалки се извършват без пътници.
Смесената комисия, създадена по член 15,
решава какви трябва да бъдат формата и съдържанието на искането за разрешение, редът и
сроковете за съгласуване, както и изискващите
се придружаващи документи.
Смесената комисия може да въвежда полиберален режим за совалковите превози.
Член 5
Случайни превози
1. Случайните превози, извършвани с автобус,
се подчиняват на система от разрешителни,
издадени от компетентния орган в страната
на отпътуване, местоназначение или транзит.
2. Като изключение от точка 1 изброените
по-долу услуги са освободени от разрешителни
на територията на страната домакин:
2.1. обиколки при затворени врати, при които
едно и също превозно средство се използва за
превоз на една и съща група пътници, които
в края на пътуването се връщат в началния
пункт на отпътуване;
2.2. превози, които в права посока са натоварени, а в обратна са ненатоварени;
2.3. превози, които в права посока са ненатоварени, а в обратна са натоварени, и при
условие, че пътниците:
а) образуват група, съставена чрез договор
за превоз, влязъл в сила преди тяхното пристигане на територията на договарящата се страна,
където са взети и превозени до територията на
страната на регистрация;
б) са били предварително превозени от същия
превозвач на територията на договаряща се
страна, където са взети отново и са превозени
на територията на страната на регистрация;
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в) са били поканени да пътуват на територията на страната на регистрация и разноските
за превоза са поети от лицето, отправило
поканата;
2.4. превози за собствена сметка.
3. Качването на пътници за пътуване при
либерализирана услуга не е разрешено, освен
ако има специално разрешение.
4. Смесената комисия, определена в член 15,
може да разшири обхвата на освобождаване
от разрешение и за други категории случайни
превози.
5. Смесената комисия съгласно член 15 определя начина за издаване на разрешителните.
6. Случайните превози на пътници с автобуси, които са освободени от изисквания за
разрешение, трябва да са снабдени с контролен
документ. Условията за използване и съдържанието на контролния документ се формулират
от Смесената комисия, определена в член 15.
Член 6
Общи положения за пътническите превози
1. Разрешителните за превоз се издават на
името на превозвача и не се преотстъпват на
друг превозвач.
2. Извършването на каботажни превози е
забранено. Местни пътувания, организирани
само за група от пътници, превозени до това
място от един и същи превозвач, не се считат
за каботажни, при условие че са записани в
пътническа ведомост.
Р а з д е л

I I I

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Член 7
Система на разрешителни
1. Превозвачи, регистрирани на територията
на едната договаряща се страна, могат чрез
договорената система на разрешителни да
предприемат:
а) превоз между териториите на двете договарящи се страни и транзит през тях;
б) превоз за/от трети страни.
2. Каботаж е разрешен само при наличие на
специално разрешително от страната домакин.
Член 8
Освобождаване от разрешителни
1. Като изключение от член 7 следните категории превози са освободени от изискването
за разрешително:
1.1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително
ремаркетата, не превишава 6 тона или когато
максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;
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1.2. превоз на повредени или аварирали
превозни средства, както и превоз на превозни
средства, нуждаещи се от ремонт;
1.3. празни пробези на превозно средство,
изпратено да замени превозно средство, което е
аварирало в друга страна, а също и при обратния пробег на авариралото превозно средство,
след като е било ремонтирано;
1.4. превоз на живи животни в специално
построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози и признати като
такива от компетентните органи в страната на
регистрация;
1.5. превоз на резервни части и провизии за
океански, морски и речни кораби и за самолети;
1.6. превоз на товари, предназначени за
оказване на спешна помощ и по-специално при
природни бедствия, и за хуманитарни помощи;
1.7. превоз на произведения и предмети
на изкуството за панаири и изложби или за
нетърговски цели;
1.8. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от
театрални, музикални, филмови, спортни или
циркови представления, панаири, както и тези,
предназначени за радиозаписи или за филмова
или телевизионна продукция;
1.9. първият пробег на новозакупени превозни средства;
1.10. превоз на тленни останки;
1.11. превоз на покъщнина при преселване;
1.12. пощенски превози.
2. Превозът на бързоразвалящи се товари
се подчинява на специална квота – система от
безплатни разрешителни.
3. Създадената съгласно член 15 Смесена
комисия може да освободи от задължение за
разрешително и други превози на отделни или
всички товари по определени релации.
4. Превозите, извършвани от предприятия
със специален режим и оборудване, са предмет
на специална безплатна квота – разрешителни,
формата и условията за използването на която
се определят от Смесената комисия съгласно
член 15.
Член 9
Условия за издаване на разрешителни
1. Компетентните органи на двете договарящи се страни си разменят всяка година определена квота разрешителни. Разрешителните
се издават на местните превозвачи от компетентния орган или от организация, оторизирана
от споменатия орган.
2. Разрешителните се издават на името на
превозвача и не се преотстъпват на трета страна.
3. Разрешителните могат да бъдат използвани
за едно превозно средство за определения срок.
Разрешителните са с валидност до 31 януари
на следващата календарна година. В случай на
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комбинация от превозни средства моторното
превозно средство е определящият фактор при
издаване на разрешителни или освобождаване
от разрешителни.
4. Смесената комисия, създадена в съответствие с член 15, съгласува броя и вида на
разрешителните съгласно член 7, които всяка
година ще се разменят между договарящите се
страни, както и всички други условия, регулиращи издаването на разрешителните.
Р а з д е л

I V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 10
Облагане с такси
1. Горивото, съдържащо се в нормалните
резервоари на превозното средство, монтирани
от производителя, предназначено за движението
и експлоатацията на превозното средство, както
и смазочните материали и резервните части са
освободени от всички вносни мита на територията на страната домакин, при условие че са
спазени съответните митнически разпоредби.
Смесената комисия, създадена съгласно член
15, има право да реши какъв вид трябва да
има документът, отнасящ се до нормалните
резервоари, монтирани от производителя.
2. Превозите в обхвата на тази спогодба
са обект на заплащане на данъци и такси за
използването на пътната мрежа, мостовете и
тунелите в страната домакин.
Член 11
Маси и размери
1. Максимално допустимата маса, натоварването на ос и размерите на превозните
средства не трябва да надвишават записаните в
регистрационните документи, нито допустимите
граници, които са в сила в страната домакин.
2. Превозът с превозни средства, чиито маса,
размери или товар надвишават допустимите
граници в страната домакин, се извършва
само със специално разрешително, което се
издава от компетентните органи на страната
домакин.
Член 12
Оборудване и други характеристики
1. Превозните средства, превозващи опасни
товари или бързоразвалящи се товари, трябва
да бъдат снабдени и оборудвани в съответствие
с изискванията на Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе
(АДР) и Спогодбата за международни превози
на бързоразвалящи се хранителни стоки и за
специалното оборудване при превоз (АТП).
2. Оборудването, използвано за контрол на
времето за работа и почивка на екипажа на
превозното средство, трябва да съответства
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на разпоредбите на Европейската спогодба за
работата на екипажите на превозните средства,
извършващи международни автомобилни превози (АЕТР).
3. Договарящите се страни се задължават
да съдействат в рамките на тази спогодба за
използването на превозни средства, отговарящи
на стандартите за безопасност и опазване на
околната среда.
Смесената комисия, създадена по член 15,
може при определянето на квотите и бъдещата либерализация да даде предпочитания на
превозни средства, отговарящи на най-съвременните стандарти за безопасност и опазване
на околната среда.
Член 13
Контрол
Разрешителните, контролните документи и
другите необходими освен тях документи, изискващи се съгласно тази спогодба, трябва да
се намират при всички пътувания в превозното
средство и да се представят при поискване
от страна на служителите, осъществяващи
контрола.
Смесената комисия съгласно член 15 уточнява документа, издаван от страната на регистрация на превозвача, който ще представлява
доказателство за статуса на превозвача за
собствена сметка.
Член 14
Задължения на превозвачите и санкции
1. Превозвачите от едната договаряща се
страна са длъжни на територията на другата
договаряща се страна да изпълняват задълженията, произтичащи от многостранни спогодби,
по които двете страни са договарящи страни,
от тази спогодба, както и други двустранни
договорености, и от вътрешното законодателство, особено правилата за движение, от
митническите разпоредби и други условия и
ограничения.
2. Компетентните органи в страната на
регистрация могат в случай на сериозни или
повтарящи се нарушения, извършени на територията на страната домакин, и по молба на
съответните власти да предприемат следните
административни действия:
– предупреждение;
– забрана за достъп на територията на
договарящата се страна, където е(са) било(и)
извършено(и) нарушението(ята).
В особено сериозни случаи компетентният
орган в страната домакин може временно да
забрани достъп на нарушителя до своята територия, очаквайки решение от компетентните
органи в страната на регистрация.
Договарящите се страни взаимно ще се
информират за взетите решения.
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Член 15
Сътрудничество и Смесена комисия
1. Компетентните органи на договарящите се
страни ще предприемат необходимите стъпки за
изпълнение и приложение на тази спогодба и за
взаимна размяна на всяка полезна информация.
Компетентните органи своевременно взаимно ще
се информират за всяка промяна във вътрешното
законодателство, регламентираща задълженията
на превозвачите на нейна територия.
Компетентните органи взаимно ще си оказват
съдействие с цел изпълнение на тази спогодба.
2. В съответствие с точка 1 ще бъде създадена
Смесена комисия, включваща представители
от всяка договаряща се страна.
Смесената комисия е отговорна за изпълнението на чл. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 и 13 и
най-общо за разглеждане на всички въпроси,
засягащи отношенията между договарящите се
страни в областта на автомобилния транспорт.
Р а з д е л

V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 16
Компетентни органи
Компетентни органи според тази спогодба са:
– за Република България – Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
– за Сирийската арабска република – Министерството на транспорта.
Член 17
Влизане в сила и срок на действие на спогодбата
1. Тази спогодба влиза в сила тридесет дни
след получаване на втората от дипломатическите
ноти, с които договарящите се страни взаимно се уведомяват за изпълнението на своите
вътрешнодържавни процедури за влизането на
спогодбата в сила.
2. Тази спогодба се сключва за неопределен
срок, като всяка от договарящите се страни може
да я денонсира в писмена форма. Действието
на спогодбата се прекратява шест месеца след
датата на получаване на дипломатическата
нота, с коята другата договаряща се страна се
уведомява за акта на денонсирането.
3. С влизането си в сила тази спогодба отменя Спогодбата между Народна Република
България и Сирийската арабска република за
международен превоз на пътници и товари,
подписна на 8 ноември 1978 г. в Дамаск.
Съставена в Дамаск на 25 април 2010 г. в
два екземпляра на английски език, като и двата
текста имат еднаква сила.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Сирийската арабска
Николай Младенов,
република:
министър на външните
Яреб Бадер,
работи
министър на транспорта
5461

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

НАРЕДБА № 15
от 13 април 2011 г.

з а аер он а ви г а ц ион но т о и нф орм а ц ион но
обслужване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ
Раздел І
Общи положения, отговорности и функции
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за осъществяване на аеронавигационно информационно обслужване за
осигуряване необходимите данни и информация
за безопасността, редовността и ефективността
на международната въздушна навигация;
2. редът, правилата и сроковете за предоставяне на аеронавигационна информация/данни
за нуждите на аеронавигационното информационно осигуряване на полетите.
(2) Тази наредба се отнася до:
1. доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО);
2. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“);
3. собствениците и операторите на летища
и вертолетни летища;
4. собствениците и операторите на летателни/
вертолетни площадки;
5. физически и юридически лица, предоставящи данни и/или услуги за целите на тази
наредба.
(3) Тази наредба отразява прилаганите в Република България стандарти и препоръчителни
практики от Приложение 15 към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване.
Чл. 2. (1) Република България чрез определения ДАНО носи отговорност за предоставяне
на аеронавигационно обслужване.
(2) В публикуваната аеронавигационна
информация за и от името на Република България ясно се указва, че е одобрена от Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
Чл. 3. (1) Аеронавигационното информационно обслужване в Република България се
извършва от ДАНО, притежаващ валидно свидетелство за извършване на аеронавигационно
информационно обслужване.
(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване отговаря за публикуването на аеронавигационна информация и/или данни за
територията на Република България и районите
извън нея, в които страната отговаря за обслужване на въздушното движение.
(3) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предприема всички необходими мерки
публикуваната аеронавигационна информация
да бъде обективна, своевременна и с необходимото качество.
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Чл. 4. Аеронавигационното информационно
обслужване в Република България се контролира от ГД „ГВА“.
Чл. 5. (1) Всички физически и юридически
лица, свързани с въздухоплаването и имащи
отношение към провеждането на полетите
на въздухоплавателните средства, са длъжни
своевременно да предоставят на ГД „ГВА“ на
хартиен и/или електронен носител информация/
данни за публикуване в интегрирания аеронавигационен информационен пакет.
(2) При необходимост ГД „ГВА“ може да изиска допълване на първоначално предоставената
информация/данни от лицата по чл. 5, ал. 1.
Чл. 6. На международните летища за обществено ползване, които не оперират 24 часа
в денонощието, аеронавигационно информационно обслужване се осигурява за времето на
полет на всички въздухоплавателни средства
в района на отговорност, включително поне
два часа преди началото на полета и два часа
след края му. По искане на летищния оператор
аеронавигационно информационно обслужване
се осигурява и по всяко друго време.
Чл. 7. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване получава аеронавигационната
информация, необходима за предполетното
информационно обслужване за удовлетворяване потребностите от информация по време
на полет, и от:
1. службите за аеронавигационно информационно обслужване на други държави;
2. други достъпни източници.
Чл. 8. (1) Аеронавигационна информация/
данни, получени от източниците по чл. 7, т. 1,
се разпространяват само с ясно посочване на
източника.
(2) Аеронавигационната информация /данни,
получени от източниците по чл. 7, т. 2, се проверяват от ДАНО, преди да бъдат разпространени, а при невъзможност да се проверят – се
указва, че информацията не е проверена.
Чл. 9. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване осигурява предоставянето на аеронавигационна информация/данни, необходими за
безопасността, редовността или ефективността
на въздушната навигация във форма, подходяща
за използване от:
1. персонала, свързан с изпълнението на
полетите, включващ екипажите на въздухоплавателните средства, службата за обработка
на полетни данни и планиране на полетите и
авиационните тренажори;
2. органите за обслужване на въздушното
движение (ОВД);
3. органа, отговорен за осигуряване на полетно-информационно обслужване;
4. службите, отговорни за предоставянето
на предполетна информация.
Чл. 10. Доставчикът на аеронавигационно обслужване предоставя своевременно на
службите за аеронавигационно информационно

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

обслужване на други държави нужната им информация/данни, необходими за безопасността,
редовността или ефективността на въздушната
навигация съгласно чл. 9.
Чл. 11. (1) Доставчикът на аеронавигационно
обслужване получава и/или съставя, проверява
или събира, редактира, форматира, публикува,
съхранява и разпространява аеронавигационна информация/данни за цялата територия
на Република България и за районите извън
нейната територия, за които страната е поела
отговорност за обслужването на въздушното
движение.
(2) Аеронавигационната информация се
публикува под формата на интегриран аеронавигационен информационен пакет.
Раздел II
Система за управление на качество
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 3 – 5
въвеждат и поддържат система за управление
на качеството в съответствие с Приложение
ІV, част А от Регламент (ЕС) № 73/2010 на
Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне
на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната
информация за единното европейско небе.
(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда и поддържа система за
качество, която включва процедури, процеси
и ресурси, необходими за прилагане на управление на качеството за всички дейности по
чл. 11, ал. 1.
(3) Управлението на качеството трябва да
може да се демонстрира за всеки етап от получаването до изпращането на аеронавигационна
информация/данни.
(4) Внедрената система за качество трябва да
е в съответствие със стандартите за качество от
серията 9000 на Международната организация по
стандартизация (ISO) и да бъде сертифицирана
от акредитирана организация.
(5) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предприема действия персоналът,
предоставящ аеронавигационно информационно обслужване, да притежава необходимите
професионална компетентност и изисквания за
изпълнение на длъжността и съхранява документация за потвърждаване на квалификацията му.
(6) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предприема действия за прилагане
на установените от системата за качество
процедури, които осигуряват проследяването
на аеронавигационната информация във всеки
един момент до нейния първоизточник, така
че да могат да бъдат коригирани неточности
на данните или грешки, открити в етапите
на изготвяне, поддръжка или при оперативно
използване на тази информация.
(7) Въведената система за качество трябва
да гарантира на ползвателите, че разпространяваните аеронавигационна информация/
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данни отговарят на установените изисквания
за качество на данните (точност, разрешаваща
способност, интегритет, възможност за определяне произхода на данните) и за проследяването
на аеронавигационните данни, установявайки
съответни процедури за всеки етап от процеса
на обработка на данните. Системата трябва да
гарантира спазване на предвидените срокове
за въвеждане на аеронавигационни данни и
предварително установените дати за разпространение на аеронавигационната информация
съгласно чл. 113 и 114.
(8) С цел управление на качеството на аеронавигационната информация/данни, могат
да бъдат сключени договори за взаимодействие
относно качеството на данните между ДАНО и
първоизточника на информация и между ДАНО
и потребителите на информация.
Чл. 13. (1) Степента на точност на аеронавигационните данни при минимално ниво на
достоверност 95 % е съгласно изискванията
на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на
въздушното движение във въздушното пространство на Република България (ДВ, бр. 50 от
1999 г.) и Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и
летищното осигуряване (ДВ, бр. 103 от 2000 г.).
(2) Определят се следните данни за местоположение съгласно изискванията на ал. 1:
1. измерени точки (праг на пистата за излитане и кацане (ПИК), местоположения на
навигационни средства и др.);
2. изчислени точки (математически пресмятания на базата на известни измерени точки
или на точки в пространството, контролни
точки и др.);
3. обявени точки (точките по границата на
района за полетна информация – FIR и др.).
Чл. 14. Разрешаващата способност на публикуваните аеронавигационни данни трябва
да съответства на изискванията, посочени в
приложение № 1.
Чл. 15. (1) Физическите и юридическите лица,
предоставящи аеронавигационни данни, осигуряват интегритета им от момента на измерването или изготвянето им до предоставянето
им за публикация от ДАНО.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ осъществява контрол
над спазването на изискванията за качество
на аеронавигационните данни от момента на
измерването или изготвянето им до предоставянето им за публикация от ДАНО.
(3) Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигурява запазването на интегритета
на аеронавигационните данни след получаването
им по ал. 2 до изпращането им на крайния
потребител.
(4) Изискванията към интегритета на аеронавигационните данни се определят от потенциалния риск, който произтича от изкривяване
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на данните и от използването на конкретен
елемент от тях, като се прилага следната класификация и нива на интегритет на данните:
1. критични данни (ниво на интегритет
1 × 10-8) – съществува голяма вероятност, че
при използването на изкривени критични данни
безопасното продължаване на полета и кацането на въздухоплавателното средство ще бъдат
изложени на значителен риск и възможност
от катастрофа;
2. съществени данни (ниво на интегритет
1 × 10 -5) – съществува малка вероятност, че
при използването на изкривени съществени
данни безопасното продължаване на полета и
кацането на въздухоплавателното средство ще
бъдат изложени на значителен риск и възможност от катастрофа;
3. рутинни данни (ниво на интегритет 1 × 10-3) –
съществува много малка вероятност, че при
използването на изкривени рутинни данни безопасното продължаване на полета и кацането
на въздухоплавателното средство ще бъдат
изложени на значителен риск и възможност
от катастрофа.
(5) Разпространението на аеронавигационни
данни до потребителите се осъществява по
следните методи:
1. физическо разпространение – метод, при
който предоставянето на аеронавигационни
данни се осъществява чрез доставка на физически носител, посредством пощенска или
подобна услуга;
2. директно електронно разпространение – метод, при който предоставянето на
аеронавигационни данни се осъществява автоматично чрез електронна връзка между ДАНО
и потребителя.
Чл. 16. Изискванията за качество на аеронавигационните данни относно тяхната класификация и интегритет са посочени в таблици
1 – 5 на приложение № 1.
Чл. 17. (1) Всички множества от електронни
аеронавигационни данни се защитават чрез
включване в тях на 32-битова циклична контролна сума.
(2) Включването на циклична контролна сума
в множествата се осъществява от приложението, работещо с тях, а не от комуникационните
системи, използвани за тяхното предаване.
Чл. 18. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ проверява
и съгласува с отговорните служби информацията за публикуване като част от интегрирания
аеронавигационен информационен пакет по
чл. 109 и 111, преди да бъде предоставена
на ДАНО, с цел гарантиране на пълнота и
коректност на данните преди разпространението им.
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(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване проверява предоставената за публикуване информация като част от интегрирания
аеронавигационен информационен пакет по
чл. 110 с цел гарантиране на пълнота и коректност на информацията преди нейното
разпространение.
Чл. 19. (1) Демонстрирането на съответствие
на изискванията за качество с внедрената система за качество се осъществява чрез одит.
(2) При проверка и констатиране на несъответствие се определя причината и се предприемат действия за отстраняването є.
(3) Всички забележки от одита и предприетите действия за отстраняването им се
документират.

Раздел IV
Възстановяване на разходи за аеронавигационно
информационно обслужване

Раздел III
Обмен на аеронавигационна информация/данни

Раздел V
Общи изисквания към интегрирания аеронавигационен информационен пакет

Чл. 20. (1) Елементите на интегрирани
аеронавигационни информационни пакети от
чуждестранни служби за аеронавигационно информационно обслужване се събират от ДАНО.
(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване отговаря на запитвания и изпълнява
заявки за елементи на интегрирания аеронавигационен информационен пакет, издаван от
Република България.
Чл. 21. Международна служба НОТАМ е
оперативна служба на 24 h режим на работа и
получава, обработва, съхранява и разпространява NOTAM съобщения от името на Република
България.
Чл. 22. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване установява контакт с чуждестранни
служби за аеронавигационно информационно
обслужване за улесняване на обмена на аеронавигационна информация/данни.
Чл. 23. (1) При поискване от друга служба
за аеронавигационно информационно обслужване на държава – членка на ICAO, се
предоставя по взаимна договореност между
държавите един екземпляр от всеки елемент
на интегрирания аеронавигационен информационен пакет на хартиен и/или електронен
носител или и двата.
(2) Обменът на повече от един екземпляр
от елементите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет и на други аеронавигационни документи на хартиен и/или
електронен носител се извършва по взаимно
съгласие между държавите – членки на ICAO.
(3) Предоставянето на аеронавигационна
информация/данни, включващо елементите на
интегрирания аеронавигационен информационен пакет и на други аеронавигационни документи на хартиен и/или електронен носител,
на държави, които не са членки на ICAO и на
други организации, се извършва по договореност
между страните.

Чл. 24. (1) Разходите по събиране и обработване на аеронавигационната информация/
данни се включват при определяне на таксите
по чл. 120, ал. 2 от Закона за гражданското
въздухоплаване.
(2) Цената за предоставяне на конкретен
аеронавигационен информационен продукт
на хартиен или електронен носител се определя на базата на разходите за отпечатване и
окомплектоване на хартиените копия или за
изготвяне на електронния носител и за тяхното
разпространение.

Чл. 25. Всеки елемент от интегрирания
аеронавигационен информационен пакет за
международно разпространение съдържа текст
на английски език.
Чл. 26. Географските имена се изписват с
буквите от латинската азбука и в съответствие
с Наредба № 3 от 2006 г. за транслитерация
на българските географски имена на латиница
(ДВ, бр. 94 от 2006 г.).
Чл. 27. Мерните единици, използвани при
разпространението на аеронавигационна информация/данни, се посочват съгласно Наредба
№ 5 за измервателните единици в гражданската
авиация (ДВ, бр. 77 от 1999 г.).
Чл. 28. В аеронавигационното информационно обслужване се използват съкращенията
на ICAO, когато е възможно и когато това
води до улесняване разпространението на информацията/данните.
Чл. 29. В аеронавигационното информационно обслужване се внедрява автоматизация
за подобряване на скоростта, качеството,
ефективността и икономичността на същото.
Чл. 30. (1) При първоначалното установяване
на забранена, ограничена или опасна зона всяка зона се обозначава и за нея се публикуват
подробни сведения.
(2) Зададеното обозначение се използва за
указване на зоната във всички последващи
съобщения за нея.
(3) Обозначението се състои от следната
група букви и цифри, както следва:
1. зададеното буквено обозначение на Република България съгласно индикатора за
местоположение на ICAO;
2. буквата „Р“ – забранена зона, буквата
„R“ – ограничена зона, буквата „D“ – опасна
зона;
3. номер, който не се повтаря в границите
на Република България.
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(4) Обозначенията на зоните по ал. 3 не се
използват повторно за период, по-малък от една
година след премахването на зоната.
(5) Забранените, ограничените или опасните
зони трябва да бъдат с възможно най-малки
размери и с прости геометрични очертания.
Раздел VІ
Метаданни
Чл. 31. (1) При обработка и обмен на аеронавигационните данни се събират метаданни.
(2) Метаданните се събират от момента на
измерването или създаването им до тяхното
предоставяне на следващ потребител.
(3) Събираните метаданни включват:
1. името на организацията или структурата,
изпълняваща функцията;
2. изпълнената функция; и
3. датата и часа, когато е изпълнена функцията.
(4) Изпълнената функция по ал. 2 указва
всяка дейност по създаване, предаване или
обработка на данните.
Раздел VII
Общи отправни системи за въздушната навигация – хоризонтална, вертикална и отправна
система за времето
Чл. 32. (1) Световната геодезична система – 1984 (WGS-84), се използва като хоризонтална (геодезична) отправна система за
нуждите на международната въздушна навигация
и публикуването на географски координати
(указващи северна ширина и източна дължина)
се изразява спрямо геодезичния референтен
датум на тази система.
(2) Географски координати от други системи,
трансформирани към система WGS-84, чиято
точност преди или след трансформацията не
отговаря на изискванията на Наредба № 11 от
1999 г. за обслужване на въздушното движение
във въздушното пространство на Република
България и Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване се обозначават
със звездичка – „(*)“.
(3) Степента на разрешаващата способност
на публикуваните географски координати трябва
да съответства на изискванията в приложение
№ 1, а степента на разрешаващата способност
на географските координати на картите трябва
да съответства на изискванията съгласно Наредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните
карти (ДВ, бр. 47 от 2007 г.).
Чл. 33. (1) Вертикална отправна система за
международна въздушна навигация е система
с начало средното морско ниво (MSL), определяща гравитационно зависими относителни
височини (превишения) спрямо повърхност,
наречена геоид.
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(2) Като глобален гравитационен модел на
вертикалната отправна система се използва
съдържащ дълговълнови данни за гравитационното поле до порядък 360°.
(3) На тези географски позиции, където точността на EGM-96 не удовлетворява изискванията
за точност за превишение и вълна на геоида
съгласно Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и
летищното осигуряване, на базата на данни на
EGM-96 се разработват и използват регионални, национални или местни модели на геоида,
съдържащи данни с висока разрешаваща способност (късовълнови) за гравитационното поле.
Когато се използва модел на геоида, различен от
ЕGM-96, в сборника АIP се публикува описание
на използвания модел заедно с необходимите
параметри за преобразуване на относителната
височина от този модел към ЕGM-96.
(4) В допълнение към превишението спрямо
средното морско ниво (геоида) за позициите,
посочени в приложение № 1, в сборника АIP се
публикува и вълната на геоида (по отношение
на елипсоида на WGS-84).
(5) Степента на разрешаващата способност
на публикуваното превишение и вълната на
геоида трябва да съответства на изискванията
в таблица 2 на приложение № 1, а степента
на разрешаващата способност на превишението и вълната на геоида в картите трябва да
съответства на изискванията на Наредба № 4
от 2007 г. за аеронавигационните карти.
Чл. 34. (1) Като отправна система за време
в гражданската авиация се използва Грегорианският календар и универсалното координирано
време (UTC).
(2) Всяка стойност, свързана с координатата
за време, е временна позиция, измерена по
отношение на отправната система за времето.
(3) Универсалното координирано време се
изразява в часове и минути, а когато това се
изисква – и в секунди, от 24-часов ден, започващ в полунощ.
(4) Когато за някои приложения се използва
различна отправна система за време, в сборника АIP се публикува описание на системата
или се цитира документът, който описва тази
отправна система за време.
Г л а в а

в т о р а

СБОРНИК „АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ“ (AIP)
Раздел I
Съдържание
Чл. 35. (1) Сборникът „Аеронавигационна
информация и публикация“ (AIP) съдържа
наличната аеронавигационна информация за
страната съгласно чл. 4, ал. 1 и е в съответствие
с изискванията на ICAO.
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(2) Сборникът AIP е основен източник за
постоянна аеронавигационна информация и
информация за временни промени с дългосрочен характер.
(3) Основната задача на сборника AIP е да
удовлетвори в международен мащаб потребностите при обмена на дългосрочна аеронавигационна информация, която е от особена
важност за въздушната навигация.
Чл. 36. Сборникът AIP се състои от три части,
съответно с раздели и подраздели, обозначени
по един и същи начин с цел стандартизирано
съхранение и извличане на електронни данни
и текуща информация за обектите във вида,
посочен в приложение № 2.
Чл. 37. Част първа на сборника AIP – „Общи
положения (GEN)“, съдържа:
1. име на органа, отговорен за посочените
в AIP, обслужване или процедури;
2. общите условия, при които това обслужване или средства са достъпни за международно
използване;
3. списък на съществените различия между
националните правила и процедури на Република България и съответните стандарти, препоръчителни практики и процедури на ICAO
във форма, която би позволила тяхното бързо
установяване, предоставени от ГД „ГВА“;
4. избора на Република България, когато
различията между националните правила и
процедури и съответните ICAO стандарти, препоръчителни практики и процедури предвиждат
алтернативен вариант на действие, одобрен и
предоставен от ГД „ГВА“.
Чл. 38. (1) В сборника AIP се публикуват
аеронавигационни карти, изготвени в съответствие с изискванията на ICAO.
(2) Аеронавигационните карти се публикуват
като част от сборника AIP или се разпространяват самостоятелно.
(3) Картите по ал. 1 за международни летища и международни вертолетни летища се
предоставят при наличност, както следва:
1. карта на летище/вертолетно летище – ICAO;
2. карта за летищно наземно движение – ICAO;
3. карта на летищните препятствия тип
„А“ – ICAO;
4. карта на летищен терен и препятствия – ICAO (електронна);
5. карта за паркиране и присъединяване – ICAO;
6. карта на района – ICAO;
7. карта на минимални абсолютни височини
при използване на средства за обзор – ICAO;
8. карта за подход по прибори – ICAO;
9. карта на местността за точен подход по
прибори – ICAO;
10. карта на стандартни схеми за долитане
по прибори (STAR) – ICAO;
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11. карта на стандартни схеми за отлитане
по прибори (SID) – ICAO;
12. карта за визуален подход – ICAO.
Чл. 39. При възможност за допълване или
заместване на таблици или текст в сборника
AIP се използват карти или диаграми.
Раздел II
Общи изисквания
Чл. 40. Сборникът AIP е самостоятелен
документ, в чието съдържание не се повтаря
информация.
Чл. 41. Сборникът AIP се публикува с подменящи се страници.
Чл. 42. В сборника AIP на всяка страница
е отбелязана дата, съдържаща деня, името на
месеца и годината на публикацията или на
влизането в сила на информацията.
Чл. 43. (1) Сборникът AIP съдържа контролен
лист, в който се включват номерата на страниците му и/или наименованията на картите,
валидната дата на всяка страница и датата на
публикуване на контролния лист.
(2) Контролният лист се преиздава редовно
за подпомагане на потребителите да поддържат
актуалността на сборника AIP.
Чл. 44. В сборника AIP на всички страници
се указва:
1. наименованието на сборника;
2. територията, за която се отнася, при
необходимост;
3. обозначението „Република България“ и
ДАНО, който изготвя сборника;
4. номерата на страниците или наименованието на картите;
5. степента на достоверност при информация,
която поражда съмнение.
Чл. 45. (1) Размерите на страницата на
сборника AIP са 210 × 297 mm.
(2) При необходимост се използват и страници с по-големи размери, които се сгъват до
указаните в ал. 1.
Чл. 46. Всички промени в сборника AIP или
нова информация на преиздадени страници се
обозначават с ясен символ или анотация.
Чл. 47. Важните оперативни промени в сборника AIP се публикуват съгласно процедурите
за регулиране и контрол на аеронавигационната
информация (AIRAC) и се обозначават ясно
със съкращението „AIRAC“.
Чл. 48. (1) Сборникът AIP се изменя или
преиздава периодично, като се гарантира неговата актуалност.
(2) Поправки в сборника AIP се извършват
чрез подмяна на страниците.
(3) По изключение могат да се правят ръчни
поправки или забележки в сборника AIP.
(4) Периодичността по ал. 1 се упоменава
в сборника AIP, част 1 – Общи положения
(GEN).
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Раздел III
Изисквания към поправките на сборника AIP
Чл. 49. Постоянните промени в сборника
AIP се публикуват като AIP поправки.
Чл. 50. Всяка AIP поправка се обозначава
с пореден номер.
Чл. 51. Всяка страница от AIP поправката,
включително и заглавната страница, съдържа
датата на публикуване.
Чл. 52. Всяка страница от AIRAC AIP поправка, включително и заглавната страница,
на сборника AIP съдържа датата на влизане в
сила на публикацията.
Чл. 53. Всяка AIP поправка съдържа препратка към серийните номера на елементите
от интегрирания аеронавигационен информационен пакет, които са включени в нея.
Чл. 54. Заглавната страница на AIRAC AIP
поправката съдържа кратко резюме на информацията, включена в поправката.
Чл. 55. Съобщение „NIL“ се съставя и разпространява, когато AIRAC AIP поправката
няма да се публикува през определения интервал
или на датата на издаване.
Раздел IV
Изисквания към AIP добавките. Разпространение
Чл. 56. Временни промени с продължителен
характер (най-малко три месеца) и кратковременна информация, която съдържа обширен
текст и/или графика, се публикуват като AIP
добавка.
Чл. 57. Всяка AIP добавка има пореден номер
за съответната календарна година.
Чл. 58. Страниците на AIP добавките се съхраняват в сборника AIP, докато информацията
в тях е валидна.
Чл. 59. Всяка AIP добавка, която замества
NOTAM съобщение, включва препратка към
серията и номера на това NOTAM съобщение.
Чл. 60. (1) Контролен лист на валидните AIP
добавки се издава веднъж в месеца.
(2) Информацията по ал. 1 се разпространява чрез ежемесечно публикуван списък на
валидните NOTAM съобщения.
Чл. 61. Страниците на AIP добавките са
оцветени в жълто.
Чл. 62. Страниците на AIP добавките се
поставят най-отпред в сборника AIP.
Чл. 63. Сборник AIP, както и всички поправки и добавки в него се разпространяват
по най-бърз начин до абонатите на български
аеронавигационни публикации.
Чл. 64. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване публикува и разпространява сборника AIP на Република България на хартиен,
електронен носител, както и чрез интернет.
Чл. 65. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване може да предоставя електронен
AIP (eAIP) с публикациите към него, основан
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на формат, позволяващ обмен на дигитални
данни. Съдържанието и структурата на главите, разделите и подразделите на еAIP следват
съдържанието и структурата на AIP, публикуван
на хартиен носител.
Г л а в а

т р е т а

NOTAM СЪОБЩЕНИЕ
Раздел I
Изготвяне
Чл. 66. (1) Съобщение NOTAM се изготвя и
публикува своевременно, когато информацията,
за която се отнася, е:
1. с временен характер и кратка продължителност; или
2. за важни оперативни промени с постоянен характер или временни промени с голяма
продължителност, информацията за които е
постъпила в кратки срокове.
(2) Съобщение NOTAM не се изготвя и
публикува за обширен текст и/или графика.
Чл. 67. (1) Съобщение NOTAM се изготвя
и публикува в случаи на:
1. откриване, закриване или значителна
промяна в работата на летище/вертолетно летище или писта за излитане и кацане (RWY);
2. откриване, закриване или значителна
промяна при предоставяне на аеронавигационни услуги (летищни услуги (AGA), аеронавигационно информационно обслужване
(AIS), обслужване на въздушното движение
(ATS), комуникация, навигация и обзор (CNS),
метеорологично обслужване (MET), търсене и
спасяване (SAR) и др.);
3. начало или прекратяване на експлоатацията на електронни и други аеронавигационни и
летищни/вертолетни средства – прекратяване
или възстановяване на работата, промяна на
честоти, промяна на обявените часове на работа,
промяна на опознавателния сигнал, промяна
на посока (на насочените средства), промяна
на местоположение, увеличение или намаление
на мощността с 50 % или повече, промяна на
разписанията или съдържанието на радиопредаванията, нередовност или ненадеждност в
работата на електронните аеронавигационни
средства и на средствата за комуникация въздух – земя;
4. откриване, закриване или значителна
промяна в работата на визуални средства;
5. прекъсване или възстановяване на работата на основни компоненти на летищните
светлинни системи;
6. въвеждане, отмяна или значителни промeни в процедурите за аеронавигационно обслужване;
7. възникване или отстраняване на сериозни
неизправности или препятствия по маневрената
площ;
8. промени и ограничения, отнасящи се до
наличие на гориво, масло и кислород;
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9. значителни промени, отнасящи се до
съществуващите средства и служби за търсене
и спасяване;
10. начало, край или възстановяване на
работата на маяци, маркиращи съществени
препятствия за въздушната навигация;
11. промени в правилата, изискващи незабавно действие (въвеждане на забранена зона
поради действия по търсене и спасяване и др.);
12. наличие на опасности за въздушната
навигация (включително препятствия, военни учения, взривни работи, илюминации,
демонстративни полети, въздушни състезания,
масови парашутни скокове извън обявените
зони и др.);
13. издигане, отстраняване или промени на
съществуващи препятствия за въздушната навигация в зоните за излитане/набор, минаване
на втори кръг, подход и на RWY);
14. установяване или премахване (включително активиране или деактивиране), или
промени в статуса на забранени, ограничени
или опасни зони;
15. установяване или премахване на райони или маршрути или части от тях, където
съществува възможност от прехват и където е
необходимо постоянно да се прослушва аварийната честота 121.5 MHz;
16. задаване, премахване или промени на
индикаторите за местоположение;
17. значителна промяна в нивото на защита
на дадено летище по отношение на аварийноспасителното и противопожарното осигуряване;
съобщение NOTAM се публикува само при
промяна на категорията на летището и тази
промяна на категорията следва да бъде ясно
посочена;
18. наличие, отстраняване или значителна
промяна на опасните условия поради сняг,
киша, лед, радиоактивни материали, токсични химикали, вулканична пепел или вода по
маневрената площ;
19. епидемия, която предизвиква необходимост от промяна в обявените по-рано изисквания
за имунизации или карантинни мерки;
20. наличие на прогнози за слънчевата космическа радиация;
21. важни промени на вулканична дейност
с оперативно значение, местоположение, дата
и време на вулканично изригване или хоризонталните и вертикалните размери на облака от
вулканична пепел, включително посоката на
движение на същия, полетните нива и маршрути или части от маршрути, които могат да
бъдат засегнати;
22. изхвърляне в атмосферата на радиоактивни материали или токсични вещества след
ядрен или химически инцидент, местоположението, датата и времето на инцидента, полетни нива и маршрути или части от маршрути,
които могат да бъдат засегнати, и посоката на
движение на облака;
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23. начало на мисии за хуманитарна помощ
заедно с процедурите или ограниченията, които
ще повлияят на въздушната навигация;
24. въвеждане на краткосрочни мерки при
извънредни обстоятелства, свързани с нарушаване или частично нарушаване на обслужването
на въздушното движение.
(2) Съобщение NOTAM се изготвя и при
всички други случаи, различни от изброените в
ал. 1, които биха повлияли на експлоатацията
на въздухоплавателните средства.
Чл. 68. С NOTAM не се оповестява информация за:
1. текущи работи по техническо обслужване
на перона и пътеките за рулиране, които не
влияят на безопасното движение на въздухоплавателните средства;
2. работа по маркировка на RWY, когато
въздухоплавателните средства могат безопасно
да използват другите налични писти за излитане и кацане или ако използваното оборудване
може да бъде отстранено при необходимост;
3. временни препятствия в района на летището/вертолетното летище, които не влияят
на безопасността на полетите на въздухоплавателните средства;
4. частичен отказ на светлинна система на
летището/вертолетното летище, ако това не
влияе непосредствено на полетите на въздухоплавателните средства;
5. частичен, временен отказ на средства за
комуникация „земя – въздух“, ако могат да бъдат използвани съответните резервни честоти;
6. липса на наземно обслужване по перона
и на регулиране на движението;
7. непригодност на знаците за местоположение, посока и други по маневрената площ
на летището;
8. контролирани скокове с парашут в неконтролирано въздушно пространство при полети
по правилата за визуални полети (VFR) на
определени места или в опасни или забранени
зони;
9. друга подобна информация с временен
характер.
Чл. 69. (1) Съобщение NOTAM се публикува най-малко 7 дни преди активирането на
указаните в сборника AIP опасни, забранени
или ограничени зони, както и при дейности,
свързани с временни ограничения на въздушното
пространство, различни от ограниченията при
аварийно-спасителни мероприятия.
(2) Изключения от изискванията на ал. 1
се допускат за опасни, забранени или ограничени зони, условията за активиране на които
са публикувани в сборника AIP.
(3) Съобщение NOTAM се публикува възможно най-рано за всяко последващо деактивиране или намаляване на часовете за активиране
или намаляване на размерите на въздушното
пространство на опасни, забранени или ограничени зони.
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Чл. 70. В NOTAM съобщенията, с които
се уведомява за непригодност на аеронавигационни средства, съоръжения или комуникационни услуги, се указва предполагаемият
период от време на непригодността им или
предполагаемото време на възстановяване на
тяхната работа.
Чл. 71. (1) При публикуване на поправка или
добавка на AIP съгласно AIRAC процедурите
се съставя Trigger NOTAM с кратко описание
на съдържанието, датата и часа на влизане в
сила и поредния номер на съответната AIP
поправка или AIP добавка.
(2) Съобщението Trigger NOTAM по ал. 1
влиза в сила на същата дата, от която влизат
в сила поправката или добавката, и остава валидно в предполетния информационен бюлетин
за период от 14 дни.
Раздел II
Общи изисквания
Чл. 72. Всяко NOTAM съобщение съдържа
информация във вида, указан във формата за
NOTAM съобщение по приложение № 5, с
изключение на тези по чл. 74 и 75.
Чл. 73. (1) За изготвянето на NOTAM съобщение се използват изрази/унифицирана
фразеология от съкращения, определени като
ICAO NOTAM код, ICAO съкращения, индикатори, идентификатори, позивни, честоти, числа
и свободен текст.
(2) Свободният текст в NOTAM съобщенията
за международно разпространение се съставя
на английски език.
Чл. 74. Информация за сняг, киша, лед
или локви вода върху маневрената площ на
летището/вертолетното летище се разпространява чрез SNOWTAM съобщение съгласно
приложение № 3.
Чл. 75. Информация за промени във вулканична активност, вулканично изригване
и/или облак от вулканична пепел, имащи
значително оперативно влияние, се разпространява чрез ASHTAM съобщение съгласно
приложение № 4.
Чл. 76. (1) За обозначаване на всяко NOTAM
съобщение се използва буквен знак за определена серия и четирицифрен пореден номер,
следвани от наклонена черта и два знака за
годината на публикуване, като този номер нараства последователно в продължение на една
календарна година.
(2) При разпространение на NOTAM съобщение в повече от една серия всяка серия се
обозначава с отделна латинска буква, от „A“ до
„Z“, с изключение на букви „S“ и „T“.
Чл. 77. При грешка в публикувано NOTAM
съобщение се публикува заместващ или унищожаващ NOTAM с нов номер.
Чл. 78. (1) В съобщение NOTAM, което
унищожава или замества друго NOTAM съоб-
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щение, се посочва номерът на унищожавания
или заместван NOTAM.
(2) Серията, индикаторът за местоположение
и предметът на NOTAM съобщенията по ал. 1
трябва да са идентични.
(3) С NOTAM съобщение за унищожаване
или заместване се унищожава или замества
само едно NOTAM съобщение.
Чл. 79. (1) Всяко NOTAM съобщение се
отнася само за един предмет и едно условие
на този предмет.
(2) Всяко NOTAM съобщение е възможно
най-кратко, като съдържанието му следва да
е ясно и без препращане към друг документ.
Чл. 80. Всяко NOTAM съобщение се разпространява като отделно телекомуникационно
съобщение.
Чл. 81. Съобщение NOTAM, което съдържа
информация с постоянен характер или временна
информация с дългосрочен характер, включва
съответните препратки към сборника AIP или
съответната AIP добавка.
Чл. 82. (1) Индикаторите за местоположение, които трябва да се включат в NOTAM
съобщението, се съдържат в Документ 7910
на ICAO – „Индикатори за местоположение
по ICAO“.
(2) В NOTAM съобщението не се използва
съкратена форма на индикатора за местоположение по ICAO.
(3) Когато не е определен индикатор за
местоположение по ICAO, наименованието на
местоположението се изписва в свободен текст
съгласно изискванията на чл. 28.
Чл. 83. (1) NOTAM съобщение, съдържащо
контролен лист на валидните NOTAM съобщения (Checklist of valid NOТАМ) се разпространява чрез аеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS) веднъж месечно съгласно
формата за NOTAM съобщение в приложение
№ 5, като за всяка серия се публикува отделно
NOTAM съобщение.
(2) Контролният лист на валидните NOTAM
съобщения по ал. 1 включва обозначенията на
последните AIP поправки, AIP добавки и международно разпространените циркуляри (AIC).
(3) Контролният лист на валидните NOTAM
съобщения по ал. 1 се разпространява в същата
серия на включените в него NOTAM съобщения и е ясно обозначен като контролен лист
на валидни NOTAM съобщения.
Чл. 84. (1) Веднъж месечно се изготвя
печатно извлечение в свободен текст (List
of valid NOTAM), което съдържа валидните
NOTAM съобщения, номерата на последните
AIP поправки, циркуляри и контролен лист на
валидните AIP.
(2) Извлечението по ал. 1 се разпространява
до получателите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет.
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Раздел III
Разпространение
Чл. 85. Съобщенията NOTAM се разпространяват до ползватели, отправили писмено
искане в свободен текст до ДАНО.
Чл. 86. (1) Съобщение NOTAM се изготвя
съгласно процедурите за комуникация на ICAO.
(2) Съобщенията NOTAM, SNOWTAM и
АSHTAM се разпространяват по AFS.
(3) При разпространение на NOTAM по чл. 87
чрез средства, различни от AFS, пред текста
се включва шестцифрена група за дата/час, с
която се указват датата и часът на попълване
на съобщението NOTAM и обозначението на
съставителя.
Чл. 87. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя разпространението
на NOTAM съобщенията според предназначението им.
(2) NOTAM съобщенията за международно
разпространение се обозначават със серия „А“,
а за вътрешно разпространение – със серия „B“.
Чл. 88. (1) Международният обмен на
NOTAM съобщения се осъществява по взаимна
договореност между съответните международни
NOTAM служби, като се използва системата
за разпространение на NOTAM съобщения
съгласно приложение № 6.
(2) Международният обмен на ASHTAM
съобщения и NOTAM съобщения за страните,
които продължават да използват NOTAM за
разпространение на информация за вулканична
дейност, следва да включат и информационните
центрове за вулканична пепел и центровете, определени съгласно регионални аеронавигационни
споразумения за дейността на AFS сателитни
системи (сателитни системи за разпространение
на информация относно въздушната навигация
(SADIS) и международна система за сателитна комуникация (ISCS), като се вземат под
внимание изискванията за дейности с голям
радиус на действие.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА АЕРОНАВИГАЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ (AIRAC)
Чл. 89. (1) Информацията, посочена в
приложение № 7, част 1, се разпространява в
съответствие с процедурите AIRAC по предварително установените от ICAO графици от
фиксирани дати на влизане в сила с интервал
от 28 дни.
(2) Графиците по ал. 1 се разпространяват
ежегодно с циркуляр за аеронавигационна
информация (AIC) от ДАНО.
(3) Доставчикът на аеронавигационно обслужване разпространява публикуваната на
хартиен носител информация по ал. 1 поне 42
дни преди датата на влизането є в сила с цел
тя да достигне до получателите не по-късно от
28 дни преди тази дата.
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(4) Информацията по ал. 1 не се променя
поне 28 дни от влизането є в сила, освен ако
тя не е с временен характер и няма да е в сила
през целия период.
(5) При въвеждане на значителни промени, посочени в приложение 7, част 3,
информацията се разпространява от ДАНО
при възможност поне 56 дни преди датата на
влизане в сила.
(6) Процедурата AIRAC може да се използва
и за разпространяване на информацията, посочена в приложение № 7, част 2.
Чл. 90. При поддържане на аеронавигационна електронна база данни или аеронавигационна информация в електронна форма
ДАНО разпространява/осигурява достъп до
информацията по чл. 89, ал. 1, така че тя да
достигне до получателите не по-късно от 28
дни преди датата на влизането є в сила.
Чл. 91. При липса на информация, която да
бъде публикувана на AIRAC дата, се изготвя
съобщение „NIL“, което се разпространява чрез
NOTAM не по-късно от 28 дни преди съответната AIRAC дата.
Чл. 92. В процедурата AIRAC не се използват дати между 21 декември и 17 януари за
въвеждане на съществени промени.
Чл. 93. За предварително планирани съществени промени, които изискват картографска
работа или обновяване на навигационни бази
данни, се използват само дати по процедурата
AIRAC.
Г л а в а

п е т а

ЦИРКУЛЯР ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА
ИНФОРМАЦИЯ (AIC)
Раздел I
Изготвяне
Чл. 94. Циркуляр за аеронавигационна информация се изготвя, когато е необходимо да
се разпространи аеронавигационна информация,
която не съответства на:
1. изискванията по глава втора, раздел I, за
включване в сборника AIP;
2. изискванията по глава трета, раздел I, за
публикуване на NOTAM.
Чл. 95. (1) Циркуляр за аеронавигационна
информация се изготвя за разпространение на:
1. дългосрочни планове за съществени значителни промени в законодателството, правилата,
процедурите или средствата;
2. информация от пояснителен или консултативен характер, която може да окаже влияние
върху безопасността на полетите;
3. информация или съобщение от пояснителен или консултативен характер за технически,
законодателни или административни въпроси.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. планирани важни промени в процедурите за въздушна навигация, обслужването и
средствата;
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2. планирано въвеждане на нови навигационни системи;
3. съществена информация, получена като
резултат от разследване на авиационни произшествия или инциденти, която има отношение
към безопасността на полетите;
4. информация за правила, свързани със защитата на международната гражданска авиация
от действия на незаконна намеса;
5. съвети по медицински въпроси от особен
интерес за пилотите;
6. предупреждения към пилотите за избягване
на физически препятствия, които представляват
риск за провеждането на полетите;
7. информация за определени метеорологични явления, които влияят на провеждането
на полетите;
8. информация за нови опасности, които
влияят на техниката на пилотиране на въздухоплавателни средства;
9. правила за превоз по въздуха на предмети,
за които са наложени ограничения;
10. препратки към законите и публикуването
на промени в тях;
11. ред за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа;
12. обучението на авиационния персонал;
13. прилагането на националните регулативни документи;
14. информация за използване и поддръжка
на определени видове оборудване;
15. действителното или планираното публикуване на нови или променени издания на
аеронавигационни карти;
16. изисквания към комуникационното
оборудване на въздухоплавателните средства;
17. пояснителна информация за намаляването на шума;
18. отделни указания за летателната годност;
19. промени в сериите на NOTAM съобщенията или тяхното разпространение, нови издания
на сборника AIP или значителни промени на
тяхното съдържание, обем или формат;
20. предварителна информация за плана за
снегопочистване;
21. друга информация от подобно естество.
(3) Циркуляр за сезонния план за снегопочистване се издава поне един месец преди
началото на зимния сезон и съдържа:
1. списък на летища, за които се очаква да
бъде извършвано снегопочистване;
2. оторизирани органи за наблюдение на
състоянието на работната площ и измерване
на спирачния ефект;
3. списък на адреси, от/до които се публикува/разпространява SNOWTAM съобщение.
Раздел II
Общи изисквания. Разпространение
Чл. 96. (1) Циркулярите за аеронавигационна
информация се издават в печатен вид и могат
да съдържат текст, таблици и диаграми.
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(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя циркулярите за аеронавигационна информация, които са за международно
разпространение.
(3) Всеки циркуляр за аеронавигационна
информация има пореден сериен номер за
календарната година.
(4) Когато циркулярите за аеронавигационна информация се разпространяват в повече
от една серия, всяка серия се обозначава с
отделна буква.
(5) При голям брой валидни циркуляри за
аеронавигационна информация класификацията
и обозначението на разделите се извършват,
като се използва цветово кодиране.
Чл. 97. Контролният лист на валидните
циркуляри за аеронавигационна информация
се публикува най-малко един път годишно и
се разпространява под формата на циркуляр.
Чл. 98. Циркуляр за аеронавигационна
информация за международен обмен се разпространява съгласно глава втора, раздел IV.
Г л а в а

ш е с т а

ПРЕДПОЛЕТНА И СЛЕДПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ/ДАННИ
Раздел I
Предполетна информация
Чл. 99. Аеронавигационна информация,
необходима за осигуряване на безопасността,
редовността и ефективността на въздушната
навигация, за етапите от маршрута с начало
съответното международно летище/международно вертолетно летище на излитане се
предоставя на:
1. персонала от всяко международно летище/
международно вертолетно летище, свързан с
изпълнението на полетите;
2. екипажите на въздухоплавателните средства;
3. службите, отговорни за предполетната
информация.
Чл. 100. (1) Аеронавигационната информация по чл. 99, предоставена за целите на
предполетното планиране, включва:
1. елементите от интегрирания аеронавигационен информационен пакет;
2. карти и схеми.
(2) За международно летище/международно
вертолетно летище на излитане се предоставя
допълнителна текуща информация при:
1. строителни или ремонтни работи на или
непосредствено до маневрената площ;
2. неравности по маневрената площ, независимо дали са обозначени или не (части
от ПИК и пътеките за рулиране с разбита
повърхност и др.);
3. наличие на сняг, лед или вода на ПИК
и пътеките за рулиране, тяхната дебелина и
влияние върху спирачния ефект;
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4. навят или натрупан сняг върху или в
непосредствена близост до ПИК или пътеките
за рулиране;
5. паркирани въздухоплавателни средства
или други обекти върху или в непосредствена
близост до пътеките за рулиране;
6. наличие на временни опасности;
7. наличие на птици, представляващи потенциална опасност за въздухоплавателните
средства;
8. пълен или частичен отказ на летищното
захранване или на летищната светлинна система
(подходни светлини, прагови светлини, светлини
на ПИК, светлини на пътеките за рулиране,
светлини за осветяване на препятствия, светлини на маневрената площ);
9. отказ, нестабилна работа или промени в
експлоатационното състояние на ILS (включително маркерите), SRE, PAR, DME, SSR, , , , ,
ADS-B, ADS-C, CPDLC, D-ATIS, D-VOLMET
VOR, NDB, VHF каналите, системата за измерване на видимостта на ПИК (RVR) и на
резервното захранване;
10. изпълнение на мисия по оказване на
хуманитарна помощ, като се посочват всички
свързани с това процедури или ограничения.
Чл. 101. На екипажите на въздухоплавателните средства се предоставят валидните
NOTAM съобщения и друга информация от
срочен характер под формата на предполетен
информационен бюлетин (PIB), съставен в
свободен текст.
Раздел II
Автоматизирана аеронавигационна система за
предполетна информация
Чл. 102 (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предоставя информацията по
чл. 100 и 101 чрез автоматизирани системи за
предполетна аеронавигационна информация/
данни.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на персонала, свързан с изпълнението на полетите, включително членовете на екипажите
за нуждите на самоподготовката, планирането
на полетите и полетно-информационното обслужване.
Чл. 103. (1) Оборудването, чрез което се
предоставя автоматизираната предполетна
информация, трябва да осигурява достъп на
персонала, свързан с изпълнението на полетите,
включително членовете на екипажите, като
е осигурена връзка чрез телефон или други
начини за телекомуникация със съответната
служба, предоставяща аеронавигационно информационно обслужване.
(2) Оборудването по ал. 1 осигурява:
1. лесен достъп до съответната информация
чрез подходящ потребителски интерфейс, както
и отдалечен достъп;
2. непрекъснато и навременно обновяване
на базата данни, осигуряващо валидността и

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

качеството на аеронавигационна информация/
данни;
3. хартиено копие на информацията при
поискване;
4. извличане на информация/данни с използването на съкращения, индикатори за
местоположение по ICAO или интерфейс,
базиран на менюта;
5. кратко време за отговор при запитване
от потребителите.
Раздел III
Следполетна информация
Чл. 104. (1) След завършване на полет
членовете на екипажа на ВС предоставят на
ДАНО информация за състоянието и работата
на средствата за въздушна навигация и информация за наличието на птици.
(2) Информацията по ал. 1 се разпространява
от ДАНО при необходимост.
Г л а в а

с е д м а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ
Чл. 105. (1) Сектор НОТАМ е свързан към
aеронавигационното неподвижно обслужване
(AFS) за международно разпространение на
NOTAM съобщенията.
(2) Връзките по ал. 1 осигуряват разпечатване
на входящия/изходящия поток от съобщения.
Чл. 106. Сектор НОТАМ трябва да бъде
свързан чрез AFS към следните точки на територията на Република България:
1. районните контролни и летищни центрове за обслужване на въздушното движение и
центъра за полетна информация;
2. летищата, на които е организирано информационно обслужване съгласно глава шеста.
Г л а в а

о с м а

ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ ЗА ТЕРЕН И
ПРЕПЯТСТВИЯТА
Раздел I
Зони на покритие и изисквания за предоставяне на данни
Чл. 107. (1) Обхватът на зоните на набора
от електронни данни за терен и препятствията
се определя, както следва:
1. зона 1 е цялата територия на Република
България;
2. зона 2 е в околността на летище, разделена, както следва:
а) зона 2а е правоъгълна зона около ПИК,
състояща се от летателната писта (runway strip)
и съществуващите участъци, свободни от препятствия (clearway);
б) зона 2b е зона, простираща се по
посока на отлитане от края на зона 2а, на
разстояние 10 km и разширяваща се с 15 %
от всяка страна;
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в) зона 2с е зона, простираща се извън
зони 2а и 2b, на разстояние до 10 km от границата на зона 2а;
г) зона 2d, е зона простираща се извън
зони 2а, 2b и 2с, на разстояние до:
– 45 km от контролната точка на летището; или
– до границата на определения му летищен
контролиран район, което от двете е по-близо;
3. зона 3 е зона, простираща се от страничния ръб на ПИК до 90 m от осовата є
линия и до 50 m от краищата на всички други
участъци от работната площ на летището;
4. зона 4 е зона, простираща се по посока
на подхода на 900 m от прага на ПИК, оборудвана за точен подход категория II или III
и на 60 m от двете страни на продължението
на осовата є линия; когато терен на разстояние, по-голямо от 900 m (3000 ft) от прага на
ПИК, е планинска или поради друга причина,
дължината на зона 4 може да се увеличи до
не повече от 2000 m (6500 ft).
(2) В зона 1 се предоставят електронни
данни за терен и за всички препятствия,
по-високи от 100 m над земната повърхност.
(3) От 12 ноември 2015 г. за международни летища за гражданско въздухоплаване
се предоставят електронни данни за всички
препятствия в зона 2, оценени от ГД „ГВА“
като представляващи опасност за въздушната
навигация.
(4) От 12 ноември 2015 г. за международни летища за гражданско въздухоплаване
се осигуряват електронни данни за терен и
препятствията за:
1. всички препятствия в зона 2а, пробождащи съответната повърхност за събиране
на данни за препятствия, определена в приложение № 8;
2. всички препятствия, определени съгласно
чл. 27 от Наредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти, и
3. всяко пробождане на повърхностите за
ограничаване на препятствията на летищата,
определени в раздел I, глава трета от Наредба № 14 от 2007 г. за летищата и летищното
осигуряване.
(5) За международни летища за гражданско
въздухоплаване се предоставят електронни
данни за терен и препятствията в зона 4,
пробождащи съответната повърхност за събиране на данни за препятствия, посочена в
приложение № 8, за всяка ПИК, оборудвана
за точен подход категория ІІ или ІІІ, и където на операторите е необходима подробна
информация за терена, позволяваща им чрез
радиовисотомери да преценят влиянието на
терена при определяне на височината за вземане на решение при кацане.
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Раздел II
Набор от данни за терен – съдържание, числени
изисквания и структура
Чл. 108. (1) Наборът от данни за терен съдържа множества цифрови данни, представящи
повърхнината на терена чрез непрекъснати
стойности на превишението във всички пресечни
точки на една определена мрежа, свързана с
общия датум. Мрежата на терена е ъглова или
линейна, с правилна или неправилна форма.
(2) Наборите от електронни данни за терена
съдържат пространствени (за местоположение
и превишение), тематични и времеви сведения
за земната повърхност, включващи естествено
съществуващи обекти, като планини, хълмове,
ридове, долини, водни басейни, постоянно ледено или снежно покритие, без препятствия.
Електронните данни за терена определят
непрекъсната повърхнина, която представя
земната повърхност, растителната обвивка или
друга повърхност между тях, определяна като
„първа отразяваща повърхност“ в зависимост
от метода за събиране на данните.
(3) В наборите данни за терена се помества
информация само за терена, характеризиран
чрез параметрите, посочени в таблица 3 на
приложение № 8.
(4) Електронните данни за терена трябва да
са в съответствие с изискванията, посочени в
таблица 1 на приложение № 8 за съответната зона.
Раздел IІІ
Набор от данни за препятствия – съдържание,
изисквания към цифровите данни и структура
Чл. 109. (1) Данните за препятствията
са цифрово представяне на вертикалните и
хоризонталните размери на препятствията.
Препятствията не се включват в множеството
данни за терена. Елементите на данните за
препятствия представляват характеристики на
препятствията, изобразени в множество данни
чрез точки, линии или многоъгълници.
(2) Множеството данни за препятствия съдържа всички дефинирани видове препятствия,
като всяко се описва в съответствие със задължителните характеристики, посочени в таблица
4 на приложение № 8.
(3) Електронните данни за препятствия за
всяка зона трябва да са в съответствие с изискванията към цифровите данни, посочени в
таблица 2 на приложение № 8.
Раздел ІV
Продуктово описание на данни за терена и
препятствията
Чл. 110. (1) При моделиране на наборите
електронни данни за терена и препятствията с
цел обмен и употреба се прилагат стандартите
на ISO от серията 19100.
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(2) За наличните множества от електронни
данни за терена и препятствията се предоставя
подробно продуктово описание в съответствие
със стандарт ISO 19131.
(3) Подробното продуктово описание на
данните за терена или препятствията съдържа следните раздели: общ преглед; обхват
на продуктовото описание; идентификация
на набора данни; вид, структура и покритие
на данните; отправна система; качество на
данните; събиране на данните; поддръжка на
данните; изобразяване на данните; доставката
на набора данни; допълнителна информация
и метаданни.
(4) Общият преглед на продуктовото описание на данни за терена или препятствията
съдържа обща информация за набора в свободен текст. Когато продуктовото описание
на данните за терена не е еднакво за целия
набор, се посочва обхватът на отделните
подмножества. Идентификацията на набора
данни включва: заглавие; кратко изложение
на съдържанието, предназначението и ако е
необходимо, общо заявление за плътността на
пространствените данни; географската област,
обхваната от набора данни, и допълнителна
информация.
(5) Продуктовото описание включва информация за пространствена и времева отправна
система. Продуктовото описание включва
декларация за изискванията за качество на
данните, спрямо които е изготвен наборът
данни, и приложените мерки за контрол на
качеството, като декларацията обхваща всички
елементи за контрол на качеството.
(6) Изискванията за качество се определят в съответствие с ISO 19113, а мерките за
контрол – съгласно ISO 19114.
(7) В раздела за събиране на данни се
описват източниците и процесите, прилагани
при събирането им, както и правилата за
актуализиране, включително и честотата на
обновяване.
(8) Продуктовото описание включва информация за графичното представяне на данните
в набора, методите за доставка и съответните
формати и информационни носители.
(9) В продуктовото описание се включват
основните елементи на метаданните за терена и препятствията, а допълнителните се
декларират и се посочват техният формат и
кодиране.
(10) Метаданните се изготвят в съответствие с изискванията на стандарт ISO 19115.
(11) За всяко летище, включено в набора
данни в продуктовото описание с географски
координати, се описват следните зони:
1. зони 2а, 2b, 2с и 2d;
2. зоната за набор на височина при излитане; и
3. повърхностите за ограничаване на препятствията.
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РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРОВЕРКА И
ПУБЛИКАЦИЯ НА АЕРОНАВИГАЦИОННА
ИНФОРМАЦИЯ/ДАННИ
Чл. 111. (1) Летищната администрация или
собственикът на летище/вертолетно летище
предоставя за одобрение на хартиен и електронен носител в ГД „ГВА“ информация/данни
по чл. 5 за:
1. географски и административни данни;
2. работно време на летищни служби – летищна администрация; митнически, емиграционни, здравни и карантинни, противообледенителни служби, служби за зареждане с гориво,
за обработка на товари и за сигурност;
3. служби и средства за обработка;
4. пътническа инфраструктура;
5. аварийно-спасително и противопожарно
осигуряване;
6. съоръжения и средства за снегопочистване;
7. данни за перон, пътеки за рулиране и
тяхното предназначение, противообледенителни
площадки, местостоянки и тяхното предназначение в зависимост от типа въздухоплавателно
средство, места за изчакване и маршрути за
движение на въздухоплавателните средства,
като графичната информация се придружава
с обяснителна записка;
8. светлини за подход и светлини на пистите
за излитане и кацане;
9. други светлини, вторично електрозахранване;
10. физически характеристики на ПИК и
обявени дистанции;
11. географски координати и надморската
височина на върха на значимите препятствия
в зоните на подхода за кацане и излитане; в
зоната за полети по кръга и в околността на
летището/вертолетното летище (тази информация се предоставя в графичен вид);
12. местни правила за въздухоплаване;
13. друга информация, която се изисква по
Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища,
летателни площадки, системи и съоръжения за
наземно обслужване, за лицензиране на летищни
оператори и оператори по наземно обслужване
и за достъпа до пазара по наземно обслужване
в летищата (ДВ, бр. 101 от 2006 г.).
(2) Собственикът/операторът на летателна/
вертолетна площадка предоставят съгласно
чл. 5 на ГД „ГВА“ за одобрение на хартиен и
електронен носител първична информация/
данни за:
1. име и индикатор за местоположение на
летището по ICAO;
2. географски данни;
3. административни данни – собственик/
оператор, адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща;
4. работно време;
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5. тип обслужван трафик;
6. аварийно-спасително и противопожарно
осигуряване;
7. физически характеристики на ПИК и
обявени дистанции.
Чл. 112. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване предоставя за одобрение на хартиен
и електронен носител в ГД „ГВА“ информация/
данни за:
1. предоставяното обслужване на въздушното
движение, комуникационно, навигационно и
обзорно обслужване, аеронавигационно информационно и метеорологично обслужване;
2. изменение на границите на районите за
полетна информация и контролираните райони
и зони, консултативни райони;
3. промени в класификацията на обслужваното въздушно пространство;
4. въвеждане на нови или премахване на
основни точки;
5. въвеждане на нови или изменение на съществуващите трасета/маршрути за обслужване
на въздушното движение;
6. трасови карти;
7. въвеждане на нови или изменение на
действащите процедури за изчакване и подход,
долитане и отлитане, финални подходи, намаляване на шума и други процедури по организация на въздушното движение на гражданските
летища в Република България;
8. комуникационни средства за обслужване
на въздушното движение;
9. радионавигационни средства/системи,
специални навигационни системи;
10. радарно обслужване и процедури – средства, район на отговорност, видове обслужване,
изисквания и условия.
Чл. 113. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ предоставя на
ДАНО одобрената за публикуване първична
информация на хартиен и електронен носител
относно:
1. важни положения от Закона за гражданското въздухоплаване и други нормативни
актове, които следва да бъдат доведени до
знанието на авиационните оператори и други
лица, имащи отношение към въздухоплаването
във въздушното пространство на Република
България;
2. правила за извършване на полети във
въздушното пространство и от/до летищата на
Република България;
3. въвеждане на нови или изменение на
съществуващите такси за кацане, за паркинг, за
обслужване на пътници и такси за аеронавигационно обслужване, начин на плащане и др.;
4. национални правила, международни договори и конвенции;
5. списък на различията от стандартите, препоръчителните практики и процедури на ICAO;
6. прибори, оборудване, полетна документация на въздухоплавателните средства;
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7. отговорни органи и служби за търсене
и спасяване;
8. навигационни предупреждения – забранени, ограничени и опасни зони;
9. общи условия и правила за използване
на летищата/вертолетните летища/летателните
площадки в Република България;
10. регламентиращи документи на ICAO и
EUROCONTROL, свързани с информация, засягаща международни регулации и изисквания
във въздухоплаването;
11. митнически правила и изисквания за
влизане, преминаване и излизане на пътници
и екипажи и митнически правила и изисквания
за внос, преминаване и износ на товари;
12. граничния санитарен контрол на Република България и информация за предпазване от
внасяне и разпространение на особено опасни
заразни болести и синдроми;
13. фитосанитарния и ветеринарномедицинския контрол при внос/износ на стоки;
14. изисквания при влизане, преминаване
и излизане на пътници и екипажи (вкл. имиграционни разпоредби и изисквания за предварително уведомление и молби за разрешения)
на чуждестранни граждани.
Чл. 114. Лицата по чл. 111 и 113 носят
отговорност за пълнотата, коректността и качеството на предоставените първични данни.
Чл. 115. Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ одобрява
предоставената от лицата по чл. 111 и 112
първична информация/данни в срок до 20
календарни дни от датата на получаването є
и я предоставя утвърдена за изготвяне на аеронавигационна публикация към сборник AIP
на Република България от ДАНО.
Чл. 116. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване изготвя аеронавигационна публикация към сборник AIP на Република България
при получаване на информация/данни по чл. 115
в съответствие с предварително установените
от ICAO AIRAC дати на влизане в сила и с
предвидените срокове за публикуване в Европейската AIS база данни (EAD), както следва:
1. за обикновени AIP поправки, AIP добавки
и циркуляри – 35 календарни дни преди датата
на влизане в сила на информацията;
2. за AIP поправки и AIP добавки по системата AIRAС, когато не са свързани с въвеждане
на значителни промени – 40 календарни дни
преди датата на публикация на информацията;
3. за AIP поправки по системата AIRAС,
когато са свързани с въвеждане на значителни
промени – 45 календарни дни преди датата на
публикация на информацията.
Чл. 117. Доставчикът на аеронавигационно обслужване разпространява аеронавигационните публикации към сборник AIP на
Република България по пощата на хартиен и/
или електронен носител до всички абонати в
следните срокове:
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1. за обикновени AIP поправки, AIP добавки
и циркуляри – 14 дни преди датата на влизане
в сила на информацията;
2. за AIP поправки и AIP добавки по системата AIRAС, когато не са свързани с въвеждане
на значителни промени – 42 дни преди датата
на влизане в сила на информацията;
3. за AIP поправки по системата AIRAС,
когато са свързани с въвеждане на значителни
промени – 56 дни преди датата на влизане в
сила на информацията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Автоматичен зависим обзор – радиопредаване. Automatic dependent surveillance (ADS)“
e метод за обзор, с който въздухоплавателните
средства по линия за предаване на данни автоматически предоставят данни, получени от
бордните навигационни системи, включващи
опознавателния индекс на въздухоплавателното
средство, четириизмерното му местоположение
и при необходимост допълнителни данни.
2. „Автоматичен зависим обзор – контракт.
Automatic dependent surveillance – contract
(ADS-C)“ е средство, с помощта на което се
осъществява обмен на информация за условията
на ADS договора между наземните системи и
въздухоплавателните средства. ADS контрактът
определя условията, при които ще започне
предаване на ADS доклади, и данните, които
се съдържат в тези доклади. Терминът „ADS
контракт“ е общ термин и означава в различните случаи епизодични ADS контракти, ADS
контракти при поискване, периодични ADS
контракти или бедствен режим. ADS докладите
могат да бъдат предавани между наземните
системи.
3. „Автоматично летищно информационно обслужване (ATIS). Automatic terminal
information service (ATIS)“ е денонощно или в
определен период от денонощието автоматично
предоставяне на определена текуща информация на излитащи и кацащи въздухоплавателни
средства:
а) „Автоматично летищно информационно
обслужване по линия за предаване на данни.
Data link – automatic terminal information service
(D-ATIS)“ е предоставяне на АТIS по линия за
предаване на данни;
б) „Речево автоматично летищно информационно обслужване (Речеви-ATIS).
Voice – automatic terminal information service
(Voice-ATIS)“ е предоставяне на АТIS във вид
на непрекъснати и повтарящи се речеви радиопредавания.
4. „Адрес за регистриране. Logon address“ е
уникален код за регистриране по линията за
предаване на данни към органа за ОВД.
5. „Аеронавигационен информационен продукт. AIS product“ е аеронавигационна информация, предоставена под формата на елементите
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на интегрирания аеронавигационен информационен пакет (с изключение на NOTAM и PIB),
включително и аеронавигационните карти, или
предоставена на електронен носител.
6. „Аеронавигационни данни. Aeronautical
data“ са сбор от аеронавигационни факти, понятия или инструкции във формализиран вид,
подходящ за съобщаване, интерпретация или
обработка.
7. „Аеронавигационна информация.
Aeronautical information“ е информация, получена в резултат на събиране, анализ и форматиране на аеронавигационни данни.
8. „Аеронавигационно информационно обслужване (АИО). Aeronautical information service
(AIS)“ e обслужване, установено в определна
зона на покритие, с цел предоставяне на аеронавигационна информация и данни, необходими
за безопасността, редовността и ефикасността
на въздухоплаването.
9. „AIP поправка. AIP Amendment“ е постоянна промяна в информацията, която се
съдържа в сборника AIP.
10. „AIP добавка. AIP Supplement“ е временна
промяна в информацията, съдържаща се в AIP,
която се публикува чрез специални страници.
11. „Атрибут на характеристика. Feature
attribute“ е характерен/отличителен белег на
характеристиката (ISO 19101). Атрибутът на
характеристиката притежава име, вид данни и
обхват от стойности.
12. „ASHTAM“ е специална серия NOTAM
със специфичен формат, който оповестява за
промяна в активността на вулкан, вулканично
изригване и/или облак от вулканична пепел,
които са от съществена важност за изпълнението на полетите.
13. „База данни“ са един или повече файлове с данни, структурирани по такъв начин,
че съответните приложения могат да извличат от и да записват информация в тях. Това
основно се отнася за данни, които се съхраняват на електронни носители и са достъпни
за компютърна обработка, а не за файлове с
физически запис.
14. „Вертолетно летище. Heliport“ е летище
или определен участък от повърхността на съоръжение, предназначен напълно или частично
за кацане, излитане и движение на вертолети
по тази повърхност.
15. „Взаимовръзка между характеристики.
Feature relationship“ е връзката между една
характеристика от една група (вид) от характеристики с характеристика от същата или
различна група (вид) от характеристики (ISO
19101).
16. „Вид характеристика. Feature type“ е
група явления от реалния свят с общи отличителни черти или свойство (ISO 19110*). В
каталог на характеристиките основното ниво
на класифициране е видовете характеристики.
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17. „Геоидна вълнообразна повърхнина (Geoid
undulation)“ е разстоянието от геоида над (положителни) или под (отрицателни) математическия
модел на елипсоида. В съответствие със World
Geodetic System – 1984 (WGS-84), дефинираща
геоида, различията между WGS-84 елипсоидална
височина и ортометричната височина представлява WGS-84 геоидна вълнообразна повърхност.
18. „Геодезичен базис (Geodetic datum)“ е
минимумът от параметри, необходими за дефиниране местоположението и ориентацията на
локалната координатна система по отношение
на глобалната координатна система.
19. „Геодезично разстояние. Geodesic distance“
е най-късото разстояние между които и да
са две точки, разположени на математически
определена елипсоидна повърхност.
20. „Геоид. Geoid“ е повърхност с един и
същи потенциал на гравитационното поле на
земята, съвпадаща с несмутеното средно морско
ниво и неговото продължение под материците.
Геоидът е с неправилна форма поради местните
гравитационни смущения (ветрови вълни, соленост, течения и др.) и посоката на гравитация
е перпендикулярна към повърхността на геоида
във всяка точка.
21. „Грегориански календар. Gregorian
calendar“ е календар с общо предназначение; за
първи път въведен през 1582 г. за определяне
на година, която е по-близка до тропическата
година в сравнение с Юлианския календар
(ISO 19108). По Грегорианския календар
годините се състоят от 365 дни, а високосните – от 366 дни, разделени на дванадесет
последователни месеца.
22. „Датум. Datum“ е количествена величина или множество от количествени величини,
служещи като отправна система или основа за
изчисляване на други количествени величини
(ISO 191040).
23. „Елипсоидна височина (геодезична височина). Ellipsoid height (geodetic height)“ е относителната височина спрямо зададения елипсоид,
измерена перпендикулярно към елипсоидалната
външност през определена точка.
24. „Етап от маршрута. Route stage“ е маршрут (или част от него), който се прелита без
междинно кацане.
25. „Забранена зона. Prohibited area“ е въздушно пространство с установени размери над
земната повърхност или териториалните води
на страната, в пределите на което полетите на
въздухоплавателните средства са забранени.
26. „Земна повърхност. Bare Earth“ е повърхността на Земята, в това число водни басейни
и постоянно ледено или снежно покритие, без
растителността и изкуствените обекти.
27. „Изискванe. Requirement“ е формулирана
потребност или очакване, което обикновено
се подразбира или е задължително (ISO 9000).
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28. „Изкуствени обекти. Culture“ са всички
обекти, изградени на земната повърхност, като
градове, железопътни линии и канали.
29. „Изображение. Portrayal“ е представяне
на информацията на ползватели (ISO 19117).
30. „Интегриран аеронавигационен информационен пакет. Integrated Aeronautical Information
Package“ е пакет, който се състои от следните
елементи:
а) сборник AIP, включващ AIP поправки;
б) AIP добавки;
в) NOTAM съобщения и предполетен информационен бюлетин (PIB);
г) циркуляр (AIC), и
д) контролен лист (Checklist) и списъци на
валидните съобщения NOTAM.
31. „Интегритет. Integrity“ е степента на увереност, че даден елемент от данни и неговата
стойност не са били изгубени или изменени
от момента на изготвяне на първичните данни
или на разрешена промяна на същите.
32. „Информационен продукт. Data product“
е множество на данни или серии от множества
на данни, които съответстват на спецификация
за информационен продукт (ISO 19131).
33. „Календар. Calendar“ е дискретна отправна
система във времето, предоставяща основа за
определяне момента от време с разрешаваща
способност от един ден (ISO 19108).
34. „Канал за предаване на данни
VOLMET (D – VOLMET). Data link-VOLMET
(D – VOLMET)“ е канал за предаване на данни
за предоставяне на текущи летищни сведения за
времето, летищни прогнози (TAF), съобщения
SIGMET и при наличие AIRMET.
35. „Качество. Quality“ е степен, до която
съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват изисквания (ISO 9000). Терминът
„качество“ може да бъде използван с прилагателни като лошо, добро или отлично. „Присъщ“,
като противоположен на „присвоен“, означава
съществуващ в нещо, и по-специално като
постоянна характеристика.
36. „Качество на данните. Data quality“ е
степен или ниво на увереност, че предоставените
данни отговарят на изискванията на потребителите на данни по отношение на точност,
разрешаваща способност и интегритет.
37. „Комуникация „ръководител на полети – пилот“ по линия за предаване на данни. Controller-pilot data link communications
(CPDLC)“ е средство за комуникация между
ръководителя на полети и пилота по линия за
предаване на данни за целите на контрола на
въздушното движение.
38. „Контрол на качеството. Quality control“
е част от управлението на качеството, насочена
към изпълнението на изискванията за качество
(ISO 9000).
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39. „Маневрена площ. Manoeuvring area“ е
частта от летище, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни
средства, с изключение на перона (пероните).
40. „Метаданни. Metadata“ са данни за данни.
Данни, които описват и документират данните
(ISO 19115).
4 1 . „ М е ж д у н а р о д н а с л у ж б а Н О ТА М .
International NOTAM office (NOF)“ е оперативна служба на 24-часов режим, определена от
държавата за международен обмен на NOTAM
съобщения.
42. „Международно летище. International
airport“ е всяко летище в Република България,
определено за излитане или кацане на въздухоплавателни средства, извършващи международни
полети, където се осигурява митническо, емиграционно, здравно, ветеринарно, карантинно
и друго обслужване.
43. „Местоположение. (Position geographical)“
са координатите (географска ширина и дължина), привързани към математически определен
референтен елипсоид, по които се определя
местоположението на точката на земната повърхност.
44. „Минимална абсолютна височина за
прелитане на препятствията. Minimum obstacle
clearance altitude (MOCA)“ е минималната
абсолютна височина за определен сегмент от
полета, която осигурява необходимия запас от
височина съгласно изискванията за предпазване
от препятствията.
45. „Минимална абсолютна височина по
маршрут. Minimum en-route altitude (MEA)“ е
абсолютната височина в сегмента от полета
по маршрут, на която се осигурява адекватно
приемане от съответни навигационни средства и
комуникации за ОВД, отговаряща на структурата
на въздушното пространство и която осигурява
необходимия запас от височина съгласно изискванията за предпазване от препятствията.
46. „Множество данни. Data set“ е опознаваема съвкупност от данни (ISO 19101).
47. „NОТАМ съобщение“.„NOTAM“ е съобщение, разпространявано по телекомуникационен
път, което съдържа информация за въвеждане
в действие, състояние или промяна на всяко
аеронавигационно оборудване, обслужване,
процедура или опасност, навременното познаване на които има важно значение за персонала, който работи в областта на летателната
експлоатация).
48. „Обзорно обслужване при ОВД. ATS
surveillance service“ е термин, използван за означаване на обслужване, предоставено посредством системи за обзор, използвани при ОВД.
49. „Обзорни системи за ОВД. ATS surveillance
system“ е общ термин, означаващ в различните
случи ADS-B, PSR, SSR или някои сравними
системи, инсталирани на земята, които позволяват да се идентифицира ВС. Сравнима
система, инсталирана на земята, е тази, която
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показва чрез сравнителна оценка или друг
метод, че притежава ниво на безопасност и
функционалност, равно или по-високо от моноимпулсния SSR.
50. „Ограничена зона. Restricted area“ е въздушно пространство с установени размери над
земната повърхност или териториалните води
на страната, в пределите на което полетите на
въздухоплавателните средства са ограничени
съгласно определени условия.
51. „Опасна зона. Danger area“ е въздушно
пространство с установени размери, в пределите
на което в определени периоди от време се
осъществява дейност, представляваща опасност
за полетите на въздухоплавателните средства.
52. „Опознавателна зона за противовъздушната отбрана. Air defence identification zone
(ADIZ)“ е специално означено въздушно пространство с определени размери, в границите
на което от въздухоплавателното средство се
изисква да изпълни определени процедури за
опознаване и/или докладване, в допълнение
към процедурите, свързани с предоставяне на
обслужване на въздушното движение.
53. „Ортометрична относителна височина.
(Orthometric height)“ е височината на точка над
повърхността на геоида, обикновено представена
като MSL височина.
54. „Относителна височина. Height“ е вертикалното разстояние до дадено ниво, точка
или обект, разглеждан като точка, измерено
спрямо определен датум.
55. „Предполетен информационен бюлетин – PIB. Pre-flight information bulletin – PIB“ е
представяне на текущата NOTAM информация
от оперативна важност, подготвена преди полет.
56. „Преки споразумения за пренос. Direct
transit arrangements“ са специални споразумения,
одобрени от гражданските ведомства, съгласно
които трафик, спиращ за малко при преминаването си през Република България, може да
остане под наш пряк контрол.
57. „Препятствие. Obstacle“ e неподвижен
(временен или постоянен) и подвижен обект
или част от тях, който се намира в зоната,
предназначена за наземно движение на въздухоплавателните средства, или който се намира
над определена повърхност, предназначена да
осигури защита на въздухоплавателните средства в полет.
58. „Прецизност. Precision“ представлява наймалката разлика, която може да се установи с
увереност по време на процеса на измерване. За
геодезическите измервания прецизността представлява степента на качество на изпълнението
на действията по измерването или степента
на съвършенство на използваните прибори и
методи в процеса на измерване.
59. „Проверка. Verification“ е потвърждаване
чрез представяне на обективно доказателство,
че определените изисквания са изпълнени
(ISO 9000).
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60. „Проследяване. Traceability“ е способност да се проследи историята, използването
или местонахождението, което се взема под
внимание (ISO 8402).
61. „Промени, предизвикани от характеристиките. Feature operation“ е дейност, която
може да се извърши вследствие влиянието на
всеки отделен вид характеристика (ISO 19110).
62. „Първична информация/данни. Raw
Information/data“ е основна информация/данни
или информация/данни с временен характер,
необходима за публикуване в сборник AIP, под
формата на AIP поправка, AIP добавка и циркуляр за аеронавигационна информация, преди
същата да бъде оценена и одобрена.
63. „Принципи на човешкия фактор“ (Human
factors principles) са принципи, които се прилагат
в процесите на проектиране, сертифициране,
обучение на кадрите и експлоатационната
дейност, целящи осигуряването на безопасно
взаимодействие между човека и другите компоненти на системата чрез надлеждно отчитане
на възможностите на човека.
64. „Работна площ. Movement area“ е част от
летището, предназначена за излитане, кацане
и рулиране на въздухоплавателни средства,
състояща се от маневрената площ и перона
(пероните).
65. „Радиопредаване VOLMET“ (VOLMET
broadcast) е непрекъснато повтарящо се радиопредаване, съдържащо според нуждите текущи
летищни сведения за времето, летищни прогнози
и съобщения SIGMET за въздухоплавателни
средства по време на полет.
66. „Разрешаваща способност. (Resolution)“
е броят от единици или цифри, чрез които е
изразена и използвана измерена или изчислителна стойност.
67. „Растителна обвивка. Canopy“ е земната
повърхност, допълнена с относителната височина на растителността.
68. „Регулиране и контрол на аеронавигационната информация. AIRAC – Aeronautical
Information Regulation and Control“ е акроним,
обозначаващ система от общи дати на влизане
в сила, чието предназначение е своевременното
оповестяване на обстоятелства, които предизвикват необходимост от съществени промени
в оперативната работа.
69. „Релеф. Relief“ са неравности на земната
повърхност, изобразени на аеронавигационната
карта чрез хоризонтали, хипсометрични тонове
и полутонове или височинни отметки.
70. „Серия от множества данни. Data set
series“ е група от множества данни, които
имат една и съща спецификация на продукта
(ISO 19115).
71. „Сбор на аеронавигационна информация.
Assemble“ е процес на събиране на аеронавигационна информация от множество източници в
база данни и създаване на основа за последва-
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ща обработка. Тази фаза включва проверка на
данните и отстраняване на откритите грешки
и недостатъци.
72. „Сборник Аеронавигационна информация и публикация AIP. Aeronautical Information
Publication (AIP)“ е публикация, издавана или
одобрявана от държавата, съдържаща дългосрочна аеронавигационна информация, имаща
важно значение за въздушната навигация.
73. „Терен. Terrain“ е повърхността на земята
с природни обекти, като планини, хълмове,
ридове, долини, водни басейни, постоянно ледено или снежно покритие, без препятствия. В
зависимост от метода за събиране на данните
теренът представлява земната повърхност,
растителната обвивка или друга повърхност
между тях, определяна като „първа отразяваща
повърхност“.
74. „Отклонение на станция. Station
declination“ е изравняващо отклонение на нулевия радиал на VOR станция от истинския
север, определено в момента на калибриране
на VOR станцията.
75. „SNOWTAM“. SNOWTAM съобщение“
е специална серия, с която се съобщава за
наличието или отстраняването на опасни условия поради сняг, лед, киша или локви вода,
образувани от сняг, киша и лед върху работната
площ на летището, като се използва специфичен формат.
76. „Приложение. Application“ e обработка
на данни за нуждите на изискванията на потребителя (ISO 19104).
77. „Спецификация на информационен
продукт. Data product specification“ е подробно описание на множества данни или серии
от множества данни заедно с допълнителна информация, позволяваща създаването,
предоставянето на и използването им от
други лица (ISO 19131). Спецификацията на
информационен продукт предоставя описание на предметната област и спецификация
на съответствието на предметната област и
множества данни. Тя може да се използва
за изготвяне, продажби, крайна употреба и
други цели.
78. „Стъпка. Post spacing“ е ъгловото или
линейното разстояние между две съседни точки
на превишение.
79. „Точност. Ассuracy“ е степента на съответствие между прогнозната или измерената стойност и действителната стойност. При определяне
на местоположение точността обикновено се
изразява посредством разстояние до указана
позиция, спрямо която съществува определена
увереност за точността на местоположението.
80. „Осигуряване на качество. Quality
assurance“ е част от управлението на качество, стремяща се да създаде увереност, че изискванията за качество ще бъдат изпълнени
(ISO 9000).
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81. „Управление на качеството. Quality
management“ е координирани дейности за насочване и контрол по отношение на качеството
(ISO 9000).
82. „Потвърждаване (Валидиране). Validation“
е потвърждение чрез представяне на обективно
доказателство, че изискванията за конкретно
използване или предвидено приложение са
изпълнени (ISO 9000).
83. „Характеристика. Feature“ е отличителна
черта или свойство на явление от реалния свят
(ISO 19101).
84. „Циклична контролна сума. Cyclic
redundancy check (CRC)“ е математически алгоритъм, прилаган за цифрови данни, осигуряващ
определено ниво на защита срещу загуба или
промяна на данните.
85. „Циркуляр за аеронавигационна информация. Aeronautical Information Circular – AIC“ е
публикация, съдържаща информация, която не
може да послужи като повод за публикуване на
NOTAM съобщение или не може да бъде включена в сборника Аеронавигационна информация и
публикация, но която се отнася до безопасността
на полетите, въздушната навигация, технически,
административни или законодателни въпроси.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В срок до една година от влизането в
сила на тази наредба ДАНО и международните летища за обществено ползване сключват
договори за реда и сроковете за предоставяне
на информация с временен характер с цел публикуване на NOTAM и SNOWTAM съобщения.
§ 3. Тази наредба се издава на основание § 6
от преходните и заключителните разпоредби във
връзка с чл. 16а, т. 6 от Закона за гражданското
въздухоплаване.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 15 от
1999 г. за аеронавигационно информационно
обслужване (ДВ, бр. 96 от 1999 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила четиридесет дни
след обнародването є в Държавен вестник, а
чл. 107, ал. 3 и 4 – от 12 ноември 2015 г.
Министър: Ал. Цветков
Приложение № 1
към чл. 14, 16, 31 и чл. 32, ал. 4 и 5
Изисквания към качеството на аеронавигационните данни
Таблица 1. Географска ширина и дължина
Географска ширина и
дължина

Точност
на публикация

1

2

Ниво на
итегритет
3

Точки на границата на райо- 1 min
на за полетна информация

1 × 10 -3
рутинни

Точки на границите на заб- 1 min
ранени зони, ограничени
зони и опасни зони (извън
границите на контролирани
райони/зони)

1 × 10 -3
рутинни
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Точ к и на г ра н и ц и т е на 1 s
забранени зони, ограничени зони и опасни зони (в
границите на контролирани
райони/зони)

1 × 10 -5
съществени

Точ к и на г ра н и ц и т е на 1 s
контролирани райони/зони

1 × 10 -5
съществени

На ви г а ц ион н и с р едс т ва 1 s
по маршрут и контролни
точки, точки за изчакване,
точки по схеми за отлитане
и долитане

1 × 10 -5
съществени

Препятствия в Зона 1 (цяла- 1 s
та територия на държавата)

1 × 10 -3
рутинни

Контролна точка на лети- 1 s
ще/вертолетно летище

1 × 10 -3
рутинни

Навигационни средства на 1/10 s
летище/вертолетно летище

1 × 10 -5
съществени

Препятствия в Зона 3

1/10 s

1 × 10 -5
съществени

Препятствия в Зона 2

1/10 s

1 × 10 -5
съществени

Точки за начало на финал- 1/10 s
ния участък от подхода/
контролни точки и други
ва ж ни контролни точк и
от процедура за долитане
по прибори

1 × 10 -5
съществени

Праг на ПИК

1/100 s

1 × 10 -8
критични

Край на ПИК

1/100 s

1 × 10 -8
критични

Място за изчакване при 1/100 s
рулиране към ПИК

1 × 10 -8
критични

Точки на осовата линия на 1/100 s
пътека за рулиране/точки
на насочващата линия при
паркиране

1 × 10 -5
съществени

Марк ировка на м ястото 1/100 s
на пресичане на пътеки за
рулиране

1 × 10 -5
съществени

Насочваща линия за изли- 1/100 s
зане от ПИК

1 × 10 -5
съществени

Точки на местостоянките 1/100 s
на въ зд у хоп лават елни т е
средства/точки за настройка на INS

1 × 10 -3
рутинни

Геоме т ри чен цен т ър на 1/100 s
TLOF или на праговете на
FATO, вертолетни летища

1 × 10 -8
критични

Граници на перон

1 × 10 -3
рутинни

1/10 s
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П р о т и в о о б л е д e н и т е л н и 1/10 s
средства (граници)

2. Превишение,
относителна височина
Превишение, абсолютна
височина, относителна
височина

абсолютна
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Таблица 3. Склонение и магнитно отклонение

3
1 × 10 -3
рутинни

Забележка. Графичното представяне на данните
за препятствия са описани в приложение № 8.

Таблица

ВЕСТНИК

височина,

Точност
Ниво
на публи- на инкация
тегритет

Превишение на летище/ 1 m и л и 1 × 10 -5
вертолетно летище
1 ft
с ъщес т вени
Вълната на геоида спрямо 1 m и л и 1 × 10 -5
елипсои да на WGS-84 в 1 ft
с ъщес т точката на превишение на
вени
летище/вертолетно летище

Склонение/магнитно
отклонение

1 × 10 -5
съществени

Магнитно отклонение 1 градус
на NDB

1 × 10 -3
рутинни

Магнитно отклонение 1 градус
на летище/вертолетно
летище

1 × 10 -5
съществени

Магнитно отклонение 1 градус
на курсовата антена на
ILS

1 × 10 -5
съществени

Магнитно отклонение 1 градус
на азимуталната антена
на МLS

1 × 10 -5
съществени

Таблица 4. Направление

Вълната на геоида спрямо 1 m и л и 1 × 10 -5
елипсоида на WGS-84 на 1 ft
с ъщес т прага на ПИК или FATO,
вени
геометричния център на
TLOF при неточен подход

Участъци от трасета

Праг на ПИК или FATO 0.1 m или 1 × 10
при точен подход
0.1 ft
к ри т и чни
Вълната на геоида спрямо 0.1 m или 1 × 10
елипсоида на WGS-84 на 0.1 ft
к ри т и чпрага на ПИК или FATO,
ни
геометричния център на
TLOF при точен подход
-8

Ниво на
интегритет

Склонение на VHF на- 1 градус
ви га ц ион н и с та н ц и и,
които се използват за
техническа настройка

Праг на ПИК или FATO 1 m и л и 1 × 10 -5
при неточен подход
1 ft
с ъщес т вени

-8

Точност
на публикация

Направление

Точност
на публикация
1 градус
изчислена

Ниво на
интегритет
1 × 10 -3
рутинни

Направление от сред- 1 /10 г р а - 1 × 10 -3
ство до контролна точ- дуса
рутинни
ка по маршрут
изчислена
Участъци от схеми за 1 градус
долитане/отлитане
изчислена
в района на летището

1 × 10 -3
рутинни

Контролни точки по 1/100
схемите за подход
изчислена
по прибори

1 × 10 -5
съществени

Относителна височина за 0.1 m или 1 × 10 -8
прелитане прага на ПИК 0.1 ft
к ри т и чпри точен подход
ни

Нас т рой ка на к у рса 1/100 гра- 1 × 10 -5
на ILS
дуса
съществени
истинска

Препятствия в Зона 2

1 m и л и 1 × 10 -5
1 ft
с ъщес т вени

Настройка на нулевия 1/100 гра- 1 × 10 -5
радиал на МLS
дуса
съществени
истинска

Препятствия в Зона 3

0.1 m или 1 × 10 -5
0.1 ft
с ъщес т вени

Препятствия в Зона 1 (цяла- 1 m и л и 1 × 10 -3
та територия на държавата) 1 ft
рутинни
Далекомерна система/пре- 3 m (10 ft) 1 × 10
цизна (DМE/P)
с ъщес т вени
-5

Да лекомерна
(DМE)

с и с т е м а 30 m (100 1 × 10 -5
ft)
с ъщес т вени

М и н и м а л н и аб с о л ю т н и 50 m или 1 × 10 -3
височини
100 ft
рутинни
Забележка. Графичното представяне на данните
за препятствия са описани в приложение № 8.

Направление на ПИК 1/100 гра- 1 × 10 -3
и FATO
дуса
рутинни
истинска
Таблица 5. Дължина/разстояние/размер
Дължина/разстояние/
размер

Точност
на публикация

Ниво на
интегритет

1

2

3

Дължина на участъци 1 / 1 0 k m 1 × 10 -3
от трасета
и л и 1 / 1 0 рутинни
NМ
изчислена
Разстояние от средство 1 / 1 0 k m 1 × 10 -3
до контролна точка по и л и 1 / 1 0 рутинни
маршрут
NМ
изчислена
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ВЕСТНИК
1

БРОЙ 37
2

3

Дължина на участъци
от схеми за долитане/
отлитане в района на
летището

1 /1 0 0 k m 1 × 10
и л и 1/10 0 съществени
NМ
изчислена

Разстояние между ан- 1 m или 1 ft 1 × 10 -5
тена на МLS DМE/Р и
съществени
праг на ПИК, измерено
по осовата линия

Разстояние между контролни точки в района
на летището и по схеми
за подход по прибори

1 /1 0 0 k m 1 × 10 -5
и л и 1/10 0 съществени
NМ
изчислена

Приложение № 2
към чл. 36

-5

Дъл ж ина на ПИК и 1 m или 1 ft 1 × 10 -8
FATO, размери на TLOF
критични
Ширина на ПИК

1 m или 1 ft 1 × 10 -5
съществени

Разстояние на измест- 1 m или 1 ft 1 × 10 -3
ване на прага на ПИК
рутинни
Дължина и ширина на 1 m или 1 ft 1 × 10 -5
участъка, свободен от
съществени
препятствия
Дъ л ж и н а и ш и ри н а 1 m или 1 ft 1 × 10 -8
на крайния участък за
критични
спиране
Разполагаема дължина 1 m или 1 ft 1 × 10 -8
за кацане
критични
Разполагаема дължина 1 m или 1 ft 1 × 10 -8
за разбег
критични
Разполагаема дължина 1 m или 1 ft 1 × 10 -8
за излитане
критични
Разполагаема дължина 1 m или 1 ft 1 × 10 -8
за прекъснато излитане
критични
Ширина на странична- 1 m или 1 ft 1 × 10 -5
та ивица за безопасност
съществени
на ПИК
Ширина на пътека за 1 m или 1 ft 1 × 10 -5
рулиране
съществени
Ширина на странична- 1 m или 1 ft 1 × 10 -5
та ивица за безопасност
съществени
на пътека за рулиране
Разстояние между кур- 1 m или 1 ft 1 × 10 -3
сова антена на ILS и
рутинни
край на ПИК
Разстояние между гли- 1 m или 1 ft 1 × 10 -3
садна антена на ILS и
рутинни
праг на ПИК, измерено
по осовата линия
Разстояние между мар- 1 m или 1 ft 1 × 10 -5
кер на ILS и праг на
съществени
ПИК
Разстояние между анте- 1 m или 1 ft 1 × 10 -5
на на ILS/DМE и праг
съществени
на ПИК, измерено по
осовата линия
Разстояние между ази- 1 m или 1 ft 1 × 10 -3
мутална антена на МLS
рутинни
и край на ПИК
Разстояние между ан- 1 m или 1 ft 1 × 10 -3
тена за височина на
рутинни
МLS и праг на ПИК,
измерено по осовата
линия

Съдържание на сборника „Аеронавигационна
информация и публикация“ – AIP
Част 1 Общи положения (GEN)
GEN 0.1 Предговор
Краткото описание на сборника AIP включва:
1. име на упълномощения орган, който го
публикува;
2. използвани документи на ICAO;
3. структура на сборника AIP и установен интервал за редовни поправки;
4. служба за информация при установяване на
грешки или пропуски в сборника AIP.
GEN 0.2 Регистриране на AIP поправките
Регистърът на AIP поправките и AIRAC поправките съдържа:
1. номер на поправката;
2. дата на публикацията;
3. дата на вписване (за AIRAC поправките –
датата на влизане в сила);
4. подпис/инициали на служителя, внесъл
поправката.
GEN 0.3 Регистриране на AIP добавките
Регистърът на издадените AIP добавки съдържа:
1. номер на добавката;
2. заглавие на добавката;
3. частта от сборника AIP, за която се отнася;
4. период на валидност;
5. вписване на анулирането.
GEN 0.4 Контролен лист на страниците на
сборника AIP
Контролният лист на страниците на сборника
AIP съдържа:
1. номер на страница/име на карта;
2. дата на публикуване или дата на влизане в
сила (ден, име на месец и година) на аеронавигационната информация.
GEN 0.5 Списък на ръчните поправки на сборника AIP
Списъкът на валидните ръчни поправки на
сборника AIP съдържа:
1. страници на сборника AIP, за които се отнася
тази поправка;
2. поправения текст;
3. номера на AIP поправката, с която е въведена
ръчната поправка.
GEN 0.6 Съдържание на част 1
Списък на разделите и подразделите, съдържащи
се в част 1 Общи положения (GEN).
GEN 1. Национални правила и изисквания
GEN 1.1 Упълномощени органи
Адресите на упълномощените органи и служби,
обслужващи международната въздушна навигация
(органи за гражданско въздухоплаване, метеорология, митница, имиграционни и медицински служби,
служби за сбор на такси за прелитане и летищни
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такси, служби за санитарен контрол и разследване на авиационни произшествия), се публикуват
отделно за всеки орган или служба и включват:
1. упълномощен орган/служба;
2. име на упълномощения (-ата) орган/служба;
3. пощенски адрес;
4. телефонен номер;
5. телефаксен номер;
6. e-mail адрес;
7. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
8. web страница, ако е налична.
GEN 1.2 Влитане, преминаване и излитане на
въздухоплавателни средства
Правилата и изискванията за предварително
уведомяване и молби за разрешения за влитане,
преминаване и излитане на въздухоплавателни
средства, изпълняващи международни полети.
GEN 1.3 Влизане, преминаване и излизане на
пътници и екипажи
Правилата (включително митнически, имиграционни и карантинни разпоредби и изисквания
за предварително уведомяване и молби за разрешения) за влизане, преминаване и излизане на
неимигриращи пътници и екипажи.
GEN 1.4 Внос, преминаване и износ на товари
Правилата (включително митнически правила
и изисквания за предварително уведомяване и
молби за разрешения) за внос, преминаване и
износ на товари.
GEN 1.5 Прибори, оборудване и полетна документация на въздухоплавателното средство
Кратко описание на приборите, оборудването
и полетната документация на въздухоплавателното
средство, включващо:
1. прибори, оборудване (включително комуникационно, навигационно и обзорно оборудване) и
полетна документация, които трябва да се намират
на борда на въздухоплавателното средство, включително и всички специални изисквания;
2. авариен радиопредавател за местоположение
(ELT), сигнални устройства и животоспасяващо
оборудване съгласно решенията, приети на регионални съвещания за въздушна навигация за полети
над определени райони от земната повърхност.
GEN 1.6 Обобщение на национални правила
и международни договори и конвенции
Списък на заглавията и забележките и където
е възможно, обобщение на националните правила
за въздушна навигация, включително списък на
международните договори и конвенции, ратифицирани от Република България.
GEN 1.7 Различия от стандартите, препоръчителните практики и процедури на ИКАО
Списък на важните различия между националните правила и практики на Република България
и съответните препоръки на ICAO, включващ:
1. съответната препоръка (приложение към
Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и номер на изданието, параграф);
2. пълния текст на посочената разлика.
Всички важни различия се изброяват в този
подраздел. Всички приложения се изброяват в
последователен ред, дори и да няма разлика в
дадено приложение, като в този случай се отбелязва с NIL. Националните различия или степента
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на неприлагане на допълнителните регионални
процедури се обявяват незабавно, като се посочва
приложението, към което се отнасят тези допълнителни процедури.
GEN 2. Таблици и кодове
GEN 2.1 Измервателна система, обозначения
на въздухоплавателните средства, празници
GEN 2.1.1 Мерни единици
Описание на използваните мерни единици,
включващо таблица на мерните единици.
GEN 2.1.2 Отправна система за времето
Описание на използваната отправна система
за време (календар и часово време) и начина на
нейното представяне в сборника AIP с указание
дали се използва система за лятно часово време.
GEN 2.1.3 Хоризонтална отправна система
Кратко описание на използваната хоризонтална
(геодезична) отправна система, включващо:
1. име/обозначение на отправната система;
2. обозначение на проекцията;
3. обозначение на използваната елипсоида;
4. обозначение на използваното опорно начало;
5. район(и) на приложение;
6. обяснение, когато е възможно, на използваната звездичка (*), отбелязваща онези координати,
които не отговарят на съответните изисквания
за точност на Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за
обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България на
МТ и Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата
и летищното осигуряване на МТ.
GEN 2.1.4 Вертикална отправна система
Кратко описание на използваната вертикална
отправна система, включващо:
1. име/обозначение на вертикалната отправна
система;
2. описание на използвания модел на геоида,
включващо необходимите параметри за преобразуване на относителната височина от използвания
модел към EGM-96;
3. обяснение, когато е възможно, на използваната звездичка (*), отбелязваща онези превишения/
геоидни вълни, които не отговарят на изисквания
та за точност на Наредба № 14 за летищата и
летищното осигуряване на МТ.
GEN 2.1.5 Националност на въздухоплавателните средства и регистрационни знаци
Посочване националността на въздухоплавателното средство и регистрационните знаци, приети
от Република България.
GEN 2.1.6 Национални празници
Списък на националните празници с обозначение на службите, за които се отнасят.
GEN 2.2 Съкращения, които се използват в
публикациите
Азбучен списък на съкращенията и съответното значение, използвано от Република България в сборника AIP и, при разпространяване на
аеронавигационна информация със съответните
забележки, за тези национални съкращения, които
се различават от посочените от ИКАО.
GEN 2.3 Символи в картите
Списък на символите в картите, подредени
според сериите на картите, в които те се използват.
GEN 2.4 Индикатори за местоположение
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Азбучен списък на индикаторите за местоположение, определени за фиксираните аеронавигационни станции за аеронавигационно неподвижно
обслужване, използвани за целите на кодирането
и декодирането. Посочва се местоположението и
на станции, които не са свързани с аеронавигационното неподвижно обслужване.
GEN 2.5 Списък на радионавигационните
средства
Азбучен списък на радионавигационните средства, съдържащ:
1. позивна;
2. име на средството;
3. вид на средството;
4. определители за целта на обслужване на
средството – за трасе (Е), за летище (А) или и
за двете (АЕ).
GEN 2.6 Преходни таблици
Таблици за преобразуване:
1. от морски мили в километри и обратно;
2. от футове в метри и обратно;
3. от десети от ъглова минута в ъглови секунди
и обратно;
4. други преходни таблици, ако е необходимо.
GEN 2.7 Таблици за изгрев/залез на слънцето
Кратко описание на критериите, използвани
за определяне на времената, дадени в таблиците
за изгрев/залез на слънцето, и азбучен списък
на местоположенията, за които са дадени тези
времена, с препратка към съответната страница в
таблицата и таблиците за изгрев/залез на слънцето
за избрани пунктове/местоположения, включващо:
1. име на пункта;
2. индикатор за местоположение по ИКАО;
3. географски координати в градуси и минути;
4. дата(и), за която са дадени времената;
5. време на начало на сутрешния граждански
сумрак;
6. време на изгрев;
7. време на залез;
8. време на край на вечерния граждански сумрак.
GEN 3. Обслужване
GEN 3.1 Аеронавигационно информационно
обслужване
GEN 3.1.1 Отговорна служба
Описание на осигуряваното аеронавигационно
информационно обслужване и неговите главни
съставни части, включващо:
1. име на службата;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична;
8. съобщение, посочващо документите на ICAO,
на които се основава обслужването и ако има
различия, препратка към страниците в сборника
AIP, където те са посочени;
9. указване на работното време, ако то не е
24 часа.
GEN 3.1.2 Район на отговорност
Районът на отговорност на ДАНО.
GEN.3.1.3 Аеронавигационни публикации
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Описание на елементите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет, включващо:
1. сборник AIP;
2. AIP поправка;
3. AIP добавка (SUP);
4. циркуляр за аеронавигационна информация
(AIC);
5. NOTAM съобщение;
6. предполетен информационен бюлетин (PIB);
7. контролен лист (Check-list);
8. списък на валидните NOTAM съобщения;
9. как могат да бъдат получени.
Когато за обявяване на цените на публикациите
се използва аеронавигационен информационен
циркуляр, това се посочва в сборника AIP.
GEN 3.1.4 Система AIRAC
Кратко описание на използваната система
AIRAC, включващо таблица на настоящите и
близки бъдещи AIRAC дати.
GEN 3.1.5 Предполетно информационно обслужване на летищата/вертолетните летища
Списък на летищата/вертолетните летища,
на които се осигурява предполетна информация,
включващ указание за съответната:
1. наличност на елементите на интегрирания
аеронавигационен информационен пакет;
2. наличност на карти;
3. държави, за които се предоставя аеронавигационната информация.
GEN 3.2 Аеронавигационни карти
GEN 3.2.1 Отговорна служба(и)
Описание на службите, упълномощени да
изготвят аеронавигационни карти, включващо:
1. име на службата;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична;
8. съобщение, посочващо документите на ICAO,
на които се основава обслужването, и ако има
различия, препратка към страниците в сборника
AIP, където те са посочени;
9. посочване на работното време, ако не е 24
часа.
GEN 3.2.2 Поддържане на карти
Кратко описание как се ревизират и променят
аеронавигационните карти.
GEN 3.2.3 Организация на закупуването
Подробно описание за това как могат да се
получат карти, съдържащо:
1. име на физическото или юридическото лице,
което извършва продажбите;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична.
GEN 3.2.4 Серии на наличните аеронавигационни карти
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Списък на сериите на наличните аеронавигационни карти, последван от общо описание на
всяка серия и нейното предназначение.
GEN 3.2.5 Списък на наличните аеронавигационни карти
Списък на наличните аеронавигационни карти,
включващ:
1. обозначение на сериите;
2. мащаб на сериите;
3. име или номер на всяка карта или на всеки
лист в серията;
4. цена на лист;
5. дата на последната промяна.
GEN 3.2.6 Индекс на световната аеронавигационна карта (WAC)-ICAO 1:1 000 000
Индексът на картата, показващ покритието и
плана на страницата за WAC 1:1 000 000, изготвена
от Република България. Ако вместо WAC 1:1 000 000
се изготвя аеронавигационна карта – ICAO 1:500 000,
индексът на картата се използва за определяне
на мащаба и плана на страницата за аеронавигационните карти – мащаб 1:500 000.
GEN 3.2.7 Топографски карти
Подробна информация за това как могат да се
получат топографски карти, съдържаща:
1. име на физическото или юридическото лице,
което извършва продажбите;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична
GEN 3.2.8 Корекции на карти, които не се
съдържат в сборника AIP
Списък на корекциите на карти, които не се
съдържат в сборника AIP, или указание откъде
може да бъде получена такава информация.
GEN 3.3 Обслужване на въздушното движение
GEN 3.3.1 Отговорен орган
Описание на органа за обслужване на въздушното движение, неговите главни компоненти,
включващо:
1. име на органа;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична;
8. съобщение, посочващо документите на ICAO,
на които се основава обслужванетоq и ако има
различия, препратка към страниците в сборника
AIP, където те са посочени;
9. посочване на работното време, ако то не
е 24 часа.
GEN 3.3.2 Район на отговорност
Кратко описание на района на отговорност,
в който се осигурява обслужване на въздушното
движение.
GEN 3.3.3 Видове обслужване
Кратко описание на основните видове обслужване на въздушното движение.
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GEN 3.3.4 Координация между операторите и
органите за обслужване на въздушното движение
Общи условия, при които се осъществява
координацията между операторите и органите за
обслужване на въздушното движение.
GEN 3.3.5 Минимална абсолютна височина
на полета
Критерият, използван за определяне на минималните абсолютни височини на полета.
GEN 3.3.6 Списък с адресите на органите за
обслужване на въздушното движение
Списък на органите за обслужване на въздушното движение и техните адреси, подредени по
азбучен ред, съдържащ:
1. име на органа;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична.
GEN 3.4 Комуникационно обслужване
GEN 3.4.1 Отговорна служба
Описание на службата, отговорна за осигуряването на телекомуникационните и навигационните
средства, включващо:
1. име на службата;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична;
8. съобщение, посочващо документите на ICAO,
на които се основава обслужването, и ако има
различия, препратка към страниците в сборника
AIP, където те са посочени;
9. посочване на работното време, ако не е 24
часа.
GEN 3.4.2 Район на отговорност
Кратко описание на района на отговорност,
в който се осигурява телекомуникационно обслужване.
GEN 3.4.3 Видове обслужване
Кратко описание на основните видове обслужване и осигурените средства, включващо:
1. радионавигационно обслужване;
2. гласово обслужване и/или обслужване по
канал за предаване на данни;
3. радиопредавателно обслужване;
4. използвани езици;
5. указания къде може да бъде получена подробна информация.
GEN 3.4.4 Изисквания и условия
Кратко описание на изискванията и условията,
при които са достъпни видовете комуникационно
обслужване.
GEN 3.5 Метеорологично обслужване
GEN 3.5.1 Отговорна служба
Кратко описание на службата, отговорна за
осигуряването на метеорологична информация,
включващо:
1. име на службата;
2. пощенски адрес;
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3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. web страница, ако е налична;
8. съобщение, посочващо документите на ICAO,
на които се основава обслужването, и ако има
различия, препратка към страниците в сборника
AIP, където те са посочени;
9. посочване на работното време, ако не е 24
часа.
GEN 3.5.2 Район на отговорност
Кратко описание на района или въздушните
трасета, за които е осигурено метеорологично
обслужване.
GEN 3.5.3 Метеорологични наблюдения и
сведения
Подробно описание на метеорологичните
наблюдения и сведения, осигурявани за международната въздушна навигация, включващо:
1. име на станцията и индикатор за местоположение по ICAO;
2. вид и честота на наблюденията, включително
автоматичното средство за наблюдение;
3. видове метеорологични сведения (например
МЕТАR) и подробности, ако се включва допълнителна информация (например „тренд“ прогноза
за кацане);
4. специфичен вид наблюдателна система и
броя на точките за наблюдение, използвани за
наблюдение и съобщаване на приземен вятър,
видимост, видимост на ПИК, долна граница на
облаците, температура и където е възможно, срез
на вятъра (като анемометър при пресечките на
пистите, трансмисометър до точките на опиране
и пресечката и т.н.);
5. работно време;
6. указване на наличната аеронавигационна
климатологична информация.
GEN 3.5.4 Видове обслужване
Кратко описание на основните видове обслужване, включително и подробности за брифинга,
консултирането, представянето на метеорологичната информация, наличната полетна документация за операторите и членовете на екипажа, на
методите и средствата, използвани за предоставяне
на метеорологична информация.
GEN 3.5.5 Изискване за оповестяване от операторите
Описание на съществуващото изискване на
метеорологичните власти за минимален срок за
предварителното им оповестяване от операторите
за осигуряване на брифинг, консултации и полетна
документация, както и за допълнителна метеорологична информация, която те искат, валидно и
в случаите, когато желаят да сменят вече предоставената им такава.
GEN 3.5.6 Доклад от въздухоплавателните
средства
Описание на изискванията на метеорологичните
власти за изготвяне и представяне на доклади от
въздухоплавателните средства.
GEN 3.5.7 VOLMET обслужване
Описание на VOLMET и/или D-VOLMET обслужване, включващо:
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1. име на предаващия пункт;
2. позивна или идентификатор и емисия;
3. използвана честота или честоти на радиопредаване;
4. периоди на радиопредаване;
5. часове на работа;
6. списък на летищата/вертолетните летища, за
които се включват доклади или прогнози;
7. доклади, прогнози, информация SIGMET и
забележки.
GEN 3.5.8 SIGMET и AIRMEТ обслужване
Описание на метеорологичното наблюдение,
осигурявано в районите за полетна информация
или контролираните райони, за които се осигурява
обслужване на въздушното движение, включително
и списък на метеорологичните служби за следене,
включващо:
1. име на метеорологичната служба за следене,
индикатор за местоположение по ICAO;
2. часове на работа;
3. обслужвани райони за полетна информация
и контролирани райони;
4. вид на публикувана информация SIGMET
(SIGMET, SST SIGMET) и периодите на валидност;
5. прилагани специфични процедури за информацията SIGMET (например за вулканична пепел,
тропически циклони);
6. прилагани процедури за информацията
AIRMEТ (съгласно съответните регионални споразумения за въздушна навигация);
7. органи за обслужване на въздушното движение, осигурявани с информация SIGMET и AIRMEТ;
8. допълнителна информация (например за
ограничения на обслужването и т.н.).
GEN 3.5.9 Друго автоматизирано метеорологично обслужване
Описание на наличните видове автоматизирано
обслужване за осигуряване на метеорологична
информация (напр. автоматизирано предполетно
информационно обслужване, достъпно по телефон
или модем), включващо:
1. име на службата;
2. наличната информация;
3. осигурявани райони, маршрути и летища;
4. телефон и номер/а на факс, е-mail адрес и
web страница, ако е налична.
GEN 3.6 Търсене и спасяване
GEN 3.6.1 Отговорни органи/служби
Кратко описание на органа (службите), отговорен за осигуряване на търсене и спасяване
(SAR), включващо:
1. име на органа/службата;
2. пощенски адрес;
3. телефонен номер;
4. телефаксен номер;
5. е-mail адрес;
6. адрес за aеронавигационно неподвижно
обслужване (AFS);
7. съобщение, посочващо документите на ICAO,
на които се основава обслужването, и ако има
различия, препратка към страниците в сборника
AIP, където те са посочени.
GEN 3.6.2 Район на отговорност
Кратко описание на района на отговорност,
в който се осигурява обслужване за търсене и
спасяване.
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GEN 3.6.3 Видове обслужване
Кратко описание и географско представяне,
където е възможно, на вида обслужване и осигурените средства, включващо информация къде
районът на покритие на службите за търсене и
спасяване зависи от важността на разгръщане на
въздухоплавателните средства.
GEN 3.6.4 Договори за търсене и спасяване
Кратко описание на влезлите в сила договори
за търсене и спасяване, включващо действия за
осигуряване на облекчено влитане и излитане на
въздухоплавателните средства на други държави
за търсене, спасяване, издирване на отломки, поправка или събиране на отломки, на изгубено или
повредено въздухоплавателното средство, само с
уведомяване от въздуха или с уведомяване чрез
полетен план.
GEN 3.6.5 Условия за търсене и спасяване
Кратко описание на условията за търсене и
спасяване, включващо общите условия, при които
обслужването и средствата са достъпни за международно използване, включително и указание дали
средствата, които работят за търсене и спасяване,
са специализирани в техниката и функциите на
търсенето и спасяването, или се използват за други
цели, но са пригодени за целите на търсенето и
спасяването посредством обучение и оборудване,
или са включени извънредно и нямат специално
обучение или подготовка за работа при търсене
и спасяване.
GEN 3.6.6 Използвани процедури и сигнали
Кратко описание на процедурите и сигналите,
използвани от застрашеното въздухоплавателно
средство, и таблица, показваща сигналите, които
се използват от бедстващите.
GEN 4. Летищни такси и такси за аеронавигационно обслужване
GEN 4.1 Летищни такси
Кратко описание на видовете такси, които могат
да бъдат прилагани на използваните международни
летища/вертолетни летища, включващо:
1. кацане на въздухоплавателните средства;
2. паркиране, използване на хангар и продължително съхранение на въздухоплавателните средства;
3. обслужване на пътници;
4. сигурност;
5. шум;
6. други (митница, медицинско обслужване,
имиграция и т.н.);
7. изключения/намаления;
8. начини на плащане.
GEN 4.2 Такси за аеронавигационно обслужване
Кратко описание на таксите, които могат да
бъдат прилагани при извършване на аеронавигационно обслужване за международно използване,
включващо:
1. контрол на подхода;
2. аеронавигационно обслужване по маршрута;
3. базисна цена за аеронавигационно обслужване
и изключения/намаления;
4. начини на плащане.
Част 2 Маршрути (ENR)
ENR 0.6 Съдържание на част 2
Списък на разделите и подразделите, които се
съдържат в част 2 Маршрути.
ENR 1. Общи правила и процедури
ENR 1.1 Общи правила
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Публикуват се общите правила, прилагани в
Република България.
ЕNR 1.2 Правила за визуални полети
Публикуват се правилата за визуални полети,
прилагани в Република България.
ENR 1.3 Правила за полети по прибори
Публикуват се правилата за полети по прибори,
прилагани в Република България.
ENR 1.4 Класификация на обслужваното въздушно пространство
Описание на класовете на обслужвано въздушно
пространство под формата на таблицата за класификация на въздушното пространство съгласно
Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на
въздушното движение във въздушното пространство на Република България на МТ, където се
отбелязват по подходящ начин онези класове на
въздушното пространство, които не се използват
в Република България.
ENR 1.5 Процедури за изчакване, подход и
отлитане
ENR 1.5.1 Общи положения
Указват се критериите, върху които се базират
процедурите за изчакване, подход и отлитане.
Когато те се различават от препоръките на ICAO,
представянето им се извършва в табличен вид.
ENR 1.5.2 Долитане
Представят се процедурите (стандартни, за
зонална навигация или и двете) за долитане,
които са общи за полети в един и същ тип въздушно пространство. Ако в района на летището
се прилагат процедури, различни от тях, това се
отбелязва, като се посочи мястото, където тези
процедури могат да бъдат намерени.
ЕNR 1.5.3 Отлитане
Представят се процедурите (стандартни, за зонална навигация или и двете) за отлитане, които са
общи за въздухоплавателните средства, отлитащи
от летище/вертолетно летище.
ЕNR 1.6 Обзорно обслужване при ОВД и
процедури
ENR 1.6.1 Първичен радар
Описание на обслужването и процедурите при
използване на първичен радар, включващо:
1. допълнително обслужване;
2. прилагане на радарен контрол;
3. процедури при загуба на радарна информация
и комуникация „въздух – земя“;
4. изисквания за гласово докладване и посредством CPDLC на местоположението;
5. графично изобразяване на района на радарно
покритие.
ЕNR 1.6.2 Вторичен обзорен радар (SSR)
Описание на оперативните процедури за работа
на вторичния обзорен радар, включващо:
1. аварийни процедури;
2. процедури при отказ на комуникацията
„въздух – земя“ и при незаконна намеса;
3. системата за назначаване на вторичен код;
4. изисквания за гласово докладване и посредством CPDLC на местоположението;
5. графично представяне на района на радарното
покритие на вторичния обзорен радар.
ЕNR 1.6.3 Автоматичен зависим обзор – радиопредаване (ADS-B)
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Описание на оперативните процедури за работа на автоматичния зависим обзор (ADS-B),
включващо:
1. аварийни процедури;
2. процедури при отказ на комуникацията
„въздух – земя“ и при незаконна намеса;
3. изисквания за опознаване на въздухоплавателните средства;
4. изисквания за гласово и CPDLC докладване
на местоположението; и
5. графично представяне на района на покритие
на автоматичен зависим обзор (ADS-B).
ЕNR 1.7 Процедури за настройка на висотомера
Посочват се процедурите, използвани при настройка на висотомера, съдържащи:
1. кратко изложение на документите на ИКАО,
на които се базират процедурите, заедно с различията от тях, ако има такива;
2. основните процедури за настройка на висотомера;
3. описание на района(-ите) за настройка на
висотомера;
4. процедури, които трябва да бъдат спазвани
от операторите (включително пилотите);
5. таблица на крейсерските нива.
ENR 1.8 Допълнителни регионални процедури
Представят се допълнителните регионални
процедури за целия район на отговорност, като
се указват съществуващите национални различия,
ако има такива.
ENR 1.9 Управление на потоците въздушно
движение (ATFM)
Кратко описание на системата за управление
на потоците въздушно движение, включващо:
1. структура на управлението на потоците въздушно движение, обслужван район, обслужване,
местоположение на службата(-ите) и работното
им време;
2. видове съобщения и описание на форматите
им;
3. процедури, прилагани за отлитащите полети,
съдържащи:
a) служба, отговорна за предоставянето на
информация за наложените ATFM ограничения;
б) изисквания към полетните планове;
в) назначаване на интервали за излитане – (slot).
ENR 1.10 Планиране на полетите
Посочват се всички забрани, ограничения или
консултативна информация за етапа на планиране
на полетите, която може да помогне на потребителя при представянето на искане за извършване
на полет(-и), включително:
1. процедури за представяне на полетни планове;
2. система на повтарящите се полетни планове;
3. промени на вече представени полетни планове.
ENR 1.11 Адресиране на съобщенията за полетен план
Посочват се в табличен вид адресите, определени за полетните планове, като се указват:
1. правилата на полета (IFR, VFR или и двата);
2. маршрут (във или през район за полетна
информация и/или летищен контролиран район);
3. адрес на съобщението.
ENR 1.12 Прехват на граждански самолети
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Указват се процедурите и визуалните сигнали,
които се използват, както и ясно указание дали
се прилагат предписанията на ИКАО, а ако не –
пълно описание на разликите.
ENR 1.13 Незаконна намеса
Указват се съответните процедури, които се
прилагат в случай на незаконна намеса.
ENR 1.14 Инциденти при провеждане на полетите
Описание на системата за докладване на инциденти при провеждане на полетите, включващо:
1. определение за инцидент;
2. използване на форма за доклад при инцидент;
3. процедурите за доклад;
4. цел на доклада и начин на обработване на
формата за доклад.
ENR 2. Обслужвано въздушно пространство
ENR 2.1 Район за полетна информация – (FIR),
горен район за полетна информация – (UIR), летищен контролиран район – (TMA)
Детайлно описание на FIR, UIR и TMА,
включващо:
1. име, географски координати на хоризонталните граници в градуси и минути за FIR/UIR или
географски координати на хоризонталните граници
в градуси, минути и секунди за TMA, вертикални
граници, клас на въздушното пространство;
2. обозначение на органа, осигуряващ обслужването;
3. позивна на аеронавигационната станция,
обслужваща органа, и използваните езици, указвайки района и условията, при които може да се
използва, когато е възможно;
4. честоти, допълнени с указания за специфичното им използване;
5. забележки.
В този подраздел се включват контролираните зони около военни бази/летища, неописани в
сборника AIP. Когато изискванията на Наредба
№ 2 от 1999 г. за правилата за полети (обн., ДВ,
бр. 26 от 1999 г.; изм., бр. 109 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2001 г.; попр., бр. 107 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) за полетните планове, двустранната комуникация и доклада за
местоположението се отнасят за всички полети,
за да се елиминира или намали опасността от
прехват, както и когато съществува вероятност
от прехват и се налага следенето на аварийната
честота 121.5 MHz, това трябва да бъде посочено
за съответните райони или части от тях.
В този подраздел се дава описание на определени райони, над които се изисква оборудване с
авариен радиопредавател за местоположение (ELT)
и където се налага продължително следене на
аварийната честота 121.5 MHz, освен когато въздухоплавателните средства поддържат комуникация
на други VHF канали или когато ограниченията
на оборудването на въздухоплавателните средства
или задълженията на екипажа не позволяват едновременно следене на два отделни канала.
ENR 2.2 Друго регулирано въздушно пространство
Подробно описание на вида на друго регулирано въздушно пространство, както и указване на
неговата класификация, когато такова съществува.
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ENR 3. Трасета за обслужване на въздушното
движение
Дадените радиали, пътни линии и азимути са
магнитни.
Точките за преминаване, установени между две
радионавигационни средства или на пресечната
точка на два радиала, при трасе, което сменя
направлението си между навигационни средства,
не е необходимо да бъдат показвани за всеки
участък от трасето.
ENR 3.1 Трасета за обслужване на въздушното
движение в долното въздушно пространство
Подробно описание на трасетата за обслужване на въздушното движение в долното въздушно
пространство, включващо:
1. индекс на трасето; типовете необходими
навигационни характеристики (RNP) за определения участък; име, кодови обозначения или кодови
имена и географски координати в градуси, минути
и секунди на всички основни точки, определящи
трасето, включително „задължителни“ или „при
поискване“ точки за доклад;
2. пътна линия или VOR радиали, закръглени
до най-близкия градус; геодезичното разстояние до
най-близката десета от километъра или морската
миля между всички следващи основни точки, а
при използване на VOR радиали – на точките за
преминаване;
3. горна и долна граница или минимални абсолютни височини по маршрут, закръглени към
най-близките по-горни 50 m или 100 ft, и класификацията на въздушното пространство;
4. хоризонтални граници и минимални абсолютни височини за прелитане над препятствия;
5. посока на крейсерските нива;
6. забележки, включително посочване на
контролния орган, неговия работен канал и при
възможност адреса за регистрация.
ENR 3.2 Трасета за обслужване на въздушното
движение в горното въздушно пространство
Подробно описание на трасетата за обслужване на въздушното движение в горното въздушно
пространство, включващо:
1. индекс на трасето; типовете необходими
навигационни характеристики (RNP) за определения участък; име, кодови обозначения или кодови
имена и географски координати в градуси, минути
и секунди на всички основни точки, определящи
трасето, включително „задължителни“ или „при
поискване“ точки за доклад;
2. пътни линии или VOR радиали, закръглени
до най-близкия градус; геодезичното разстояние до
най-близката десета от километъра или морската
миля между всички следващи основни точки, а
при използване на VOR радиали – на точките за
преминаване;
3. горна и долна граница или минимални абсолютни височини на полета и класификацията
на въздушното пространство;
4. хоризонтални граници;
5. посока на крейсерските нива;
6. забележки, включително посочване на
контролния орган, неговия работен канал и при
възможност адреса за регистрация.
ЕNR 3.3 Трасета за зонална навигация (RNAV)
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Подробно описание на трасетата за зонална
навигация, включващо:
1. индекс на трасето; типовете необходими навигационни характеристики (RNP) за определения
участък; име, кодови обозначения или кодови имена
и географските координати в градуси, минути и
секунди на всички основни точки, определящи
трасето, включително „задължителни“ или „при
поискване“ точки за доклад;
2. за пътните точки, определящи VOR/DME
трасетата за зонална навигация, допълнително:
а) обозначение на VOR/DME станцията;
б) курсов ъгъл с точност до най-близкия градус и разстояние в десети от морската миля от
съответното VOR/DME, ако пътната точка не е
съвместена с него;
в) превишението на предавателната антена на
DME с точност до най-близките 30 m;
3. разстоянието по голямата окръжност (ортодромия), до най-близката десета от километъра
или морската миля между определени крайни
точки и разстоянието между всички следващи
основни точки;
4. горна и долна граница и класификацията на
въздушното пространство;
5. посока на крейсерските нива;
6. забележки, включително посочване на
контролния орган, неговия работен канал и при
възможност адреса за регистрация.
ENR 3.4 Маршрути за вертолети
Подробно описание на маршрутите за вертолети, включващо:
1. индекс на маршрута; типовете необходими
навигационни характеристики (RNP) за определения участък; име, кодови обозначения или кодови
имена и географски координати в градуси, минути
и секунди на всички основни точки, определящи
трасето, включително „задължителни“ или „при
поискване“ точки за доклад;
2. пътна линия или VOR радиали, закръглени
до най-близкия градус; геодезичното разстояние до
най-близката десета от километъра или морската
миля между всички следващи основни точки, а
при използване на VOR радиали – на точките за
преминаване;
3. горна и долна граница и класификацията на
въздушното пространство;
4. минимални абсолютни височини на полета,
закръглени към най-близките по-горни 50 m или
100 ft;
5. забележки, включително посочване на контролния орган и неговата работна честота.
ENR 3.5 Други маршрути
Посочват се други специално определени
маршрути, които са задължителни в строго определени райони.
ENR 3.6 Изчакване по маршрут
Описват се подробно процедурите за изчакване
по маршрут, съдържащи:
1. обозначение на изчакването (ако има такова)
и точката, над която се извършва изчакване (навигационно средство), или пътна точка с географски
координати в градуси, минути и секунди;
2. пътна линия за влизане;
3. направление на стандартния завой;
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4. максимална приборна въздушна скорост;
5. минимално и максимално ниво на изчакването;
6. време/разстояние за отлитане;
7. обозначение на контролния орган и работна
честота.
ENR 4. Радионавигационни средства/системи
ENR 4.1 Радионавигационни средства – по
маршрут
Списък на станциите, осигуряващи радионавигационно обслужване по трасетата, подредени по
азбучен ред по името на станцията, включващ:
1. име на станцията и магнитното отклонение, с точност до най-близкия градус, и за VOR,
склонение на станцията, с точност до най-близкия
градус, използвано за техническо настройване на
средството;
2. обозначение;
3. честота/канал за всеки елемент;
4. часове на работа;
5. географски координати в градуси, минути и
секунди на местоположението на предавателната
антена;
6. превишение на предавателната антена на
DМЕ с точност до най-близките 30 m;
7. забележки.
Ако обслужващите средството органи са различни от определената правителствена агенция, името
на обслужващия орган трябва да бъде посочено
в колоната „Забележки“. Зоната на покритие на
средството се посочва в „Забележки“.
ENR 4.2 Специални навигационни системи
Описание на станциите на специалните навигационни системи (DECCA, LORAN и др.),
включващо:
1. име на станция или верига от станции;
2. вид на достъпното обслужване (управляващ
сигнал, подчинен сигнал, цвят);
3. честота (номер на канал, основно ниво на
импулсите, честота на повторение, ако са приложими);
4. часове на работа;
5. географски координати в градуси, минути и
секунди на местоположението на предавателната
станция;
6. забележки.
Ако обслужващите средството органи са различни от определената правителствена агенция, името
на обслужващия орган трябва да бъде посочено в
колоната „Забележки“. Зоната на покритието на
средството се посочва в „Забележки“.
ENR 4.3 Глобална навигационна сателитна
система (GNSS)
Списък и описание на елементите на глобалната
навигационна сателитна система (GNSS), осигуряваща навигационно обслужване по трасетата за
обслужване на въздушното движение, подредени
по азбучен ред по името на елемента, включващ:
1. име на GNSS елемента (GPS, GLONASS,
EGNOS, MSAS, WAAS и т.н.);
2. честота(и), при необходимост;
3. географски координати в градуси, минути
и секунди на номиналните зони за обслужване и
зоната за покритие;
4. забележки.
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Ако обслужващите средството органи са различни от определената правителствена агенция, името
на обслужващия орган трябва да бъде посочено в
колоната „Забележки“.
ENR 4.4. Индекси за обозначаване на основни
точки
Азбучен списък на индексите за обозначаване
(петбуквени произносими кодови имена), зададени
за основни точки, местоположението на които
не е определено от радионавигационни средства,
включващ:
1. кодово име на точката;
2. географски координати в градуси, минути и
секунди на точката;
3. указател към трасето, на което се намира
точката.
ENR 4.5. Аеронавигационни наземни светлини – по маршрут
Списък на аеронавигационните наземни светлини и други светлинни маяци, определящи географски местоположения, които са определени
от Република България като основни, включващ:
1. име на град или селище или друга идентификация на маяка;
2. вид на маяка и интензитет на светлината в
хиляди кандели;
3. характеристика на сигнала;
4. часове на работа;
5. забележки.
ENR 5. Навигационни предупреждения
ENR 5.1 Забранени, ограничени и опасни зони
Описание, допълнено с графично изобразяване,
където е възможно, на забранените, ограничени
и опасни зони, както и информация за тяхното
установяване и активиране, включващо:
1. обозначение, име и географски координати
на хоризонталните граници, в градуси, минути и
секунди, ако е в контролиран район/контролирана
зона, и в градуси и минути, ако е извън тях;
2. горна и долна граница;
3. забележки, включително времето на активиране; включват се видът на ограниченията или
видът на опасността и риска от прехват в случай
на навлизане в такава зона.
ENR 5.2 Военни зони за учения и тренировки
и опознавателна зона за противовъздушната отбрана (ADIZ)
Описание, допълнено с графично изобразяване,
където е възможно, на установените военни зони
за учения и тренировка, които се провеждат през
редовни интервали, и установена опознавателна зона
за противовъздушната отбрана (ADIZ), включващо:
1. географски координати на хоризонталните
граници, в градуси, минути и секунди, ако е в
контролиран район/контролирана зона, и в градуси
и минути, ако е извън тях;
2. долни и горни граници, система и средства
за обявяване на активирането, заедно с информация, която се отнася за гражданските полети и за
прилаганите процедури в ADIZ;
3. забележки, включително времето на активиране и рискът от прехват, в случай на навлизане
в границите на установена ADIZ.
ENR 5.3 Други дейности с опасен характер и
други потенциални опасности
ENR 5.3.1 Други дейности с опасен характер
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Описание, допълнено с графично изобразяване,
където е възможно, на дейностите, които могат
да засегнат полетите, включващо:
1. географските координати в градуси и минути
на центъра на района и радиуса на въздействие;
2. вертикални граници;
3. препоръчителни мерки;
4. организацията, отговорна за предоставяне
на информация;
5. забележки, включително времето на активиране.
ENR 5.3.2 Други потенциални опасности
Описание, допълнено с графично изобразяване,
където е възможно, на дейностите, които могат да
засегнат полетите (например действащи вулкани,
атомни централи и др.), включващо:
1. географските координати в градуси и минути
на местоположението на опасността;
2. вертикални граници;
3. препоръчителни мерки;
4. организацията, отговорна за предоставяне
на информация; и
5. забележки.
ENR 5.4 Аеронавигационни препятствия – по
маршрут
Кратко описание на критериите, използвани за
определяне на препятствията, допълнено със списък на основните аеронавигационни препятствия,
влияещи на въздушната навигация, включващо:
1. обозначение на препятствието;
2. вид на препятствието;
3. географски координати в градуси, минути
и секунди;
4. превишение и относителна височина;
5. вид и цвят на осветлението на препятствието
(ако има такова).
ENR 5.5 Въздушни спортове и развлекателни
мероприятия
Кратко описание, допълнено с графично изобразяване, където е възможно, на местата, където
се провеждат интензивни въздушни спортни и
развлекателни мероприятия, заедно с условията,
при които те се провеждат, включващо:
1. обозначение и географски координати на
хоризонталните граници, в градуси, минути и секунди, ако е в контролиран район/контролирана
зона, и в градуси и минути, ако е извън тях;
2. вертикални граници;
3. телефонен номер на организатора/потребителя;
4. забележки, включително времето на провеждане.
ENR 5.6 Миграция на птици и райони с чувствителни животински видове
Описание, допълнено с карти, където е възможно, на движението на птиците при миграцията им,
включващо маршрути за мигриране и постоянни
места за почивка, както и на районите с чувствителни животински видове.
ENR 6. Трасови карти
В този раздел се включват картите на трасетата
по ИКАО.
Част 3 Летища (AD)
AD 0.6 Съдържание на част 3
Списък на разделите и подразделите, съдържащи
се в част 3 Летища (AD)
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AD 1. Летища/вертолетни летища – увод
AD 1.1 Налични летища/вертолетни летища
Кратко описание на държавната организация,
отговорна за летищата и вертолетните летища,
включващо:
1. общите условия, при които могат да бъдат
използвани летищата/вертолетните летища и
техните средства;
2. запис за документите на ICAO, на които
се базира обслужването, и препратка към частта
от сборника AIP, където са изброени различията,
ако има такива;
3. правилата, ако има такива, касаещи гражданското използване на военни летища;
4. общите условия, при които се прилагат процедурите при ниска видимост на летища категории
II и III (CAT II/III), ако има такива;
5. устройството за измерване на спирачен
ефект и нивото на спирачен ефект на ПИК, под
което Република България оповестява ПИК като
хлъзгава, когато е мокра;
6. друга информация от подобно естество.
AD 1.2 Служби за търсене и спасяване, противопожарни служби и план за снегопочистване
AD 1.2.1 Служби за търсене и спасяване и
противопожарни служби
Кратко описание на правилата за установяване
на служби за търсене и спасяване, противопожарни служби на летищата/вертолетните летища,
както и на категориите за търсене и спасяване
и противопожарните категории, установени от
Република България.
AD 1.2.2 План за снегопочистване
Кратко описание на общия план за снегопочистване за летище/вертолетно летище, включващо:
1. организация на обслужването през зимата;
2. обзор на работните площи;
3. методи за измерване и извършвани измервания;
4. действия, предприемани за почистване на
работната площ;
5. система и средства за доклад;
6. случаи на закриване на ПИК;
7. разпространение на информация за наличие
на сняг.
AD 1.3 Изброяване на летищата и вертолетните летища
Списък, придружен с графично представяне,
на летищата/вертолетните летища и летателните/
вертолетните площадки в Република България,
включващ:
1. име на всички летища/вертолетни летища
или летателни/вертолетни площадки и съответния
индикатор за местоположение по ICAO;
2. типа трафик, за който е предназначено да се
използва летището/вертолетното летище, летателната/вертолетната площадка (международен/
национален, за полети по IFR/VFR, за редовни/
нередовни полети, за частни полети и други);
3. препратка към подраздела в сборника AIP,
част 3, в който се съдържа подробната информация за летището/вертолетното летище, или
препратка към оторизираните военни органи за
военните летища.
AD 1.4 Групиране на летища/вертолетни летища
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Кратко описание на критерия, използван от
Република България за групиране на летищата/
вертолетните летища за изготвянето/разпространението/осигуряването с информация (например
международни/вътрешни; граждански/военни; др.).
AD 2. Летища
AD 2.1 Индикатор за местоположение на летището и неговото име
Представя се индикаторът за местоположението на летището и неговото име. Индикаторът за
местоположението по ICAO е неразделна част от
референтната система, приложима към всички
подраздели на раздел AD 2.
AD 2.2 Географски и административни данни
за летището
Представят се географските и административните данни за летището, включващи:
1. контролна точка на летището (географски
координати в градуси, минути и секунди) и нейното местоположение;
2. посока и разстояние на контролната точка
на летището от центъра на града, обслужван от
това летище;
3. превишение на летището до най-близкия
метър или фут и справочна температура;
4. вълната на геоида на превишението на летището до най-близкия метър или фут;
5. магнитно отклонение до най-близкия градус,
датата на информацията и годишната промяна;
6. име на летищната администрация, адрес,
телефон, телефакс, e-mail адрес, адрес за aеронавигационно неподвижно обслужване (AFS); web
страница, ако е налична;
7. видове трафик, на който се позволява да
ползва летището IFR/VFR;
8. забележки.
AD 2.3 Часове на работа
Подробно описание на часовете на работа на
службите на летището, включващо:
1. летищна администрация;
2. митнически и емиграционни служби;
3. здравни и карантинни служби;
4. летищна аеронавигационна служба (AIS/
ARO);
5. метеорологична служба, извършваща брифинг;
6. обслужване на въздушното движение;
7. зареждане с гориво;
8. обработка;
9. сигурност;
10. противообледенителни;
11. забележки.
AD 2.4 Служби и средства за обработка
Подробно описание на летищните служби и
средства за обработка, включващо:
1. средства за обработка на багажи;
2. видове горива и масла;
3. средства за зареждане с гориво и техния
капацитет;
4. противооблединителни средства;
5. хангарно пространство за въздухоплавателни средства, които не са постоянно базирани на
това летище;
6. средства за ремонт на въздухоплавателни
средства, които не са постоянно базирани на
това летище;
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7. забележки.
AD 2.5 Пътническа инфраструктура
Кратко описание на наличната пътническа
инфраструктура на летището, включващо:
1. хотел(и) на или в близост до летището;
2. ресторант(и) на или в близост до летището;
3. транспортни средства;
4. медицинско обслужване;
5. банкови и пощенски служби на или в близост до летището;
6. бюро за туристическо обслужване;
7. забележки.
AD 2.6 Спасителни и противопожарни служби
Подробно описание на спасителните и противопожарните служби и оборудване на летището,
включващо:
1. противопожарна категория на летището;
2. оборудване за спасяване;
3. възможност за отстраняване на обездвижен
самолет;
4. забележки.
AD 2.7 Възможност за използване на летището
през различните сезони на годината – почистване
Подробно описание на оборудването и на установените оперативни приоритети за почистване
на работните площи на летището, включващо:
1. вид(-ове) почистващо оборудване;
2. приоритети за почистване;
3. забележки.
AD 2.8 Данни за пероните, пътеките за рулиране
и местата/позициите за проверка
Подробна информация за физическите характеристики на пероните, пътеките за рулиране
и местата/позициите на определените точки за
проверка, включващи:
1. покритие и носеща способност на пероните;
2. ширина, покритие и носеща способност на
пътеките за рулиране;
3. място и неговото превишение, приведено
към най-близкия метър или фут на точките за
проверка на висотомера;
4. място на точките за проверка на VOR;
5. позиция на точките за проверка на инерциалните навигационни системи (INS) в градуси,
минути, секунди и стотни от секундата;
6. забележки.
Ако местата/позициите за проверка на данните
са представени на картата на летището, това се
отбелязва в този подраздел.
AD 2.9 Система за управление и контрол на
движението по повърхността и маркировъчни знаци
Кратко описание на системата за управление
и контрол на движението по повърхността и на
маркировъчните знаци на ПИК и пътеките за
рулиране, включващо:
1. използване на знаци за обозначаване на
местостоянките, насочващи линии на пътеките
за рулиране и визуална насочваща система за
паркиране на местостоянките;
2. маркировки и осветление на ПИК и пътеките за рулиране;
3. стоп линии (ако има такива);
4. забележки.
AD 2.10 Препятствия на летището
Подробно описание на препятствия, включващо:
1. препятствия в Зона 2:
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a) обозначение на препятствието;
б) вид на препятствието;
в) местоположение на препятствието, географски координати в градуси, минути, секунди
и десети от секундата;
г) превишение и относителна височина на
препятствието до най-близкия метър или фут;
д) маркировка и вид и цвят на осветлението
на препятствието (ако има такова);
е) информация, когато е възможно, че списъкът
на препятствията e наличен в електронен вид, и
препратка към раздел GEN 3.1.6;
ж) обозначение NIL, когато е възможно;
2. в случай че не се предоставят данни за
препятствия в Зона 2, това ясно се указва и се
предоставя информация за:
а) препятствия, които пробождат повърхнината
за ограничаване на препятствията (съгласно Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване,
глава 3);
б) препятствия, които пробождат повърхнината
на зоната за набор на височина при излитане;
в) други препятствия, за които е установено,
че представляват опасност за въздухоплаването;
3. препятствия в Зона 3, в случай че се предоставят:
a) обозначение на препятствието;
б) вид на препятствието;
в) местоположение на препятствието, географски координати в градуси, минути, секунди
и десети от секундата;
г) превишение и относителна височина на
препятствието до най-близкия метър или фут;
д) маркировка и вид и цвят на осветлението
на препятствието (ако има такова);
е) информация, когато е възможно, че списъкът
на препятствията e наличен в електронен вид, и
препратка към раздел GEN 3.1.6;
ж) обозначение NIL, когато е възможно.
AD 2.11 Осигурявана метеорологична информация
Подробно описание на осигуряваната метеорологична информация на летището и указание
коя метеорологична служба осигурява посоченото
обслужване, включващо:
1. име на съответната метеорологична служба;
2. часове на работа и когато е възможно,
обозначението на обслужващата метеорологична
служба извън тези часове;
3. службата, отговорна за изготвянето на съобщения TAF и сроковете на валидност и интервала
на излъчване на прогнозите;
4. видовете налични прогнози за кацане на
летището и интервала на тяхното излъчване;
5. информация за това как се осигурява брифинг
и/или консултация;
6. видове налична полетна документация и
език (-ци), използвани в полетната документация;
7. карти и друга информация, изложена или в
наличност за брифинг или консултация;
8. допълнително оборудване (например метеорологичен радар и приемник на сателитни
изображения) за осигуряване на информация за
метеорологичните условия;
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9. органа(-ите) за обслужване на въздушното
движение, които получават метеорологична информация;
10. допълнителна информация (например за
ограничения в обслужването и др.).
AD 2.12 Характеристики на ПИК
Подробно описание на физическите характеристики на ПИК, за всяка ПИК поотделно, включващо:
1. обозначение;
2. истински и магнитен курс до една стотна
от градуса;
3. размери на ПИК до най-близкия метър
или фут;
4. класификационно число на настилката (PCN
и свързаните с него данни), повърхността на всяка
ПИК и на съответните крайни участъци за спиране;
5. географски координати в градуси, минути,
секунди и стотни от секундите за всеки праг и
край на ПИК и вълната на геоида на:
а) прага на ПИК за неточен подход до найблизкия метър или фут;
б) прага на ПИК, на която се извършва точен
подход до най-близката една десета от метъра
или фута;
6. превишение на:
а) прага на ПИК за неточен подход до найблизкия метър или фут;
б) прага и най-високото превишение на зоната
за приземяване при ПИК с точен подход до найблизката една десета и метър или фут;
7. наклон на всяка ПИК и съответните крайни
участъци за спиране;
8. размери на участък за спиране (ако има
такъв) до най-близкия метър или фут;
9. размери на участъка , свободен от препятствия
(ако има такива), до най-близкия метър или фут;
10. размери на страничните ивици за безопасност;
11. наличието на зона, свободна от препятствия;
12. забележки.
AD 2.13 Обявени разстояния
Подробно описание на обявените разстояния до
най-близкия метър или фут за всяко направление
на всяка ПИК, включващо:
1. обозначение на ПИК;
2. разполагаема дължина за разбег (TORA);
3. разполагаема дължина за излитане (TODA);
4. разполагаема дължина за прекъснато излитане (ASDA);
5. разполагаема дължина за кацане (LDA);
6. забележки.
Ако дадено направление на ПИК не може да
бъде използвано за излитане или кацане или за
двете, поради оперативна забрана, това трябва да
бъде оповестено и да се изпише „not usable“ или
съкращението „NU“.
AD 2.14 Светлинен подход и светлини на ПИК
Подробно описание на светлинния подход и
светлините на ПИК, включващо:
1. обозначение на ПИК;
2. тип, дължина и интензитет на светлинния
подход;
3. прагови светлини на ПИК, цвят и флангови
хоризонти;
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4. вид на системата за визуална индикация на
глисадата;
5. дължина на светлините в зоната на приземяване;
6. дължина, разстояние, цвят и интензивност
на осовите светлини на ПИК;
7. дължина, разстояние, цвят и интензивност
на страничните светлини на ПИК;
8. цвят на крайните светлини на ПИК и фланговите хоризонти;
9. дължина и цвят на светлините на крайния
участък за спиране;
10. забележки.
AD 2.15 Други светлини, вторично електрозахранване
Описание на други светлини и вторичното
електрозахранване, включващо:
1. местоположение, характеристики и часове
на работа на летищния аеронавигационен фар/
идентификационен фар (ако има такъв);
2. местоположение и осветление (ако има такова) на анемометър/указател на направлението
при кацане;
3. странични и осови светлини на пътеките
за рулиране;
4. вторичното електрозахранване, включващо
и времето за превключване;
5. забележки.
AD 2.16 Зона за кацане на вертолети
Подробно описание на зоната за кацане на
вертолети на летището, включващо:
1. географски координати в градуси, минути,
секунди и стотни от секундите и вълната на геоида
на геометричния център на зоната за приземяване
и излитане (TLOF) или на всеки праг на зоната
за крайния етап на подхода за кацане и излитане
(FATO) (където е възможно):
а) за неточен подход до най-близкия метър
или фут; и
б) за точен подход до най-близката една десета
от метъра или фута;
2. височината на TLOF или FATO зоната:
а) при неточен подход – до най-близкия метър
или фут;
б) при точен подход – до най-близката една
десета от метъра или фута;
3. размери, вид на покритието, носеща способност, направление и маркировка на TLOF и
FATO зоните;
4. истински и магнитни курсове на FATO до
една стотна от градуса;
5. разполагаеми обявени дължини до най-близкия метър или фут;
6. подходни и FATO светлини;
7. забележки.
AD 2.17 Обслужвано въздушно пространство
Подробно описание на обслужваното въздушно
пространство на летището, включващо:
1. обозначение на въздушното пространство
и географските координати в градуси, минути и
секунди на хоризонталните граници;
2. вертикалните граници;
3. класификация на въздушното пространство;
4. позивна и език(-ци) на органа за обслужване на въздушното движение, осигуряващ обслужването;
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5. преходна абсолютна височина;
6. забележки.
AD 2.18 Комуникационни средства за обслужване на въздушното движение
Подробно описание на комуникационните
средства за обслужване на въздушното движение,
разположени на летището, включващо:
1. обозначение на обслужването;
2. позивна;
3. канал (-и);
4. адрес за регистрация;
5. часове на работа;
6. забележки.
AD 2.19 Средства за радионавигация и кацане
Подробно описание на средствата за радионавигация и кацане, имащи отношение към подхода
по прибори и процедурите в района на летището,
включващо:
1. вид на средствата, магнитно склонение до
най-близкия градус (където е възможно) и вид на
осигуряващото обслужване за системите ILS, GNSS,
SBAS и GBAS, а при техническата настройка на
VOR/ILS/MLS и отклонението на станцията до
най-близкия градус;
2. обозначение (където е необходимо);
3. честота(-и) (където е възможно);
4. часове на работа (където е възможно);
5. географски координати в градуси, минути,
секунди и десети от секундите на местоположението на излъчващата антена;
6. превишение на излъчващата антена на DME,
закръглена към най-близките 30 m (100 ft), и на
DME/P към най-близките 3 m (10 ft);
7. забележки.
Когато едно и също средство се използва за
трасови и летищни цели, неговото описание се
дава и в раздел ENR 4.
AD 2.20 Местни правила за въздухоплаване
Подробно описание на правилата, които се
прилагат за трафика на летището, включващо
стандартните маршрути за рулиращи въздухоплавателни средства, правилата за паркиране, учебните и тренировъчните полети и други подобни,
с изключение на полетните процедури.
AD 2.21 Процедури за намаляване на шума
Подробно описание на процедурите за намаляване на шума, установени на летището.
AD 2.22 Полетни процедури
Подробно описание на условията и полетните
процедури, включително радарните и/или ADS-B
процедури, определени от организацията на въздушното пространство на летището. Подробното
описание на процедурите за ниска видимост на
летище включва:
1. ПИК и съответното оборудване, определено
за използване при процедури за ниска видимост;
2. определени метеорологични условия, при
които се въвеждат и отменят процедурите за
ниска видимост; и
3. описание на наземната маркировка/осветление, използвани при процедури за ниска видимост.
AD 2.23 Допълнителна информация
Допълнителна информация за летището като
концентрацията на птици на летището, както и
придвижването им между местата за хранене и
почивка, доколкото е приложимо.
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AD 2.24 Карти на летището
Летищните карти по ICAO са включени в
следния ред:
1. карта на летище/вертолетно летище – ICAO;
2. карта за паркиране и присъединяване – ICAO;
3. карта за летищно наземно движение – ICAO;
4. карта на летищните препятствия тип „А“ (за
всяка RWY) – ICAO;
5. карта на летищния терен и препятствия – ICAO (електронна);
6. карта на местността за точен подход по
прибори – ICAO (точен подход CAT II и III);
7. карта на района (маршрути за отлитане и
транзитни маршрути) – ICAO;
8. карта на стандартни схеми за отлитане по
прибори – ICAO;
9. карта на района (маршрути за долитане и
транзитни маршрути) – ICAO;
10. карта на стандартни схеми за долитане по
прибори – ICAO;
11. карта на радарните минимални абсолютни
височини – ICAO;
12. карта за подход по прибори (за всяка RWY
и процедура) – ICAO;
13. карта за визуален подход – ICAO;
14. карта за концентрация на птици в района
на летището.
Ако някои карти не се изготвят, това се указва
в раздел GEN 3.2.
AD 3. Вертолетни летища
Когато дадено летище разполага със зона за
кацане на вертолети, информацията за това се
представя в AD 2.16.
AD 3.1 Индикатор за местоположение на вертолетното летище и неговото име
Представя се индикаторът за местоположението
на вертолетното летище и неговото име. Индикаторът за местоположението по ICAO е неразделна
част от отправната система, приложима към всички
подраздели на раздел AD 3.
AD 3.2 Географски и административни данни
за вертолетното летище
Представят се географските и административните данни за вертолетното летище, включващи:
1. контролна точка на вертолетното летище – географски координати в градуси, минути и
секунди, и нейното местоположение;
2. посока и разстояние на контролната точка
на вертолетното летище от центъра на града,
обслужван от това вертолетно летище;
3. превишение на вертолетното летище до найблизкия метър или фут и справочна температура;
4. вълната на геоида на превишението на вертолетното летище до най-близкия метър или фут;
5. магнитно отклонение до най-близкия градус,
датата на информацията и годишната промяна;
6. име на администрацията на вертолетното
летище, адрес, телефон, телефакс, е-mail адрес и
адрес за aеронавигационно неподвижно обслужване
(AFS), web страница, ако е налична;
7. видове трафик, на който се позволява да
ползва вертолетното летище (IFR/VFR);
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8. забележки.
AD 3.3 Часове на работа
Подробно описание на часовете на работа на
службите на вертолетното летище, включващо:
1. администрация на вертолетното летище;
2. митнически и емиграционни служби;
3. здравни и карантинни служби;
4. летищна аеронавигационна служба(AIS/
ARO);
5. метеорологична служба, извършваща брифинг;
6. обслужване на въздушното движение;
7. зареждане с гориво;
8. обработка;
9. сигурност;
10. противообледенителни;
11. забележки.
AD 3.4 Служби и средства за обработка
Подробно описание на летищните служби и
средства за обработка, включващо:
1. средства за обработка на багажи;
2. видове горива и масла;
3. средства за зареждане с гориво и техния
капацитет;
4. противообледенителни средства;
5. хангарно пространство за вертолети, които не
са постоянно базирани на това вертолетно летище;
6. средства за ремонт на вертолети, които не са
постоянно базирани на това вертолетно летище;
7. забележки.
AD 3.5 Пътническа инфраструктура
Кратко описание на наличната пътническа инфраструктура на вертолетното летище, включващо:
1. хотел(и) на или в близост до вертолетното
летище;
2. ресторант(и) на или в близост до вертолетното летище;
3. транспортни средства;
4. медицинско обслужване;
5. банкови и пощенски служби на или в близост
до вертолетното летище;
6. бюро за туристическо обслужване;
7. забележки.
AD 3.6 Спасителни и противопожарни служби
Подробно описание на спасителните и противопожарните служби и оборудване на вертолетното
летище, включващо:
1. противопожарна категория на вертолетното
летище;
2. оборудване за спасяване;
3. възможност за отстраняване на обездвижен
вертолет;
4. забележки.
AD 3.7 Възможност за използване на вертолетното летище през различните сезони на годината – почистване
Подробно описание на оборудването и на установените оперативни приоритети за почистване
на работните площи на вертолетното летище,
включващо:
1. вид(-ове) почистващо оборудване;
2. приоритети за почистване;
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3. забележки.
AD 3.8 Данни за пероните, пътеките за рулиране
и местата/позициите за проверка
Подробна информация за физическите характеристики на пероните, пътеките за рулиране
и местата/позициите на определените точки за
проверка, включващи:
1. покритие и носеща способност на пероните
и вертолетните местостоянки;
2. ширина, покритие и носеща способност на
пътеките за рулиране;
3. ширина и обозначение на въздушните пътеки
за рулиране и прелитане;
4. място и неговото превишение, приведено
към най-близкия метър или фут на точките за
проверка на висотомера;
5. място на точките за проверка на VOR;
6. позиция на точките за проверка на инерциалните навигационни системи (INS) в градуси,
минути, секунди и стотни от секундата;
7. забележки.
Ако местата/позициите за проверка на данните
са представени на картата на вертолетното летище,
това се отбелязва в този подраздел.
AD 3.9 Маркировки и маркери
Кратко описание на зоната за финален подход
и излитане и на маркировките на пътеките за
рулиране и маркерите, включващо:
1. маркировките на зоната за финален подход
и излитане;
2. маркировките на пътеките за рулиране,
маркерите на въздушните пътеки за рулиране и
маркерите на въздушните транзитни маршрути;
3. забележки.
AD 3.10 Препятствия на вертолетното летище
Подробно описание на значимите препятствия
на и във района на хеликоптерното летище,
включващо:
1. обозначение на препятствието;
2. вид на препятствието, височина до найблизкия метър или фут, обозначение и осветление
(ако има такова);
3. географски координати в градуси, минути,
секунди и десети от секундата;
4. височина до най-близкия метър или фут,
обозначение и вид и цвят на осветление (ако
има такова);
5. списък на препятствията в електронен вид, в
случай че е наличен, и препратка към GEN 3.1.6;
6. обозначение NIL, когато е възможно.
AD 3.11 Осигурявана метеорологична информация
Подробно описание на осигуряваната метеорологична информация на вертолетното летище
и указание коя метеорологична служба осигурява
посоченото обслужване, включващо:
1. име на съответната метеорологична служба;
2. часове на работа и когато е възможно,
обозначението на обслужващата метеорологична
служба извън тези часове;
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3. службата, отговорна за изготвянето на съобщения TAF и сроковете на валидност и интервала
на излъчване на прогнозите;
4. видовете налични прогнози за кацане за
вертолетното летище и интервала на тяхното
излъчване;
5. информация за това как се осигурява брифинг
и/или консултация;
6. видове налична полетна документация и
език (-ци), използвани в полетната документация;
7. карти и друга информация, изложена или в
наличност за брифинг или консултация;
8. допълнително оборудване (например метеорологичен радар и приемник на сателитни
изображения) за осигуряване на информация за
метеорологичните условия;
9. органа(-ите) за обслужване на въздушното
движение, които получават метеорологична информация;
10. допълнителна информация (например за
ограничения в обслужването и др.).
AD 3.12 Данни за вертолетното летище
Подробно описание на размерите на вертолетното летище и съответната информация, включващо:
1. тип на вертолетното летище – на нивото на
повърхността, издигнато или на палуба;
2. размери на зоната за приземяване и излитане
(TLOF) до най-близкия метър или фут;
3. истински и магнитни курсове на зоната за
крайния етап на подхода за кацане и излитане
(FATO) до една стотна от градуса;
4. размери на FATO до най-близкия метър или
фут и тип на покритието;
5. повърхност на TLOF и носещата є способност
в тонове (1000 кг);
6. географски координати в градуси, минути,
секунди и стотни от секундите и вълната на геоида
на геометричния център на TLOF или на всеки
праг на FATO (където е възможно):
а) при неточен подход до най-близкия метър
или фут; и
б) при точен подход до най-близката една десета
от метъра или фута;
7. превишение и наклон на TLOF или FATO:
– при неточен подход – до най-близкия метър
или фут;
– при точен подход – до най-близката една
десета от метъра или фута;
8. размери на зоната за безопасност;
9. размери на вертолетния участък, свободен
от препятствия – до най-близкия метър или фут;
10. наличието на сектор, свободен от препятствия;
11. забележки.
AD 3.13 Обявени дължини
Подробно описание на обявените разстояния,
където това се отнася за вертолетното летище,
включващо:
1. разполагаема дължина за излитане;
2. разполагаема дължина за прекратяване на
излитане;
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3. разполагаема дължина за кацане;
4. забележки.
AD 3.14 Светлинен подход и светлини на всеки праг на зоната за крайния етап на подхода за
кацане и излитане (FATO)
Подробно описание на светлинния подход и
на светлините на FATO, включващо:
1. тип, дължина и интензивност на светлинния
подход;
2. тип на системата за визуална индикация на
глисадата;
3. характеристики и местоположение на светлините на FATO;
4. характеристики и местоположение на насочващите светлини;
5. характеристики и местоположение на осветителната система на TLOF;
6. забележки.
AD 3.15 Други светлини, вторично електрозахранване
Описание на други светлини и вторичното
електрозахранване, включващо:
1. местоположение, характеристики и часове
на работа на аеронавигационния фар на вертолетното летище;
2. местоположение и осветление на индикатора
за посоката на вятъра;
3. странични и осови светлини на пътищата
за рулиране;
4. вторичното електрозахранване, включително
и времето за превключване;
5. забележки.
AD 3.16 Обслужвано въздушно пространство
Подробно описание на обслужваното въздушно пространство, организирано на вертолетното
летище, включващо:
1. обозначение на въздушното пространство
и географските координати в градуси, минути и
секунди на хоризонталните му граници;
2. вертикални граници;
3. класификация на въздушното пространство;
4. позивна и език(-ци) на органа за обслужване
на въздушното движение, осигуряващ обслужването;
5. преходната абсолютна височина;
6. забележки.
AD 3.17 Комуникационни средства за обслужване на въздушното движение
Подробно описание на комуникационните
средства за обслужване на въздушното движение,
разположени на вертолетното летище, включващо:
1. обозначение на обслужването;
2. позивна;
3. честота(-и);
4. часове на работа;
5. забележки.
AD 3.18 Средства за радионавигация и кацане
Подробно описание на средствата за радионавигация и кацане, имащи отношение към подхода по
прибори и процедурите в района на вертолетното
летище, включващо:
1. вид на средството, а за VOR и магнитно отклонение, използвано при техническата настройка
на средството, закръглено до най-близкия градус, и
вид на обслужване за системите ILS, MLS, GNSS,
SBAS и GBAS;
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2. обозначение (където е необходимо);
3. честота(-и) (където е възможно);
4. часове на работа (където е възможно);
5. географски координати в градуси, минути,
секунди и десети от секундите на местоположението на излъчващата антена;
6. височина на излъчващата антена на DME,
закръглена към най-близките 30 m (100 ft), и на
DME/P към най-близките 3 m (10 ft);
7. забележки.
Когато едно и също средство се използва за
трасови цели и за целите на вертолетното летище,
неговото описание трябва да се даде и в раздел
ENR 4.
AD 3.19 Местни правила за въздухоплаване
Подробно описание на правилата, които се
прилагат за трафика на вертолетното летище,
включващо стандартните маршрути за рулиращи
хеликоптери, правилата за паркиране, учебните
и тренировъчните полети и други подобни, с изключение на полетните процедури.
AD 3.20 Процедури за намаляване на шума
Подробно описание на процедурите за намаляване на шума, установени на вертолетното летище.
AD 3.21 Полетни процедури
Подробно описание на условията и полетните
процедури, включително радарните и/или ADS-B
процедури, определени от организацията на въздушното пространство на вертолетното летище. Както
е прието, подробното описание на процедурите за
ниска видимост на вертолетното летище включва:
1. Зона (и) за приземяване и излитане (TLOF) и
съответното оборудване, определено за използване
при процедури на ниска видимост;
2. Определени метеорологични условия, при
които се въвеждат, използват и прекратяват процедурите за ниска видимост;
3. Описание на наземната маркировка/осветление за използване при процедури на ниска
видимост.
AD 3.22 Допълнителна информация
Допълнителна информация за вертолетното
летище като концентрацията на птици на вертолетното летище, както и придвижването им
между местата за хранене и почивка, доколкото
е практично.
AD 3.23 Карти на вертолетното летище
Картите на вертолетното летище по ICAO са
включени в следния ред:
1. карта на вертолетно летище – ICAO;
2. карта на района (маршрути за отлитане и
транзитни маршрути) – ICAO;
3. карта на стандартни схеми за отлитане по
прибори – ICAO;
4. карта на района (маршрути за долитане и
транзитни маршрути) – ICAO;
5. карта на стандартни схеми за долитане по
прибори – ICAO;
6. карта на радарните минимални абсолютни
височини – ICAO;
7. карта за подход по прибори (за всеки вид
процедура) – ICAO;
8. карта за визуален подход – ICAO;
9. карта за концентрацията на птици в района
на вертолетното летище.
Ако някои карти не се изготвят, това се указва
в раздел GEN 3.2. Аеронавигационни карти.
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(COM
(PRIORITY
heading)
INDICATOR)
(DATE AND TIME OF FILING)
(Abbreviated

SNOWTAM

s

w

.
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Приложение № 3
към чл. 74

Форма за SNOWTAM
(ADDRESSES)
(ORIGINATOR‘S INDICATOR)

(LOCATION
(SWAA* SERIAL NU MBER)
INDICATOR)

heading)

ВЕСТНИК

DATE/ TIME
OBSERVATION

O F (OPTIONAL GROUP)

.
(Serial number)

(AERODROME LOCATION INDICATOR)
(DATE/TIME OF OBSERVATION (Time of measurement in UTC)
(RUNWAY DESIGNATORS)
(CLEARED RUNWAY LENGTH, IF LESS THAN PUBLISHED LENGTH (m)
(CLEARED RUNWAY WIDTH, IF LESS THAN PUBLISHED WIDTH (m; if offset left or right
of centre line add „L“ or „R“)
(DEPOSITS OVER TOTAL RUNWAY LENGHT)
(Observed on each third of the runway, starting from threshold having the lower
runway designation number)
NIL – CLEAR AND DRY
1 – DAMP
2 – WET or water patches
3 – RIME OR FROST COVERED (depth normally less than 1 mm)
4 – DRY SNOW
5 – WET SNOW
6 – SLUSH
7 – ICE
8 – COMPACTED OR ROLLED SNOW
9 – FROZEN RUTS OR RIDGES)
(MEAN DEPTH (mm) FOR EACH THIRD OF TOTAL RUNWAY LENGTH)
(FRICTION MEASUREMENTS ON EACH THIRD OF RUNWAY AND FRICTION MEASURING
DEVICE
MEASURED OR CALCULATED
COEFFICIENT or ESTIMATED SURFACE FRICTION
0.40 and above
0.39 to 0.36
0.35 to 0.30
0.20 to 0.26
0.25 and below
9 – unreliable

F)

G)
H)

GOOD – 5
MEDIUM/GOOD – 4
MEDIUM – 3
MEDIUM/POOR – 2
POOR – 1
UNRELIABLE – 9

(When quoting a measured coefficient use the observed two figures, followed by
the abbreviation of the fiction measuring device used. When quoting an estimate
use single digit)
(CRITICAL SNOWBANKS (if present, insert height (sm)/distance from the edge of
runway (m) followed by „L“, „R“ or „LR“ if applicable)
(RUNWAY LIGHTS (obscured, insert „YES“ followed by „L“, „R“ or both „LR“ if
applicable)
(FURTHER CLEARANCE (if planned, insert length (;)width (m) to be cleared or if to full
dimensions, insert „TOTAL“)
(FURTHER CLEARANCE EXPECTED TO BE COMPLETED BY ... (UTC)
(TAXIWAY (if appropriate taxiway is available, insert „NO“
(TAXIWAY SNOWBANKS (if more then 60 cm, insert „YES“ followed by distance
apart, m)
(APRON (if unusable insert „NO“)
(NEXT PLANNED OBSERVATION/MEASUREMENT IS FOR)(month/day/hour in UTC)
(PLAN LANGUAGE REMARKS (Including contaminant coverage and other operationally
significant information, e.g. sanding, deicing)

NOTES:

A)
B)
C)
D)
E)

1. *Enter ICAO nationality letters as given in ICAO Doc 7910, Part 2
2. Information on other runways, repeat from C to P
3. Words in brackets () not to be transmitted
SIGNATURE OF ORIGINATOR (not for transmission)

J)
K)
L)
M)
N)
P)
R)
S)
T)
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Инструкция за попълване на SNOWTAM
1. Общи положения:
а) когато се докладва за две или три писти за
излитане и кацане, точки С до Р включително
се повтарят за всяка ПИК;
б) полетата, в които не са попълнени данни,
се пропускат изцяло;
в) задължително е използването на метричната система, като мерната единица не се указва;
г) максималната валидност на SNOWTAM
съобщение е 24 часа; новo SNOWTAM съобщение трябва да бъде публикувано, когато има
важна промяна в условията; за важни се считат
следните промени, отнасящи се до състоянието
на ПИК:
1. Промяна на спирачния ефект с около 0.05.
2. Промяна в дебелината на наслоението,
по-голяма от: 20 mm за сух сняг, 10 mm за
мокър сняг и 3 mm за киша.
3. Промяна в използваемата дължина или
ширина на ПИК с 10 % или повече.
4. Всяка промяна във вида на наслоението
или неговото увеличение, което изисква нови
стойности в точки F) или Т) на SNOWTAM
съобщение.
5. Когато съществуват опасни снежни преспи от едната или двете страни на ПИК, при
всяка промяна във височините на преспите или
разстоянията от тях до осовата линия на ПИК.
6. Всяка очевидна промяна в осветлението
на ПИК, причинена от закриване на светлините на ПИК.
7. Всякакви други събития, признати за
важни в местните условия;
д) ред, осигуряващ автоматизирана обработка
на данните; този ред квалифицира SNOWTAM
съобщение към държава, номер, летище и
време на наблюдение.
SW = обозначение за SNOWTAM съобщение
LB = BULGARIA – обозначение на страната
съгласно ICAO
0001 = четирицифрен сериен номер на
SNOWTAM съобщение
LBXX = четирибуквен индикатор на летището съгласно ICAO, за което се отнася този
SNOWTAM
ММYYGGgg = дата/време на наблюдение/
измерване, където:
ММ = месец (например януари = 01, декември = 12)
YY = ден от месеца
GG = час
gg = минути
Пример: Ред, осигуряващ автоматизирана
компютърна обработка на SNOWTAM № 149
от летище София с извършено наблюдение на
9 ноември в 0620 UTC:
SWLB0149 LBSF 11090620.
2. Полета за попълване на информация
Точка А) четирибуквен индикатор за местоположението на летището по ICAO.
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Точка В) осемцифрова група за дата и време,
посочваща времето на наблюдение. Групата
съдържа месец, ден, час и минути в UTC. Тази
точка се попълва задължително.
Точка С) по-малкият обозначаващ номер
на ПИК.
Точка D) почистената дължина на ПИК в
метри, ако е по-малка от обявената дължина
(виж точка Т), за частта от ПИК, която не е
почистена.
Точка Е) почистената ширина на ПИК в
метри, ако е по-малка от обявената ширина.
Ако ПИК е почистена вляво или вдясно от
осовата линия, се записва L или R, гледано от
прага на ПИК с по-малкия обозначаващ номер.
Точка F) наслоението върху цялата дължина
на ПИК, описано по третини с числа, както
е дадено във формата за SNOWTAM. За да се
изразят различните условия в отделните участъци на ПИК, могат да се използват подходящи
комбинации от тези числа. Ако има повече от
един вид наслоение на една част от ПИК, то
те трябва да бъдат указани в последователен
възходящ ред. Навявания, дълбочина на наслоението, надвишаващи средните стойности,
или други характерни особености на валежа се
съобщават в точка Т) в свободен текст.
Определения на различните видове сняг
Киша. Slush. Пропит с вода сняг, който при
рязък натиск се разпръсква в различни страни;
относително тегло от 0.5 до 0.8.
Сняг (на земята). Snow (on the ground).
Сух сняг. Dry snow. Сняг, който намирайки
се в неутъпкано състояние, може да бъде раздухан от вятъра или след стискане с ръка се
разпада; относително тегло до 0.35.
Мокър сняг. Wet snow. Сняг, който след стискане с ръка не се разпада и образува или има
тенденция към образуването на снежна топка;
относително тегло от 0.35 (включително) до 0.5.
Утъпкан сняг. Compacted snow. Сняг, пресован
в твърда маса, неподдаваща се на по-нататъшно
уплътняване, който след отлепянето му от земята
не се разпада, а се чупи на големи късове; относително тегло 0.5 (включително) и по-високо.
Точка G) средната дълбочина на наслоението в милиметри за всяка третина от цялата
дължина на ПИК или „ХХ“, ако не може да
се измери или не е от оперативно значение.
Оценката се дава с точност до 20 mm за сух
сняг, 10 mm за мокър сняг и 3 mm за киша.
Точка Н) измереният спирачен ефект на
всяка третина от ПИК и устройството, с което
е измерен. Измереният или изчислен коефициент (две цифри) или ако не се използва
измервателно средство, вероятният спирачен
ефект (една цифра) се дава в последователност,
започваща от прага на по-малкия обозначаващ
номер на ПИК. Код 9 се поставя, когато условията на повърхността или измервателното
устройство не позволяват надеждно измерване
на сцеплението.
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За обозначаване типа на използваното измервателно устройство се използват следните
съкращения:
BRD Brakemeter-Dynometer
GRT Grip Tester
MUM Mu-meter
RFT Runway friction tester
SFH Surface friction tester (high pressure tire)
SFL Surface friction tester (low pressure tire)
SKH Skiddometer (high pressure tire)
SKL Skiddometer (low pressure tire)
TAP Tapley meter
Ако се използва друго средство, то трябва
да бъде записано в свободен текст.
Точка J) опасни снежни преспи. Ако такива
съществуват, трябва да бъдат въведени техните
височини в сантиметри и разстоянието им от
ръба на ПИК в метри, последвани от буквата
(L) – лява, или (R) – дясна страна, или и двете
(LR), наблюдавани от челото на ПИК с помалък обозначаващ номер.
Точка К) ако светлините на ПИК са неясни,
да се запише „YES“, последвано от „L“, „R“ или
и двете „LR“, наблюдавани от челото на ПИК
с по-малък обозначаващ номер.
Точка L) записва се кога ще бъде предприето следващо почистване. Трябва да се запишат
дължината и ширината на ПИК, предвидени
за почистване, или „TOTAL“, ако ПИК ще бъде
почиствана изцяло.
Точка М) записва се предполагаемото време
на приключване на почистването в UTC.
Точка N) за описване състоянието на пътеките
за рулиране могат да се използват кодовете от
точка F). При липса на използваеми пътеки
за рулиране, обслужващи указаната ПИК, се
записва „NO“.
Точка Р) при наличие на снежните преспи
встрани от пътеките за рулиране, по-високи
от 60 сm, се записва „YES“ и разстоянието

БРОЙ 37

в метри от края на пътеката за рулиране до
снежните преспи.
Точка R) за да се опише състоянието на перона, могат да се използват кодовете от точка
F). Ако перонът не може да бъде използван,
се записва „NO“.
Точка S) записва се предполагаемото време
в UTC на следващото наблюдение/измерване.
Точка Т) всяка информация от оперативно
значение се представя в прав текст, като винаги се докладва дължината на непочистената
част от ПИК (точка D) и степента на замърсеност на ПИК (точка F), за всяка третина
от ПИК, ако е необходимо, в съответствие
със следното:
Замърсеност на RWY – 10 % – ако са замърсени по-малко от 10 % от RWY;
Замърсеност на RWY – 25 % – ако са замърсени 11 – 25 % от RWY;
Замърсеност на RWY – 50 % – ако са замърсени 26 – 50 % от RWY;
Замърсеност на RWY – 100 % – ако са замърсени 51 – 100 % от RWY.
Пример за изготвен SNOWTAM:
SWLB0123 LBSF 11070620
(SNOWTAM 0123
A) LBSF B) 11070620 C) 09 D)... P)
R) NO S) 11070920 T) DEICING) / T) РАЗМРАЗЯВАНЕ)
При положение, че ПИК, пътеки за рулиране и перон са чисти и сухи повече от 24 часа,
следващo SNOWTAM съобщение се публикува
едва при промяна на условията.
Не се допускат поправки и допълнения на
публикуванo SNOWTAM съобщение.
При необходимост се публикува SNOWTAM
съобщение с нов номер.
При промяна на условията се представя
нова бланка и се публикува новo SNOWTAM
съобщение с пореден номер.
Приложение № 4
към чл. 75

Форма за ASHTAM АШТАМ
(PRIORITY
(COM
heading)

(Abbrevi-

INDICATOR)

(ADDRESS INDICATOR(S)(1)

(DATE AND TIME
OF FILING)

(ORIGINATOR‘S
INDIVCATOR)

(LOCATION
SERIAL
(VA(2) NUMBER)
INDICATOR)

DATE/TIME ISSUANCE OF ( O P T I O N A L
GROUP)

ated
heading)
ASHTAM

V

A

(2)

(2)
(SERIAL NUMBER)
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(FLIGHT INFORMATION REGION AFFECTED)

A)

(DATE/TIME (UTC) OF ERUPTION)

B)

(VOLCANO NAME AND NUMBER)

C)

(VOLCANO LATITUDE/LONGITUDE OR VOLCANO RADIAL AND DISTANCE FROM
NAVAID)
D)
(VOLCANO LEVEL OF ALERT COLOUR CODE, INCLUDING ANY PRIOR LEVEL OF
ALERT COLOUR CODE)(3)
E)
(EXISTENCE AND HORIZONTAL/VERTICAL EXTENT OF VOLCANIC ASH CLOUD)(4)

F)

(DIRECTION OF MOVEMENT OF ASH CLOUD)(4)

G)

(AIR ROUTES OR PORTIONS OF AIR ROUTES AND FLIGHT LEVELS AFFECTED)

H)

(CLOSURE OF AIRSPACE AND/OR AIR ROUTES OR PORTIONS OF AIR ROUTES, AND
ALTERNATIVE AIR
ROUTES AVAILABLE)

I)

(SOURCE OF INFORMATION)

J)

(PLAIN LANGUAGE REMARKS)

K)

NOTES:
1. See also Appendix 5 regarding address indicators used in predetermined distribution systems.
2. Enter ICAO nationality letter as given in ICAO Doc 7910, Part 2.
3. See paragraph 3 – 5 below.
4. Advice on the existence, extend and movement of volcanic ash cloud G) and H) may obtained from
the Volcanic Ash Advisory Centre(s) responsible for the FIR concerned.
5. Item titles brackets () not to be transmitted.
SIGNATURE OF ORIGINATOR (not for transmission)

Инструкция за попълване на ASHTAM
1. Общи положения
1.1. ASHTAM съдържа информация за вулканична дейност, когато промяната на тази
дейност има или се предполага, че ще има
важно оперативно значение. Тази информация
се предоставя чрез използването на посочения
по т. 3.5 цветови код за степен на тревога, който
указва вулканичната дейност.
1.2. Ако в резултат на вулканично изригване
се образува облак от вулканична пепел, което
е от съществена важност за изпълнението на
полетите, в ASHTAM се включва информация
за местоположението, размера и движението на
облака пепел, както и за маршрутите и нивата,
които са засегнати.
1.3. Публикуването на ASHTAM с данни
за вулканична дейност по т. 3 не трябва да
се задържа до получаване на пълната информация, която се предвижда в точки А) – К);
съобщението се публикува незабавно след
получаване на информация, че има или предстои вулканично изригване, или при промяна
в активността на вулкан, което е важно от
оперативна гледна точка, или има съобщение
за облак от вулканична пепел. В случай на

предполагаемо изригване и следователно при
липса на информация за облак от вулканична
пепел се попълват точки А) – Е), а в точки
F) – I) се посочва „неприложимо“. Ако се
получи информация за облак от вулканична
пепел в специален доклад от въздухоплавателно средство, а вулканът същевременно е
неизвестен, първоначално до получаването
на допълнителна информация в ASHTAM, се
попълват точки F) – К), а в точки А) – Е) се
посочва „неизвестно“, на базата на специалното
съобщение от борда. Когато липсва информация
за точки А) – К), се вписва „NIL“.
1.4. Максималният срок за действие на
ASHTAM е 24 часа. При промяна на ситуацията
се публикува нов ASHTAM.
2. Ред, осигуряващ автоматизирана обработка на данните
Този ред квалифицира ASHTAM към държава, номер, район на полетна информация и
време на наблюдение.
VA = обозначение за ASHTAM
LB = BULGARIA – обозначение на страната съгласно ICAO
0001 = четирицифрен сериен номер на
ASHTAM
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LBXX = четирибуквен идентификатор на
района на полетна информация съгласно ИКАО,
за който се отнася този ASHTAM
MMYYGGgg = дата/време на доклад, където:
ММ = месец (например януари = 01, декември = 12)
YY = ден на месеца
GG = час
gg = минути в UTC.
Пример: Ред за автоматизирана обработка
на ASHTAM за район на полетна информация
Окланд от 7 ноември 0620 UTC:
VANZ0001 NZZO 11070620.
3. Съдържание на ASHTAM
3.1. Точка А – Район за полетна информация,
в който се наблюдава вулканична дейност;
свободен текст, включващ указателя за местоположение; в дадения пример район на полетна
информация „Окланд“.
3.2. Точка В – Дата и час (в UTC) на първото изригване.
3.3. Точка С – Име и номер на вулкана
съгласно ICAO (Doc. 9691).
3.4. Точка D – Координати на вулкана в
цели градуси или радиал и разстояние на вулкана от навигационно средство съгласно ICAO
(Doc. 9691).
3.5. Точка Е – Цветови код за степен на
тревога, показващ вулканичната дейност.
Цветови код за
степен на трeвога
1
ЧЕРВЕНО

ОРАНЖЕВО

ЖЪЛТО

Състояние на вулканичната активност
2
Прогнозирано изригване
на вулкан със значителни
емисии на пепел в атмосферата или
Изригване на вулкан в
настоящия момент със значителни емисии пепел в
атмосферата
Вулкан с висока активност
с голяма вероятност от
изригване или
Изригване на вулкан в
настоящия момент без или
със минимални емисии на
пепел в атмосферата
Вулкан, проявяващ висока
активност над допустимите
нива
(След изригване, т.е. смяна
на степента на тревога от
„жълто“ на „червено“ или
„оранжево“). Вулканичната дейност значително е
намаляла, но продължава
да се наблюдава за възможно бъдещо увеличение
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2
Вулканичната дейност е
прекратена и вулканът се
е върнал в първоначалното
си състояние.

Забележка. Цветовият код за степента на опасност,
указващ статуса на активност на вулкана и неговите промени, трябва да се предоставя в районния
контролен център от организацията, отговаряща
за вулканологичните изследвания, т.е. „ЧЕРВЕНО СЛЕДВА ЖЪЛТО“ или „ЗЕЛЕНО СЛЕДВА
ОРАНЖЕВО“.

3.6. Точка F
Ако съобщението за наличие на облак
вулканична пепел е от важно оперативно
значение, тогава се посочват хоризонталните
размери и долната/горната граница на облака
пепел, използвайки географска ширина/дължина (в цели градуси) и абсолютна височина в
хиляди метри (фита), и/или радиал и разстояние от вулкана. Първоначално информацията
може да се базира на специален доклад от
въздухоплавателно средство, а впоследствие
тя да бъде конкретизирана въз основа на
данни от оторизирания орган за метеорологично следене и/или консултативния център
за вулканична дейност.
3.7. Точка G
Посочва прогнозираната посока на движение на облака пепел на определени нива
въз основа на данни от оторизирания орган
за метеорологично следене и/или консултативния център по вулканична дейност.
3.8. Точка Н
Посочва маршрута или част от него, както и
нивата, на които вулканичната дейност оказва
влияние, или тези, за които се предполага, че
ще бъдат засегнати от вулканичната дейност.
3.9. Точка I
Посочва закрити райони от въздушното
пространство, маршрути или част от маршрути
и наличните алтернативни маршрути.
3.10. Точка J
Източникът на информация, например
съобщение „специален доклад от въздухоплавателно средство“ или от институт по вулканология, и т.н. Винаги трябва да се посочва
източникът на информация независимо от
факта, дали в действителност има изригване
на вулкан и дали в действителност е съобщено
за облака пепел или не.
3.11. Точка К
В допълнение към посочената по-горе
информация трябва да се включи в свободен
текст всякаква информация от оперативно
значение.
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Приложение № 5
към чл. 72 и чл. 83, ал. 1
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Инструкция за попълване формата за
NOTAM съобщение
1. Общи положения
1.1 Редът на квалификатор (точка Q) и
всички идентификатори (точки от А до G
включително), всеки завършващ със затваряща
скоба, както е показано във формата, трябва
да бъде предаден, освен когато срещу съответния идентификатор няма записани данни.
1.2 Всяко NOTAM съобщение разглежда
само един предмет и едно условие, засягащо
този предмет.
2. Номериране на съобщенията NOTAM
На всяко NOTAM съобщение се определя
серия, обозначена с буква и четирицифрен
номер, последван от наклонена черта и две
цифри за година (А0023/10).
3. Квалификатор (точка Q)
Точка Q) е разделена на осем полета, отделени едно от друго с наклонена черта. Във
всяко поле трябва да бъде направен запис.
Определенията за всяко поле са, както следва:
1) FIR
Район за полетна информация
1.1 Индикатор за местоположение по
ICAO на засегнатия FIR, а когато се отнася
за повече от един FIR в границите на държавата, първите две букви от индикатора за
местоположение по ICAO на държавата плюс
„ХХ“. Индикаторите за местоположение по
ICAO на засегнатите FIR или индикаторът на
държава или неправителствена организация,
отговорна за осигуряване на навигационно
обслужване в повече от една държава, се
изброяват в точка А).
1.2 Ако дадена държава публикува NOTAM
съобщение, което се отнася за FIR на няколко
държави, се въвеждат първите две букви от
индикатора за местоположение по ICAO на
държавата, която публикува съобщението,
последвани от „XX“. Индикаторите за местоположение по ICAO на засегнатите FIR или
индикаторът на държава или неправителствена
организация, отговорна за осигуряване на
навигационно обслужване в повече от една
държава, се изброяват в точка А).
2) NOTAM CODE NOTAM КОД
Всяка група NOTAM кодове се състои от
пет букви, като първата буква винаги е Q.
Втората и третата буква определят предмета,
четвъртата и петата буква определят условието на предмета. За комбинации от втора и
трета и четвърта и пета буква се използват
NOTAM кодове по ICAO (Doc. 8400 на ICAO
или Doc. 8126 на ICAO) или при необходимост
се използва една от следните комбинации:
a) ако предметът на NOTAM съобщението
не е включен в списъка на NOTAM кодовете по
ICAO, за втора и трета буква се въвежда „XX“.
Пример: QXXАК

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

б) ако условието на предмета не е включено в NOTAM кодовете по ICAO, тогава за
четвърта и пета буква се въвежда „ХХ“.
Пример: QFAXX
в) ако публикуваното NOTAM съобщение
съдържа информация от оперативна важност
в съответствие с приложение № 7 и глава
четвърта и се използва за обявяване публикуването на AIRAC поправка или добавка
на AIP, тогава за четвърта и пета буква от
NOTAM кода се въвежда „TT“;
г) ако публикуваното NOTAM съобщение
съдържа контролен лист на валидните NOTAM
съобщения, за втора, трета, четвърта и пета
буква се въвежда „KKKK“;
д) при унищожаване на NOTAM съобщения
се използват следните комбинации за четвърта
и пета буква от NOTAM кода:
AK:

RESUMED NORMAL OPERATION
ОТНОВО В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

AL:

OPERATIVE (ОR RE-OPERATIVE)
SUBJECT TO PREVIOUSLY
PUBLISHED
CONDITIONS

L I M I TAT I O N S /

В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
(ИЛИ ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТА)
СЪОБРАЗНО ПУБЛИКУВАНИТЕ
ПО-РАНО
ОГРАНИЧЕНИЯ/УСЛОВИЯ
AO:

OPERATIONAL
В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

CC:

COMPLETED
ЗАВЪРШЕН

CN

CANCELLED
ОТМЕНЕН

HV

WORK COMPLETED
ДЕЙНОСТИТЕ СА ЗАВЪРШЕНИ

XX:

PLAIN LANGUAGE
СВОБОДЕН ТЕКСТ

3) TRAFFIC ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛЕТИ
I=IFR
V=VFR
K= NOTAM съобщението е контролен лист
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Забележка. В зависимост от условието и съдържанието на НОТАМ съобщението, полето с
квалификатор TRAFFIC, може да съдържа комбинация от квалификатори (Doc. 8126 на ICAO).

4) PURPOSE
ЦЕЛ
N=NOTAM, който е определен за незабавно
уведомяване на операторите на въздухоплавателни средства;
B= NOTAM, определен за включване в PIB;
O=от оперативна важност за изпълнението
на полетите;
M=други NOTAM съобщения, които не
са предмет на брифинга, но се предоставят
при поискване;
K= NOTAM съобщението е контролен лист
Забележка. В зависимост от условието и съдържанието на NOTAM съобщението, полето с
квалификатор PURPOSE, може да съдържа комбинация от квалификатори (Doc. 8126 на ICAO).

5) SCOPE ОБХВАТ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
A= Летище
E= Маршрут
W= Навигационно предупреждение
К= NOTAM съобщението е контролен лист

Забележка. В зависимост от предмета и съдържанието на NOTAM съобщението квалификаторът SCOPE може да представлява комбинация от квалификатори (Doc. 8126 на ICAO).
Ако предметът е квалифициран като AE, в точка
А) се въвежда индикаторът за местоположение
на летището.

6) и 7) LOWER/UPPER ДОЛНА/ГОРНА
ГРАНИЦА
Стойности за долна и горна граница са
изразени единствено в полетни нива (FL) и
показват действителните вертикални граници
на засегнатото пространство, без да е включен
буфер. Въведените стойности трябва да съответстват на посочените в точки F) и G), когато
се отнасят за навигационни предупреждения
и ограничения на въздушното пространство.
При липса на определени данни за относителната височина се въвеждат стойностите:
„000“ за долна граница и „999“ за горна граница.
8) COORDINATES, RADIUS
КООРДИНАТИ, РАДИУС
Северната географска ширина и източната
дължина с точност до една минута, както и трицифрена група, указваща радиуса на влияние
в морски мили (например 4700N01140E043).
Координатите представят приблизителния
център на кръг, чийто радиус включва целия
засегнат район. Когато NOTAM съобщението
се отнася за целия FIR/UIR или за няколко
FIR/UIR, за радиус се въвежда стойността
„999“.
4. Точка A)
Въвежда се индикаторът за местоположение по ICAO на летище (Doc. 7910 на ICAO)
или FIR, в които се намират докладваното
средство, въздушно пространство или условие. Когато е необходимо, може да се посочат повече от един FIR/UIR. Ако липсва
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индикатор за местоположение по ICAO, се
използват приетите от ICAO национални букви
за принадлежност плюс „XX“, като в точка
Е) наименованието се изписва в свободен
текст. Когато информацията се отнася за
GNSS, се въвежда съответният индикатор за
местоположение по ICAO на GNSS елемента
или общия индикатор за местоположение,
определен за всички елементи на GNSS (с
изключение на GBAS).
5. Точка B)
За група „дата – час“ се използва десетцифрова група, включваща година, месец, ден, час
и минути в UTC. Този запис представлява
„датата – часа“ на влизане в сила за NOTAMN
или на публикуване за NOTAMR и NOTAMC.
Началото на деня се публикува с „0000“.
6. Точка C)
Използва се група „дата – час“ (десетцифрова група, включваща година, месец, ден,
час и минути в UTC), която указва продължителността на действие на информацията,
с изключение на случаите при NOTAMC.
Когато информацията е с постоянен характер, вместо групата „дата – час“ се използва
съкращението „PERM“. Ако информацията за
продължителност е неопределена, се посочва
предполагаемата продължителност, като се
използва група „дата – час“, последвана от
съкращението „EST“. Всяко NOTAM съобщение, съдържащо съкращението „EST“, се
унищожава или замества с друго NOTAM
съобщение преди „датата – часа“, посочени в
точка C). Краят на деня се публикува с „2359“.
7. Точка D)
В точка D) се въвежда информация, ако
опасността, статутът на работа или състоянието на средствата, за които се съобщава,
ще бъдат активни в съответствие със специфичен график, между посочените в точки В)
и С) периоди. Ако информацията в точка D)
надвишава 200 знака, същата трябва да бъде
публикувана в следващо NOTAM съобщение.
8. Точка E)
Използва се декодиран NOTAM код, допълнен, където е необходимо, със съкращения
на ICAO, определители, идентификатори,
индикатори, позивни, честоти, цифри и свободен текст. Когато NOTAM съобщението е
предназначено за международно разпространение за частите, които са в свободен текст,
се използва английски език. Когато NOTAM
съобщението е предназначено за вътрешно
разпространение, за частите, които са в
свободен текст, се използва български език.
Текстът трябва да е ясен и кратък, за да бъде
подходящ за включване в PIB. В случаите за
NOTAMC текстът трябва да съдържа съобщение за посочения предмет и състоянието му,
за да могат да бъдат извършвани акуратни и
правдоподобни проверки.
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9. Точки F) и G)
Тези точки се използват за навигационни
предупреждения или ограничения на въздушното пространство и обикновено биват
включвани в PIB. Попълват се стойностите
за двете граници – долна и горна, на височините на дейности или ограничения, като
ясно се посочват референтният датум и мерните единици.
Приложение № 6
към чл. 88
Система за разпространение на NOTAM
съобщение
1. Предварително определената система за
разпространение предвижда предаването на постъпващите съобщения NOTAM (включително
SNOWTAM и ASHTAM съобщение) непосредствено по AFTN до адреси, предварително посочени
от страната получател, с едновременното им
предаване и в съответните служби NOTAM за
проверка и контрол.
2. Индикаторът на съответните адресати се
определя по следния начин:
1) Първа и втора буква:
първите две букви от индикатора определят
местоположението на AFTN центъра за свръзка,
който взаимодейства със съответната служба
NOTAM на страната получател.
2) Трета и четвърта буква:
буквите ZZ са показател за специална серия
на разпространение.
3) Пета буква:
петата буква е променлива: за NOTAM – N,
за SNOWTAM – S, и за ASHTAM – V.
4) Шеста и седма буква:
шеста и седма буква се избират от серията
от А до Z и означават национална и/или международна серия на разпространение.
Забележка. Петата, шестата и седмата буква
заменят трибуквения индикатор „YNY“, който в
обичайната система за разпространение означава
NOTAM служба.
5) Осма буква:
осмата буква е буквата Х и се явява допълваща в 8-буквения индикатор на получателя.
3. За да се осъществи правилно разпространение на съобщенията, всяка държава трябва
да информира другите държави, от които тя
получава NOTAM, по какъв начин трябва да се
използват шестата и седмата буква при различни
обстоятелства.

Приложение № 7
към чл. 89, ал. 1, 5 и 6
Информация, разпространявана съгласно системата AIRAC
Част 1
1. Установяване, премахване и планирани
съществени промени (включително оперативни
изпитания) на:
1.1. Граници (хоризонтални и вертикални),
правила и процедури за:

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

а) райони за полетна информация;
б) контролирани райони;
в) контролирани зони;
г) консултативни райони;
д) трасета за обслужване на въздушното
движение;
е) постоянни опасни, забранени и ограничени
зони (включително вид и период на активност,
когато е въможно);
ж) постоянни райони или маршрути или части
от тях, където съществува възможност от прехват.
1.2. Местоположение, честоти, позивни, обозначения, отклонения и планирани оперативни
изпитания на радионавигационни, обзорни и
комуникационни средства.
1.3. Процедури за изчакване и подход, процедури за долитане и отлитане, процедури за
намаляване на шума и други процедури, свързани
с обслужване на въздушното движение.
1.4. Преходни полетни нива, преходни височини и минимални секторни височини.
1.5. Метеорологични средства (включително
радиопредаване) и процедури.
1.6. Писти за излитане и кацане и крайни
участъци за спиране.
1.7. Пътеки за рулиране и перони.
1.8. Оперативни процедури, свързани с летищното наземно движение (включително процедури
при ниска видимост).
1.9. Светлини за подход и на ПИК.
1.10. Минимуми за използване на летището
Част 2
2. Установяване, премахване и планирани
съществени промени на:
2.1. Местоположение, относителна височина
и светлини на навигационни препятствия.
2.2. Работно време на: летища, средства и
служби.
2.3. Митнически, имиграционни и санитарни
служби.
2.4. Временно опасни, забранени и ограничени
зони, както и опасни за навигацията условия,
военни учения и масови полети на въздухоплавателни средства.
2.5. Временни райони или трасета или части
от тях, където съществува възможност от прехват.
Част 3
3. Установяване и планирани съществени
промени на:
3.1. Нови летища за международно ползване
за инструментални полети.
3.2. Нови писти за излитане и кацане за инструментални полети на международни летища.
3.3. Карти или схеми и описание на трасовата мрежа.
3.4. Карти или схеми и описание на процедури за полети в летищен контролиран район
или летищна контролирана зона (включително
промяна в курсове, пеленги и радиали поради
изменение на магнитно отклонение).
3.5. Информация по част 1, в случай че се
отнася за цялата територия на страната или
значителна част от нея или в случай на необходимост от координиране на информацията със
съседни държави.
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Приложение № 8
към чл. 107, ал. 4 и 5,
чл. 108, ал. 3 и 4, чл. 109, ал. 2 и 3
Изисквания към данни за терен и препятствия

Фигура 1. Повърхнини за събиране на данни за терен – Зона (Area) 1 и Зона (Area) 2

1. В зона: с радиус 10 km от контролната точка
на летището (ARP) данни за терен трябва да са
в съответствие с числените изисквания за Зона 2.
2. В зоната между окръжността по т. 1 и границата на летищния контролиран район (TMA)
или окръжност с радиус 45 km (което от двете
е по-малко) данните за терена, който се издига
повече от 120 m над най-ниското превишение на
ПИК, трябва да са в съответствие с числените
изисквания за Зона 2.

3. В зоната между окръжността по т. 1 и границата на летищния контролиран район (TMA)
или окръжност с радиус 45 km (което от двете е
по-малко) данните за терена, която не се издига
повече от 120 m над най-ниското превишение на
ПИК, трябва да са в съответствие с числените
изисквания за Зона 1.
4. За частите от Зона 2, в които полетите
са забранени, данните за терена следва да са в
съответствие с числените изисквания за Зона 1.
Забележка. Числените изисквания за Зона 1 и
Зона 2 са посочени в таблица № 1.
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Фигура 2. Повърхнини за събиране на данни за препятствия – Зона (Area) 1 и Зона (Area) 2

1. Данни за препятствия се събират и записват
в съответствие с числените изисквания за Зона 2,
посочени в таблица 2, както следва:
а) Зона 2а: правоъгълна зона около ПИК,
съдържаща летателната писта и съществуващите
участъци, свободни от препятствия. Повърхнината
за събиране на данни за препятствия в Зона 2а
трябва да е с височина 3 м над осовата линия на
ПИК, а над участъците, свободни от препятствия –
3 м над по-близкия край на ПИК.
б) Зона 2в: зона, простираща на разстояние
10 км от края на Зона 2а по посока на отлитане
и разширяваща се с 15 % от всяка страна. По-

върхнината за събиране на данни за препятствия
в Зона 2в се издига с 1,2 % от превишението на
края на ПИК по посока на отлитане.
в) Зона 2с: зона извън зони 2а и 2в, простираща
се на разстояние не повече от 10 км от границата
на Зона 2а. Повърхнината за събиране на данни за
препятствия в Зона 2с се издига с 1,2 % от Зона
2а. Началното превишение на Зона 2с трябва да
съвпада с превишението на точката от Зона 2а,
от която започва Зона 2с.
г) Зона 2d: зона извън зони 2а, 2в и 2с, на разстояние не повече от 45 км от контролната точка на
летището или до границата на летищния контролен
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район (по-малката от двете зони). Повърхнината
за събиране на данни за препятствия в Зона 2d е
с височина 100 м над земната повърхност.
2. За частите от Зона 2, в които полетите са
забранени, данните за препятствията следва да се
събират и записват в съответствие с числените
изисквания за Зона 1.
3. За всяко препятствие в Зона 1 с относителна
височина над земната повърхност 100 m или повече се събират и записват данни в съответствие
с числените изисквания за Зона 1, посочени в
таблица № 2.
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1. Повърхнината за събиране на данни за терен
и препятствия е с височина половин метър (0.5
m) над най-близката точка на работната площ
на летище.
2. Данните за терен и препятствия в Зона 3
трябва да са в съответствие с числените изисквания, посочени в таблица № 1 и таблица № 2.

Фигура 4. Повърхнина за събиране на данни
за терен и препятствия – Зона 4
Фигура 3. Повърхнина за събиране на данни
за терен и препятствия – Зона 3

Данните за терен и препятствия в Зона 4 трябва да са в съответствие с числените изисквания,
посочени в таблица № 1.
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Таблица 1. Числени изисквания към данни за терен
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Стъпка
3 ъглови секунди 1 ъглови секунди 0.6 ъглови секунди 0.3 ъглови секунди
(приблиз. 90 m) (приблиз. 30 m) (приблиз. 20 m)
(приблиз. 9 m)
Вертикална точност
30 m
3 m
0.5 m
1 m
Вертикална разреша1 m
0.1 m
0.01 m
0.1 m
ваща способност
Хоризонтална точност
50 m
5 m
0.5 m
2.5 m
Ниво на достоверност
90 %
90 %
90 %
90 %
Класификация на
рутинни
съществени
съществени
съществени
данните
Ниво на интегритет
1 × 10 –3
1 × 10 –5
1 × 10 –5
1 × 10 –5
Период на обновяване
според
според
според
според
необходимост
необходимост
необходимост
необходимост
Таблица 2. Числени изисквания към данни за препятствия
Вертикална точност
Вертикална разрешаваща способност
Хоризонтална точност
Ниво на достоверност
Класификация на
данните
Ниво на интегритет
Период на обновяване

Зона 1
30 m
1 m

Зона 2
3 m
0.1 m

Зона 3
0.5 m
0.01 m

Зона 4
1 m
0.1 m

50 m
90 %
рутинни

5 m
90 %
съществени

0.5 m
90 %
съществени

2.5 m
90 %
съществени

1 × 10–5
според
необходимост

1 × 10–5
според
необходимост

1 × 10–5
според
необходимост

1 × 10–3
според
необходимост
Таблица 3. Параметри на терен
Параметри на терен
Зона на покритие
Обозначение на източника на данните
Метод на събиране
Стъпка
Хоризонтална референтна система
Хоризонтална разрешаваща способност
Хоризонтална точност
Хоризонтално ниво на достоверност
Хоризонтално местоположение
Превишение
Представяне на превишение
Вертикална референтна система
Вертикална разрешаваща способност
Вертикална точност
Вертикално ниво на достоверност
Тип повърхност
Представена повърхност
Степен на пробождане
Известни отклонения
Интегритет
Дата и час
Използвани мерни единици

Задължителни/препоръчителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
препоръчителни
задължителни
препоръчителни
препоръчителни
задължителни
задължителни
задължителни
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Таблица 4. Параметри на препятствия
Параметри на препятствия
Зона на покритие
Указател на източника на данни
Обозначение на източника на данни
Хоризонтална точност
Хоризонтално ниво на достоверност
Хоризонтално местоположение
Хоризонтална разрешаваща способност
Хоризонтален обхват
Хоризонтална референтна система
Превишение
Относителна височина
Вертикална точност
Вертикално ниво на достоверност
Представяне на превишение
Вертикална разрешаваща способност
Вертикална референтна система
Тип на препятствие
Тип геометрия
Цялост
Дата и час
Използвани измервателни единици
Действия
Ефективност
Осветеност
Маркировка

Задължителни/препоръчителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
препоръчителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
задължителни
препоръчителни
препоръчителни
задължителни
задължителни
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

относно Централноевропейската програма
за обмен в университетското образование
(„CEEPUS III“)
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 10 март 2011 г. – ДВ,
бр. 25 от 2011 г. В сила за Република България
от 1 май 2011 г.)
Договарящите страни в желанието си да насърчат сътрудничеството в областта на висшето
образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското
образование, по-нататък наричана „CEEPUS III“,
се споразумяха за следното:
Член 1
1) Между договарящите страни се развива
сътрудничество в областта на висшето образование и свързаните с него изследвания, и

по-конкретно междууниверситетско сътрудничество и мобилност, в съответствие с това
споразумение.
2) Сътрудничеството по алинея 1, с изключение на стипендиите за „свободно движещи се“
по член 2, алинея 6, се осъществява в рамките
на мрежите на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование,
както е описано в това споразумение.
3) Стипендиите по програма CEEPUS III
представляват „широкообхватни“ стипендии,
т.е. те са предвидени да покриват издръжката,
разходите за лабораторни такси съгласно общоприетата практика в приемащата страна, където
е приложимо, разходите за квартира и основна
медицинска застраховка, където е приложимо,
по време на престоя в приемащата страна.
Стипендиите по CEEPUS III са съобразени с
издръжката на живота в съответната приемаща
страна и са индексирани спрямо инфлацията.
4) Няма да има трансфер на средства между договарящите страни в рамките на това
споразумение. Следователно, стипендиите по
CEEPUS III се изплащат от приемащата страна
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с изключение на пътните разходи. Пътните
разходи се заплащат от изпращащата страна,
където е приложимо. Приемащите страни и
участващите университети се насърчават да
осигуряват доброволно допълнително финансиране за стипендиите по CEEPUS III.
5) Съгласно това споразумение и процедурния правилник, приети от Съвместния комитет
на министрите, договарящите страни обявяват
своите човекомесеци стипендии за сътрудничество (вътрешна „CEEPUS валута“) за всяка
следваща академична година на едногодишни
интервали. Минималното изискване за размера на CEEPUS валутата е 100 човекомесеца
стипендии.
6) Стипендиите по програма CEEPUS III
се използват само за целите на мобилността
и не покриват режийни разходи или разноски
за организационни или административни цели.
Договарящите страни и участващите университети се насърчават да осигуряват доброволно
допълнително финансиране за покриване на
тези разходи.
7) Координационните срещи на мрежите по
CEEPUS III могат да бъдат финансирани чрез
неизползваните човекомесеци стипендии по
CEEPUS III, където е приложимо.
Член 2
1) По смисъла на това споразумение терминът „университет“ се прилага за учебно
заведение, предоставящо висше образование и
което е официално признато от компетентния
орган на договаряща страна за принадлежащо
към нейната система за висше образование.
Всяка договаряща страна предоставя ежегодно
списък на университетите, които имат право
да участват в CEEPUS III.
2) По смисъла на това споразумение терминът „учебна година“ означава периода от
1 септември на текущата година до 31 август
на следващата година.
3) Записаните в университетите студенти
имат право независимо от специалността си да
получават стипендии по програма CEEPUS III
до и включително на ниво докторантура, при
условие че периодът на обучение, подготовка
или стаж се провежда в приемащ университет
или приемаща институция, в съответствие с
това споразумение, където е приложимо, и
който е в съответствие с учебната програма
на изпращащия университет на съответния студент и представлява част от неговото/нейното
университетско обучение.
4) Освен това се отпускат стипендии на
студенти за практическо обучение или стаж в
търговски дружества, изследователски институти, държавна институция или друга организация
в приемащата страна, където е приложимо,
при условие че кандидатът е направил добре
обосновано предложение.
5) Освен това програма CEEPUS III подкрепя мобилността на академичния състав, т.е.
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преподаватели, изследователи и/или преподаватели по изкуствата от даден университет,
като им отпуска стипендии по CEEPUS ІІІ за
насърчаване на транснационалното междууниверситетско сътрудничество и за разширяване
на централноевропейското измерение на университетските учебни програми.
6) Стипендии могат да се отпускат също на
студенти, обучаващи се в университети извън
мрежа на CEEPUS III, и на членове на академичния състав от университети извън мрежа
на CEEPUS III („свободно движещи се“), при
условие че в такъв университет има специални
договорености за обучение, преподаване или
научно ръководство.
Член 3
1) Създава се Съвместен комитет на министрите, наричан по-нататък „Съвместен
комитет“, съставен от по един представител от
всяка договаряща страна. Съвместният комитет
отговаря за всички действия и решения, необходими за осигуряване изпълнението на това
споразумение, включително за одобряването
на докладите за оценка. Съвместният комитет
приема работна програма за сътрудничество в
рамките на CEEPUS III.
2) Съвместният комитет провежда срещи
при необходимост. Той приема свой процедурен правилник и избира един от членовете си
за председател. Съвместният комитет може
да създава работни групи, необходими за изпълнението на това споразумение, и да взема
решения за техния състав.
3) Съвместният комитет полага всички усилия да постига съгласие с консенсус по всички
решения. Ако всички усилия за консенсус са
изчерпани и не доведат до постигане на споразумение, като последна мярка решението се взема
с мнозинство от две трети от присъстващите
и гласували членове на Съвместния комитет.
4) Съвместният комитет взема единодушно
решение по общия брой на човекомесеците
стипендии в рамките на CEEPUS III въз основа
на обявените такива в съответствие с член 1,
алинея 5.
Член 4
1) Решенията, свързани с процедурата за
подбор на мрежи по CEEPUS III, се вземат от
работна група на Съвместния комитет.
2) Всяка договаряща страна създава Национална комисия от представители на академичните среди и/или други експерти, които подпомагат процеса на подбор, посочен в алинея 1.
3) Всяка договаряща страна създава Национално бюро на CEEPUS със следните отговорности:
• да популяризира сътрудничеството и да
предоставя информация за всички негови аспекти, особено относно съвместните степени,
в тясно сътрудничество с Централното бюро
на CEEPUS и другите национални бюра на
CEEPUS;
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• да приема и да оценява официално кандидатурите;
• да извършва подготвителна работа за отпускане на стипендии на кандидатите;
• да предоставя стипендиите след осигуряване на място за обучение;
• да отпуска стипендиите, както е посочено
в работната програма;
• да организира изплащането на стипендиите;
• да получава отчетите;
• да провежда националната оценка на
сътрудничеството и да допринася за цялостната оценка на сътрудничеството, където е
приложимо;
• да съставя годишни доклади за осъществяване на сътрудничеството на национално ниво.
4) Договарящите страни нотифицират Централното бюро на CEEPUS за създаването на
съответното Национално бюро на CEEPUS.
5) Националните бюра на CEEPUS участват
в срещи, организирани от Централното бюро
на CEEPUS.
6) Договарящите страни взeмат мерки, за
да гарантират, че съответното Национално
бюро на CEEPUS разполага с необходимите
средства, които му позволяват да изпълнява
функциите си.
Член 5
1) Централното бюро на CEEPUS се установява във Виена. Централното бюро на
CEEPUS има такава юридическа правоспособност, каквато е необходима за упражняване на
функциите му.
2) Генералният секретар на Централното
бюро на CEEPUS се избира от Съвместния
комитет с мнозинство от две трети за период
от седем години по предложение от Република
Австрия. Генералният секретар може да бъде
заменен преди изтичането на неговия/нейния
мандат с единодушно решение на Съвместния
комитет.
3) Република Австрия финансира инфраструктурата, необходима за упражняване на
функциите на Централното бюро на CEEPUS,
включително заплатите на генералния секретар
и на персонала на бюрото.
4) Средствата за представителите на договарящите страни или за персонала на страните, нает в Централното бюро на CEEPUS, се
покриват от съответната договаряща страна.
5) Всяка договаряща страна се насърчава
да предоставя доброволно финансиране за дейностите на Централното бюро на CEEPUS, за
да се подобри в по-голяма степен изпълнението
на сътрудничеството.
6) Централното бюро на CEEPUS служи
само за координиращо и оценяващо звено,
докато договарящите страни запазват пълни
права и контрол върху националния си бюджет
за сътрудничеството.
7) В частност, Централното бюро на CEEPUS:
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• уведомява Съвместния комитет по време
на следващата среща за решенията относно
спешни технически и административни въпроси,
взети от генералния секретар в периода между
две срещи на Съвместния комитет;
• подготвя годишния доклад за напредъка
и извършва цялостна оценка на изпълнението
на това споразумение;
• представя предложения за по-нататъшно
развитие на сътрудничеството;
• подготвя и организира заседанията на
Съвместния комитет и на работните групи и
изготвя протоколи от тези заседания;
• подпомага изпълнението на решенията,
приети от Съвместния комитет;
• разработва съвместната стратегия за връзки
с обществеността относно сътрудничеството и
съветва договарящите страни по информационни въпроси;
• публикува информация за сътрудничеството между участващите университети от договарящите страни.
Член 6
1) Договарящите страни, в съответствие с
това споразумение, полагат всички усилия за
избягване на ограниченията при свободното
движение и пребиваване на граждани, ползващи
стипендии по CEEPUS ІІІ.
2) Договарящите страни предприемат мерките, които считат за подходящи, в съответствие
с националните им законодателства, с цел
отстраняване на административните и финансовите пречки за пълноценното осъществяване
на сътрудничеството.
Член 7
Преглед на това споразумение се извършва
до края на четвъртата академична година след
влизането му в сила. Този преглед се основава
на цялостната оценка на сътрудничеството.
Член 8
1) Всеки спор между договарящите страни
или между някоя от тях и Централното бюро
на CEEPUS по отношение на тълкуването или
прилагането на това споразумение или работната програма се урежда чрез добронамерени
преговори и консултации между страните по
спора. Всеки спор, който не може да бъде уреден чрез преговори и консултации, се урежда
дружески от Съвместния комитет. За тази цел
Съвместният комитет може да създаде работна
група съгласно член 3, алинея 2 на това споразумение. Работната група може да отправи
препоръки към Съвместния комитет за решаването на спора. Ако спорът не може да бъде
решен от Съвместния комитет, всяка страна
в спора може да го предостави на арбитраж.
2) Арбитражният съд се състои от трима
членове. Всяка страна в спора определя по
един арбитър. Първите двама арбитри посочват третия арбитър, който е председател на
арбитражния съд.
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3) Арбитражният съд определя седалището
си и приема процедурния си правилник.
4) Решението на арбитражния съд се взема
с мнозинство от членовете му. Членовете на
арбитражния съд не могат да се въздържат
от гласуване. Това решение е окончателно и
задължително за всички страни по спора и
не подлежи на обжалване. Страните по спора
изпълняват решението незабавно. В случай
на спор по отношение на неговия смисъл или
обхват, ако е необходимо, арбитражният съд
тълкува решението с мнозинство по искане на
някоя от страните по спора.
Член 9
1) Това споразумение е открито за подписване
от всички договарящи страни по споразумението за CEEPUS ІІ.
2) Това споразумение следва да бъде одобрено от подписващите страни съгласно съответните национални процедури. Документите за
одобрение се депозират в Централното бюро
на CEEPUS като депозитар на това споразумение.
3) Депозитарят уведомява всички договарящи
страни за получените нотификации и документи
за одобрение.
4) Оригиналът на това споразумение се
депозира при депозитаря.
Член 10
1) Това споразумение влиза в сила на 1 май
2011 г. за подписващите страни, представили
документите си за одобрение. Ако по-малко от
три документа за одобрение бъдат депозирани
към тази дата, споразумението влиза в сила
на първия ден от третия месец, следващ депозирането на третия документ за одобрение.
Споразумението остава в сила за период от
седем години от датата на влизането му в сила.
2) За подписващите страни, депозирали
документите си за одобрение след влизането в
сила на това споразумение съгласно член 10,
алинея 1, това споразумение влиза в сила на
първия ден от месеца, следващ деня, в който
е депозиран документът за одобрение.
3) Това споразумение се подновява автоматично за следващ седемгодишен период, освен
ако Съвместният комитет не вземе единодушно друго решение. За договарящите страни,
които трябва да подновят това споразумение
съгласно националните си процедури, подновяването влиза в сила на първия ден на месеца,
следващ датата на нотификация на депозитаря
за приключване на вътрешните процедури за
подновяване.
4) Всяка договаряща страна може по всяко
време да предложи преразглеждане на това
споразумение. За тази цел тя представя писмено
искане до председателя на Съвместния комитет
и до другите договарящи страни най-малко
шест седмици преди срещата на Съвместния
комитет, освен ако Съвместният комитет не
вземе друго решение. Решенията, отнасящи се
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до измененията на това споразумение, се вземат
единодушно от Съвместния комитет. Измененията се подписват и одобряват от договарящите
страни съгласно съответните им национални
процедури. Документите за одобрение се депозират при депозитаря. Измененията влизат в
сила на първия ден на третия месец, следващ
депозирането на третия документ за одобрение,
освен ако в измененията не се предвижда друго.
Член 11
1) Това споразумение е открито за присъединяване на други страни извън договарящите
страни по споразумението за CEEPUS ІІ след
единодушно решение на Съвместния комитет.
Страните, желаещи да се присъединят към това
споразумение, уведомяват за това депозитаря
в писмен вид. Депозитарят информира другите
страни по споразумението за желанието на
съответната страна да се присъедини към това
споразумение.
2) Документите за присъединяване се депозират в Централното бюро на CEEPUS. Депозитарят информира договарящите страни за
получаването на документите за присъединяване.
3) За страна, присъединяваща се към това
споразумение след влизането му в сила, това
споразумение влиза в сила на първия ден на
месеца, следващ депозирането на документите
за присъединяване.
4) Страните, които са се присъединили към
това споразумение след влизането му в сила,
участват в дейностите по програма CEEPUS ІІІ
в съответствие с работната програма и съгласно
решенията на Съвместния комитет.
Член 12
Всяка договаряща страна може по всяко
време да се оттегли от това споразумение, като
представи писмено известие на депозитаря.
Всяко подобно оттегляне се извършва след
изтичане на 6 месеца от датата на получаване
от депозитаря на нотификацията за оттегляне.
Това няма да попречи на мрежите, дейностите и действията, предприети на основание
това споразумение, преди влизането в сила на
оттеглянето.
Изготвено в Будва, Черна гора, на 25 март
2010 г. в един оригинал на английски език.
5542

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата на
народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.;
попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от
2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47
от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от
2008 г., бр. 52 от 2009 г. и бр. 42 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 11 думите „подготвителна група/
подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“.
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2. В т. 13 думите „подготвителна група/
подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“.
3. В т. 14 думите „подготвителна група/
подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“.
§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Дневникът за група, подготвителна група/подготвителен клас“ се заменят
с „Дневникът за група/подготвителна група“,
а думите „в подготвителен клас“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „група, подготвителна група/подготвителен клас“ се заменят с „група/
подготвителна група“, а думите „групата/класа“
се заменят с „групата“;
б) в т. 2 думите „група, подготвителна група/подготвителен клас“ се заменят с „група/
подготвителна група“, а думите „групата/класа“
навсякъде в текста се заменят с „групата“;
в) в т. 4 думите „и подготвителен клас“ се
заличават;
г) в т. 7 думите „завършен/а подготвителна
група или подготвителен клас“ се заменят със
„завършена подготвителна група“, а думите
„или класния ръководител в подготвителния
клас“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дневникът се води от учителите, преподаващи в групата или подготвителната група,
и се заверява от директора. След приключване
на учебната година учителите в групата или
подготвителната група предават дневника на
директора.“
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Удостоверението за преместване на
дете от подготвителна група е предназначено
за деца, посещавали подготвителна група в
детска градина или в училище и преместващи
се в подготвителна група в друга детска градина
или в друго училище.“
2. В ал. 2, т. 1 думите „подготвителна група/
подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“, думите „или подготвителния клас“
навсякъде в текста се заличават, а думите
„учителите/класния ръководител“ се заменят
с „учителите“.
3. В ал. 3 думите „подготвителна група/подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна
група“, а думите „групата/класа“ се заменят с
„групата“.
4. В ал. 4 думите „подготвителна група/
подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 навсякъде в текста думите „подготвителен клас“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 навсякъде в текста думите „подготвителна група/подготвителен клас“ се заменят
с „подготвителна група“;
б) в т. 2 думите „подготвителен клас“ се
заличават.
3. В ал. 3 думите „подготвителен клас“ се
заличават.
4. В ал. 4 думите „подготвителна група/
подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“.
5. В ал. 5 думите „подготвителна група/
подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“.
§ 5. В чл. 42 се създава ал. 5 със следното
съдържание:
„(5) Удостоверението за преместване се
използва по образец в електронен вид. При
издаването му на хартиен носител директорът
подписва и поставя кръглия печат на институцията.“
§ 6. В чл. 43, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „задължителноизбираема
подготовка: редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи
и цифри;“ се заличават.
2. В т. 2 след думите „Изучавани учебни
предмети“ се добавя „задължителноизбираема
подготовка: редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с
думи и цифри“ и се поставя точка и запетая.
§ 7. В чл. 62а, ал. 1 думите „подготвителна
група/подготвителен клас“ се заменят с „подготвителна група“.
§ 8. Създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. При издаване на дубликат на документ при условията и по реда на тази наредба
по желание на лицата се вписват възстановените
или променени имена, ако след издаването на
оригинала на съответния документ имената са
били възстановени или променени по реда на
чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.“
§ 9. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. Снимките за документи, в които това
е предвидено, са цветни в анфас, на матирана
хартия и трябва да съответстват на възрастта
на притежателя към момента на издаване на
документа. Върху снимката се поставя печат
на институцията, издала документа.“
§ 10. В чл. 90, ал. 2 думите „чл. 70“ се заменят с „чл. 42, чл. 70“.
Министър: С. Игнатов
5627
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-183
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ, чл. 19а,
ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ във връзка с протоколи № 112
от 6.01.2011 г., № 113 от 11.01.2011 г., № 114 от
20.01.2011 г. и № 116 от 10.02.2011 г. на комисията
по чл. 19а, ал. 3 ППЗСПЗЗ определям:
1. Дължимото обезщетение на българските
граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на
държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане
на висящите финансови въпроси и развитие на
икономическото сътрудничество между Народна
република България и Кралство Гърция (ДВ, бр.
87 от 1964 г.), както следва:
Вх. № на
заявлението
1

Име на собственика по архивни
документи

Дължимо
обезщетение
(за дка)

Местонастаняване

2

3

4

Област Благоевград
Общинска служба по земеделие – гр. Гоце Делчев
94-682/
7.02.2008 г.

наследници на
Андон Тодоров
Трангозов

25,200

гр. Гоце
Делчев

Област Кърджали
Общинска служба по земеделие – гр. Кърджали
94-617/
5.02.2008 г.

наследници на
Мара Дялкова
Ялучева

54,000

с. Рудина

94-848/
13.02.2008 г.

наследници на
Иван Митрев
Момчилов

236,000

с. Рудина

Област Хасково
Общинска служба по земеделие – гр. Маджарово
АО-380/
17.04.2007 г.

наследници на
Христо Георгиев
Урумжуков

1079,000

с. Горно
поле

Общинска служба по земеделие – Свиленград
АО-1179/
22.08.2007 г.

наследници на
Анастасия Атанасова

255,000

с. Щит

Област Ямбол
Общинска служба по земеделие – гр. Болярово
АО-1953/
6.12.2007 г.

наследници на
Белю Милушев
наследници на
Стоя Белюва

49,000
265,000

с. Шарково
с. Шарково

Общинска служба по земеделие – гр. Елхово
АО-2058/
13.12.2007 г.

наследници на
Димитър Стоев
Балджиев

181,000

с. М. Кирилово

АО-2059/
13.12.2007 г.

наследници на
Стамо Балджиев

90,000

с. М. Кирилово

1

2

3

4

94-749/
11.02.2008 г.

наследници на
Недялко Стоев
Балджиев

63,000

с. М. Кирилово

94-795/
12.02.2008 г.

наследници на
Стою Димов

60,000

с. М. Кирилово

2. Посочените общински служби по земеделие
да извършат обезщетяването на правоимащите
лица съгласно чл. 19б, ал. 1 ППЗСПЗЗ, като
възстановените земи заедно със земите за обезщетяване да не надхвърлят размера, определен
в чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ. За земите над този размер собствениците се обезщетяват с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19а, ал. 9
ППЗСПЗЗ.
При невъзможност обезщетяването да се
извърши със земя в пълен или частичен размер
правоимащите да бъдат обезщетени с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19, ал. 14
ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
5498

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-09-232
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка от директора на дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Проход“, с. Проход,
община Средец, област Бругас, с предмет на
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските
земи; рибъводство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
454,479 дка земеделски земи, разположени в землището на с. Проход, общината Средец, област
Бу ргас, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Проход“, с. Проход, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Харизан Тамахкяров – директор на
дирекция „Хидромелиорации“.
5541

За министър: Цв. Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-23
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
а л. 2 и 3 П ПЗН П по мо т и ви ра но п р ед ло жение на кмета на община Ботевград, Решение
№ 58 по протокол от 24.02.2011 г. на Общинския
съвет – Ботевград, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – София-област,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради намаляване броя на учениците
в Прогимназия „Христо Ботев“ – с. Литаково,
и с цел оптимизиране на училищната мрежа
на община Ботевград преобразувам НУ „Васил
Левски“ – с. Литаково, и Прогимназия „Христо
Ботев“ – с. Литаково, в ОУ „Васил Левски“ – с.
Литаково, община Ботевград, Софийска област, с
официален адрес за кореспонденция: Ботевград,
ул. Велчова завера 1.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на НУ „Васил Левски“ – с.
Литаково, и Прогимназия „Христо Ботев“ – с.
Литаково, е общинска собственост и ще продължи да се ползва от преобразуваното ОУ „Васил
Левски“ – с. Литаково, община Ботевград, Софийска област.
3. Учениците от НУ „Васил Левски“ – с. Литаково, и Прогимназия „Христо Ботев“ – с. Литаково, да се пренасочат към преобразуваното ОУ
„Васил Левски“ – с. Литаково, община Ботевград,
Софийска област, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на НУ „Васил
Левски“ – с. Литаково, и Прогимназия „Христо
Ботев“ – с. Литаково, да се съхранява в преобразуваното ОУ „Васил Левски“ – с. Литаково,
община Ботевград, Софийска област.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
5545

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-24
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Каспичан, Решение № 688
по протокол № 45 от 22.02.2011 г. на Общинския
съвет – Каспичан, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум, считано от 01.07.2011 г.
закривам НУ „Васил Левски“ – с. Косово, община
Каспичан, област Шумен.
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1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Каспичан.
3. Учениците от Н У „Васил Левски“ – с.
Косово, община Каспичан, област Шумен, да
се пренасочат към ОУ „П. П. Славейков“ – с.
Марково, община Каспичан, област Шумен, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Васил Левски“ – с. Косово, община Каспичан,
област Шумен, да се съхранява в ОУ „П. П.
Славейков“ – с. Марково, община Каспичан,
област Шумен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите – обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
5546

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Каспичан, Решение № 687
по протокол № 45 от 22.02.2011 г. на Общинския
съвет – Каспичан, становище от Регионалния
и нспек т орат по обра зова н ие т о – Шу мен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на
министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум, считано от 01.07.2011 г. закривам НУ „Св. Климент
Охридски“ – с. Златна нива, община Каспичан,
област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Каспичан.
3. Учениците от НУ „Св. Климент Охридски“ – с. Златна нива, община Каспичан, област
Шумен, да се пренасочат към ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“ – гр. Плиска, община Каспичан,
област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.
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4. Задължителната документация на НУ „Св.
Климент Охридски“ – с. Златна нива, община
Каспичан, област Шумен, да се съхранява в ОУ
„Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска, община
Каспичан, област Шумен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите – обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
5547

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 ППЗНП,
като взех предвид становището на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, отказвам откриване на
Общинско спортно училище – гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик, поради
следното:
1. В предложението за откриване е посочено,
че учебно-възпитателният процес на спортното
училище ще се осъществява в сградата на СОУ
„Г. Бенковски“. Учебната сграда на СОУ „Г. Бенковски“ и прилежащата към нея спортна база е
недостатъчна и ще доведе до невъзможност за
провеждане на нормален учебно-възпитателен
процес на учениците на двете училища.
2. Предвидената спортна база на СОУ „Г.
Бенковски“ не осигурява условия за провеждането на образователно-възпитателен процес по
спортна подготовка на учениците по 15-те вида
спорт, предложени за държавен план-прием през
учебната 2011/2012 г.
3. Предложеният държавен план-прием не е
утвърден и съгласуван в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за приемане на
ученици в спортни училища.
4. Предвид мотивите на кмета на общината,
становището на началника на РИО – Пазарджик,
и утвърдения и действащ учебен план на СОУ „Г.
Бенковски“ в община Пазарджик, в спортните
клубове и в СОУ „Г. Бенковски“ са осигурени
възможности за подготовка на ученици по даден
вид спорт, осигурени са условия за образование
на ученици спортисти чрез профилирана под-
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готовка и осигуряване на достъп до обучение
на талантливи деца в областта на спорта чрез
разширено изучаване на учебния предмет физическо възпитание и спорт.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
5548

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-27
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно професионално
бизнес училище „Евростандарт“ – София, изменям Заповед № РД-14-40 от 19.04.1996 г. (ДВ, бр. 40
от 1996 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-35 от
23.05.1997 г.(ДВ, бр. 49 от 1997 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-53 от 03.06.1998 г. (ДВ, бр. 71 от
1998 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-113 от
15.07.2003 г. (ДВ, бр. 68 от 2003 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-96 от 11.06.2004 г. (ДВ, бр. 57 от
2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-350 от
22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-122 от 17.07.2009 г. (ДВ, бр. 62 от
2009 г.): В изречение трето се добавя нов текст,
както следва:
„Училището провежда обучение и по професия код 213060 Компютърен график, специалност
код 2130601 Компютърна графика, и по професия код 213070 Графичен дизайнер, специалност
код 2130701 Графичен дизайн от професионално
направление код 213 Аудио-визуални техники и
производство на медийни продукти, по рамкова
програма В, трета степен на професионална
квалификация, с прием след VІІ клас, дневна
форма на обучение.
Училището работи по утвърдени от министъра
на образованието, младежта и науката учебни
планове и програми за съответната учебна година.“
5549

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-28
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна професионална
гимназия по предприемачество и нови технологии
„Полет“ – Благоевград, изменям Заповед № РД14-77 от 01.06.2006 г. (ДВ, бр. 50 от 2006 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-216 от 29.11.2006 г.
(ДВ, бр. 101 от 2006 г.), както следва:
Изречение второ се изменя така:
„Училището провежда обучение по професия код 523050 Техник на компютърни системи,
специалност код 5230501 Компютърна техника и
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технологии от професионално направление код
523 Електроника, автоматика, комуникационна
и компютърна техника по рамкова програма В,
трета степен на професионална квалификация, с
прием след VІІ клас, дневна форма на обучение;
– по професия код 346010 Офис-мениджър,
специалност код 3460101 Бизнес-администрация от
професионално направление код 346 Секретарски
и административни офис дейности, дневна форма
на обучение, трета степен на професионална квалификация по рамкова програма В, с прием след
VІІ клас и след завършено основно образование;
– по професия код 812040 Аниматор в туризма,
специалност код 8120402 Туристическа анимация
от професионално направление код 812 Пътувания, туризъм и свободно време, дневна форма
на обучение, трета степен на професионална
квалификация, по рамкова програма В, с прием
след VІІ клас и след основно образование.“
Училището работи по утвърдени от министъра
на образованието и науката учебни планове и
програми за съответната учебна година.
Министър: С. Игнатов
5550
ЗАПОВЕД № РД-14-29
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища и
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна профилирана гимназия „Едмънд Бърк“ – Пловдив, изменям Заповед
№ РД-14-16 от 5.04.2002 г. (ДВ, бр. 40 от 2002 г.),
изм. със Заповед № РД-14-103 от 18.06.2003 г. (ДВ,
бр. 62 от 2003 г.), изм. със Заповед № РД-14-43 от
28.05.2004 г. (ДВ, бр. 51 от 2004 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-08 от 11.02.2008 г. (ДВ, бр. 26 от 2008 г.),
изм. със Заповед № РД-14-148 от 15.05.2008 г. (ДВ,
бр. 52 от 2008 г.), изм. със Заповед № РД-14-80
от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.), изм. със
Заповед № РД-14-18 от 15.03.2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), както следва:
1. В т. 4 думите „Красимир Тодоров Шипков“
се заменят с „Атанас Славчев Мухтаров“.
2. В т. 5 думите „Татяна Спасова Вангелова“
се заменят с „Атанас Славчев Мухтаров“.
Министър: С. Игнатов
5551

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-17-5
от 5 май 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, чл. 145, ал. 2, чл. 150,
ал. 3 и 6 ЗУТ във връзка с искане вх. № ТУ-03-2
от 27.04.2011 г. от „Монт 7 холдинг“ – ООД, Монтана, одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 2 ЗУТ за обект
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на „Монт 7 холдинг“ – ООД, Монтана, ІІІ етап
Монтана – Берковица“ (участък с. Благово – с.
Боровци)“ на територията на общините Монтана и Берковица, област Монтана, със следните
самостоятелни съставни части: подробен устрой-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

ствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и
инвестиционни проекти по части: технологична,
конструктивна, геодезия (трасировъчен план),
организация и безопасност на движението, план
за безопасност и здраве и план за пожарна безопасност.
За комплексния проект за инвестиционна
инициатива на обекта е представена оценка на
съответствието със съществените изисквания към
строежите, извършена по реда на чл. 142, ал. 6,
т. 2 ЗУТ от лицензирана фирма – консултант ЕТ
„Стив – Стефан Иванов – Стоянка Иванова“,
Монтана, като комплексен доклад № КД-42 от
12.04.2011 г., към който са приложени съгласувателни писма, становища и разрешения на контролните органи и експлоатационните дружества.
Частите на комплексния проект за инвестиционна инциатива са разгледани и приети
на заседание на областния експертен съвет по
устройство на територията, назначен със Заповед
№ РД-17-4 от 2.05.2011 г. на Областен управител
Монтана, с решение от 5.05.2011 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130 ЗУТ чрез обнародване в
„Държавен вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез Областен управител Монтана пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5687

Областен управител: Ив. Петров

ЗАПОВЕД № РД-17-6
от 5 май 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, чл. 145, ал. 2, чл. 150,
ал. 3 и 6 ЗУТ във връзка с искане вх. № ТУ-03-2
от 27.04.2011 г. от „Монт 7 холдинг“ – ООД, Монтана, одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 2 ЗУТ за обект
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на „Монт 7 холдинг“ – ООД, Монтана, ІV етап
с. Медковец – с. Долно Церовене“ на територията на общините Медковец и Якимово, област
Монтана, със следните самостоятелни съставни
части: подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) и инвестиционни проекти по
части: технологична, конструктивна, геодезия
(трасировъчен план), организация и безопасност
на движението, план за безопасност и здраве и
план за пожарна безопасност.
За комплексния проект за инвестиционна
инициатива на обекта е представена оценка на
съответствието със съществените изисквания към
строежите, извършена по реда на чл. 142, ал. 6,
т. 2 ЗУТ от лицензирана фирма – консултант
ЕТ „Стив – Стефан Иванов – Стоянка Иванова“,
Монтана, като комплексен доклад № КД-42 от
12.04.2011 г., към който са приложени съгласувателни писма, становища и разрешения на контролните органи и експлоатационните дружества.
Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива са разгледани и приети
на заседание на областния експертен съвет по
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устройство на територията, назначен със Заповед
№ РД-17-4 от 2.05.2011 г. на Областен управител
Монтана, с решение от протокол от 05.05.2011 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130 ЗУТ чрез обнародване в
„Държавен вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез Областен управител Монтана пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5688

Областен управител: Ив. Петров

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 620
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 6, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за ПУП за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 48489.27.709
по кадастралната карта на гр. Монтана, местност
Белия камък, от земеделска земя за „Нискоетажно
жилищно строителство (къщи за гости)“ с ограничителни линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП се приема по червените ограничителни
линии на застрояване, указаните в синьо показатели на застрояване и черните цифри и надписи.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
5677

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 621
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 7, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за ПУП за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 48489.27.678
по кадастралната карта на гр. Монтана, местност
Белия камък, от земеделска земя за „Нискоетажно жилищно строителство (къщи за гости)“
с ограничителни линии на застрояване съгласно
чертежа.
ПУП се приема по червените ограничителни
линии на застрояване, указаните в синьо показатели на застрояване и черните цифри и надписи.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
5678

Председател: Св. Николов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 622
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 8, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за ПУП за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 48489.27.162
по кадастралната карта на гр. Монтана, местност
Белия камък, от земеделска земя за „Нискоетажно
жилищно строителство (къщи за гости)“ с ограничителни линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП се приема по червените ограничителни
линии на застрояване, указаните в синьо показатели на застрояване и черните цифри и надписи.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
5679

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 623
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 5, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за ПУП за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 48489.27.708
по кадастралната карта на гр. Монтана, местност
Белия камък, от земеделска земя за „Нискоетажно
жилищно строителство (къщи за гости)“ с ограничителни линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП се приема по червените ограничителни
линии на застрояване, указаните в синьо показатели на застрояване и черните цифри и надписи.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
5680

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 624
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 9, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) за промяна предназначението на ПИ
с идентификатор 48489.27.193 по кадастралната
карта на гр. Монтана, местност Велина бабка,
от земеделска земя за „Нискоетажно жилищно
строителство (къщи за гости)“ с ограничителни
линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП се одобрява по червените ограничителни
линии на застрояване, указаните в синьо показатели на застрояване и черните надписи и цифри
и е неразделна част от решението.
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Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
5681

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 625
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 11, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) за промяна предназначението на
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.255
по кадастралната карта на гр. Монтана, местност
Белия камък, от земеделска земя за „Нискоетажно
жилищно строителство (къщи за гости)“ с ограничителни линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП се одобрява по червените ограничителни
линии на застрояване, указаните в синьо показатели на застрояване и черните надписи и цифри
и е неразделна част от решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
5682

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 626
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 10, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проектa за подробен устройствен
план (ПУП) за промяна предназначението на ПИ
с идентификатор 48489.27.163 по кадастралната
карта на гр. Монтана, местност Белия камък,
от земеделска земя за „Нискоетажно жилищно
строителство (къщи за гости)“ с ограничителни
линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП – ПЗ се одобрява по червените ограничителни линии на застрояване, указаните в синьо
показатели на застрояване и черните надписи и
цифри и е неразделна част от решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
5683

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 627
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 4, протокол на
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ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) за промяна предназначението на ПИ
с идентификатор 48489.27.682 по кадастралната
карта на гр. Монтана, местност Белия камък,
от земеделска земя за „Нискоетажно жилищно
строителство (къщи за гости)“ с ограничителни
линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП – ПЗ се одобрява по червените ограничителни линии на застрояване, указаните в синьо
показатели на застрояване и черните надписи и
цифри и е неразделна част от решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
Председател: Св. Николов
5684
РЕШЕНИЕ № 628
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 3, протокол на
ОЕСУТ № 3 от 29.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) за промяна предназначението на ПИ
с идентификатор 48489.27.179 по кадастралната
карта на гр. Монтана, местност Белия камък,
от земеделска земя за „Нискоетажно жилищно
строителство (къщи за гости)“ с ограничителни
линии на застрояване съгласно чертежа.
ПУП – ПЗ се одобрява по червените ограничителни линии на застрояване, указаните в синьо
показатели на застрояване и черните надписи и
цифри и е неразделна част от решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
Председател: Св. Николов
5685

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 814
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 040022,
м. Гьол, землище с. Пожарево, община Тутракан,
област Силистра, за изграждане на фотоволтаична централа с разполагаема мощност 20 MW,
и подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за техническа инфраструктура за свързване
на фотоволтаична централа с ел. провод.
Председател: Л. Боевски
5686
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12. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 април 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5461171
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2587795
Инвестиции в ценни книжа
15353370
Всичко активи:
23402336
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7715002
Задължения към банки
5530549
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4069245
Задължения към други депозанти
1103195
Депозит на управление „Банково“
4984345
Всичко пасиви:
23402336
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 април 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37640
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1398939
Дълготрайни материални и
нематериални активи
188798
Други активи
9222
Депозит в управление „Емисионно“
4984345
Всичко активи:
6618944
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2596205
Други пасиви
12968
Всичко задължения:
2609173
Основен капитал
20000
Резерви
3915845
Неразпределена печалба
73926
Всичко собствен капитал:
4009771
Всичко пасиви:
6618944
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
5543
9. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а от Закона за съдебната власт обявява
свободните бройки за административни ръководители в органи на съдебната власт, както следва:
1. административен ръководител – председател
на Окръжен съд – гр. Хасково – вакантна;
2. административен ръководител – председател
на Окръжен съд – гр. Шумен – вакантна;
3. административен ръководител – председател
на Районен съд – гр. Ихтиман – вакантна;
4. административен ръководител – председател
на Районен съд – гр. Мездра – вакантна;
5. административен ръководител – председател
на Районен съд – Златоград – вакантна;

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

6. административен ръководител – председател
на Районен съд – гр. Радомир – изтичащ мандат
на 23.06.2011 г.;
7. административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен
съд – вакантна;
8. административен ръководител – председател
на Специализиран наказателен съд – вакантна;
9. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр.
Пловдив – вакантна;
10. административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура – вакантна;
11. административен ръководител на Специализирана прокуратура – вакантна;
12. административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Плевен – вакантна;
13. административен ръководител – районен
прокурор на Софийска районна прокуратура – изтичащ мандат на 22.05.2011 г.;
14. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Девня – изтичащ мандат на 29.06.2011 г.;
15. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Радомир – изтичащ мандат на 03.07.2011 г.;
16. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Трявна – изтичащ мандат на 3.07.2011 г.
В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 36, ал. 2
от Наредба № 2 от 27.04.2011 г.), че желаят да
участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт.
Към заявлението се прилагат и документите по
чл. 181, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
5742
94. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 486 от 11.04.2011 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите за утвърждаване на лесоустройствен проект
на Държавно горско стопанство „Струмяни“,
област Благоевград, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено
на 13.01.2011 г.:
Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно горско стопанство
„Струмяни“ със следните допълнения:
1. При изпълнението на проекта горското
стопанство да се съобрази с Решение № 811 от
16.11.2010 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 96
от 2010 г.) за разширение на защитената зона по
Закона за биологичното разнообразие.
2. Предвидената площ в показател „подпомагане на естественото възобновяване без залесяване“,
посочена в таблицата за вид на почвоподготовката
като „разрохкване под склопа“, да се отдели от
общата площ на почвоподготовката за залесяване.
3. В записката на проекта да се дадат основните насоки за стопанисването на отделните
стопански класове и видове гори.
5506
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“
чрез законния му представител Теодора Кузманова от София, ул. Ген. Ст. Тошев 15 – 17, офис 143,
на отделни части на чл. 2, ал. 2, 4 и 5, чл. 5, т. 3
и 4, чл. 7а, чл. 9, ал. 2 и 3, чл. 10, ал. 4, чл. 11,
ал. 2, чл. 15, ал. 5, чл. 23, ал. 6, чл. 27а, ал. 1 и
§ 32 ПЗР от Наредба № 34 от 2005 г., издадена
от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 89 от
2010 г.), по което е образувано адм.д. № 868/2011
по описа на Върховния административен съд.
Делото е насрочено за 7.06.2011 г.
5515
Административният съд – Благоевград, призовава Тодор Димитров Цилев и Маргарита Димитрова Херман да се явят в съда на 23.06.2011 г.
от 10 ч. като заинтересовани страни по адм.д.
№ 187/2011, образувано по жалба, подадена от
Стефан Алексадров Даскалов против Заповед
№ 127 от 11.02.2011 г. на к мета на Община
Благоевград.
5634
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на областен управител на област с
административен център – гр. Бургас, против
Решение № 785 от 24.11.2009 г., произнесено от
Общинския съвет – гр. Созопол, с което е одобрен
проект за частично изменение на план за регулация и застрояване, състоящо се в изменение
на регулационни граници и застройки в обхват
на кв. 153 и УПИ II „За обществено обслужване и яхт клуб“ в кв. 147 с идентификационен
№ 67800.507.96 по влязла в сила кадастрална карта
на гр. Созопол и се обособяват нови УПИ, както
следва: УПИ I-1751 „За обществено обслужване
и яхтено пристанище“, в който се ситуира нов
едноетажен застроителен обем при плътност на
застрояването 20 %, Нмах – 4,50 м, Кинт. – 0,5,
и минима лна озеленена площ – 70 %; У ПИ
II – общ. „За пристанище – публична общинска собственост“, и УПИ III-1751 „За обществено
обслужване и яхтено пристанище“ в кв. 153 по
плана на гр. Созопол, в който се ситуира нов
едноетажен застроителен обем при плътност на
застрояването 20%, Нмах – 4,50 м, Кинт. – 0,5,
и минимална озеленена площ – 70%. По оспорването е образувдано а.х.д. № 601/2011, което
е насрочено за 22.06.2011 г. от 14 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като
ответници в производството по а.х.д. № 601/2011
в едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което трябва
да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
български граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адрес, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани на български език, седалището и последния, посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
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който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в
производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмените
доказателства, които удостоверяват качеството
на заинтересувано лице на заявителя.
5646
Административният съд – Варна, XXII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 2312/2010 по оспорване, предявено
от Марийка Иванова Неделчева срещу Решение
№ 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, потвърдено с Решение № 18 от
13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУР на СО „Ален мак“ в частта
за поземлен имот № 182. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници в производство в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управление
и електронния му адрес, номер на делото, акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал,
изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник,
подпис на заявителя. Към зявлението да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството
на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
Делото е насрочено за 14.06.2011 г. от 13,30 ч.
5454
Административният съд – Варна, 33 състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Иван
Тодоров Груйкин – председател на управителния
съвет и представляващ сдружение с нестопанска
цел „Гражданска инициатива Справедливост“,
Димо Карл Милчев, Галя Иванова Генова и
Кристалина Димова Желева срещу чл. 18 и 18а
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Варна, изменена и допълнена с Решение № 2954-3 по протокол № 31
от 19.01.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
по повод на което е образувано административно
дело № 777/2011 по описа на Административния
съд – Варна, второ отделение, 33 състав.
5503
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от ЕТ „Румен Василев Алексиев“ с фирма „Регал Комерс – Румен
Алексиев“ на Заповед № Г-49 от 5.07.2010 г. на
зам.-кмета на Община Варна, с която е одобрен
ПРЗ на УПИ XIV-360, 361 – „За обществено
обслужване и озеленяване“, УПИ XV-359 – „За
трафопост“, и УПИ XIV-360, 362 – „За обществено обслужване“, кв. 5 по плана на кв. Галата,
Варна, в частта за УПИ XIV-360, 361 и УПИ
XIV-360, 362. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 3063/2010 в едномесечен
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срок от деня на обнародването в „Държавен
вест ник“, к ъм коет о да п ри ложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалваната заповед, както и за присъединяване
към подадената жалба.
5558
Административният съд – Варна, ХХ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм.д. № 2604/2010 по жалба
от „Евва Инвест“ – ЕООД, представлявано от
Волф Евалд, Недко Христов Недев, Барбара
Димитрова Щерева, Николай Димитров Янков,
Димчо Димчев Димов и Иванела А нгелова
Христова, срещу Заповед № 601 от 29.06.2010 г.
на зам.-кмета на Община Варна – Аксаково,
за одобряване на ПУП – ПЗ за ПИ № 787 по
п лана на мест ност Черноморска панорама,
землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна. Заинтересованите страни имат право
да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, като
представят заявление до А дминистративни я
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер
на делото; акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; изявление, че заинтересуваното
лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
„Евва Инвест“ – ЕООД, представлявано от Волф
Евалд, Недко Христов Недев, Барбара Димитрова Щерева, Николай Димитров Янков, Димчо
Димчев Димов и Иванела Ангелова Христова.
5635
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
„Тони дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Гео Милев
59, ет. 1, ЕИК 104661815, и Божидар Кръстев
Блажев в качеството му на едноличен търговец с фирма „Крис – Божидар Блажев“ със
седалище и адрес на управление Павликени,
ул. Ловец 14, против Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата за търговската дейност
на територията на Община Павликени, приета
с Решение № 622, прието с протокол № 67 от
24.03.2011 г. от заседанието на Общинския съвет – гр. Павликени, за което е образувано адм.
дело № 343/2011 по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.06.2011 г. в 13,30 ч.
5565
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
кмета на Община Горна Оряховица, с която се
оспорва Решение № 764 от протокол № 65 от
27.01.2011 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица, с което е изменена разпоредбата
на чл. 89 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация. По обжалването на този акт е образувано административно
дело № 194/2011 по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.06.2011 г. от 9 ч.
5632
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 А ПК по препратка
от чл. 188 АПК обявява, че е постъпило оспорване на Решение № 767 от 31.01.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Кюстендил, в частта
му по т. 15, представляваща решение за приемане бюджета на Община Кюстендил за 2011 г.
Оспорващ е Областният управител на област
Кюстендил, ответник е Общинският съвет – гр.
Кюстендил. По оспорването е образувано адм.
дело № 60/2011 по описа на Административния
съд – Кюстендил.
5633
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава, че по жалба
на Стоян Младенов Манолов против Решение
№ 468 от 22.07.2010 г. на Столичния общински
съвет, обявено чрез публикация в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, бр. 62 от
2010 г., съобщение № 6448, е образувано адм.д.
№ 8531/2010, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.06.2011 г. от 9,30 ч. С
оспореното решение са одобрени план за регулация и план за застрояване на м. Студентски
град в граници, подробно описани в посочената
публикация. Заинтересуваните лица могат да
се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
5514
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. дело № 840 по описа
на съда от 2011 г. на ІІ отд., 38 състав, по жалби
на Владимир Благоев Лазаров и Красимира Борисова Шопова-Лазарова; Анелия Костадинова
Митова, Иван Танков Серафимов и Ясен Петров
Лилов; Теодора Стефанова Николова; Мариана
Георгиева Славчева-Рибарска; Надежда Александрова Ангелова, подадени чрез Столична
община, район „Студентски“, срещу Решение
№ 468 от 22.07.2010 г. на Столичния общински съвет в частта му относно УПИ ІV-1322 в
кв. 151, м. Студентски град, попадащ в УПИ
І – за образование и общественообслужващи
функции на ВУЗ, в кв. 150 от оспорения план.
Всяко заинтересовано лице може да поиска
конституирането му като ответник по делото
със заявление, подадено до съда, по номера на
делото в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“, което да съдържа следната

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

информация: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4.
номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
5566
А дминистративният съд – София област,
съобщава, че е образувано адм. дело № 343/2011
по описа на съда със страни: оспорващ: „Биг
стар“ – ООД, представлявано от Стефан Николов, и ответник: кметът на Община – гр. Елин
Пелин, което е насрочено за разглеждане на
08.06.2011 г. в 09,30 ч. по оспорване на „Биг
стар“ – ООД, срещу отказ да се допусне изменение на действащия план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 499 от 27.01.2005 г.
на ОбС – гр. Елин Пелин, по отношение на
собствения на дружеството имот пл. № 326, за
който е отреден УПИ Х в кв. 25а по плана на
гр. Елин Пелин, по молба вх. № П-02-15202 от
18.05.2010 г. с твърдения, че регулацията не е
приложена в шестмесечен срок, действието є е
отпаднало и правото на собственост върху имота
се възстановява в рамките на имотните граници
преди регулацията на основание § 8 във връзка
с § 6, ал. 2 ПР ЗУТ, който отказ е обективиран
в писмо № П-02-15202-/13/14.03.2011 г. на кмета
на Община Елин Пелин. Уведомява заинтересованите страни, че могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на това съобщение
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, отговарящо на изискванията по
чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
5452
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 105/2011 по описа на
АССО по оспорване на Георги Василев Стойков от Самоков, ул. Асен Карастоянов 55, на
Заповед № ЛС-01-77 от 20.01.2011 г. на кмета
на Община Самоков, с която на основание
чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 4, т. 2
ЗУТ е отказано изработването на ПУП – изменение на ПР и ПЗ в кв. 234 по плана на гр.
Самоков, изразяващо се в присъединяването
на терен за озеленяване (ПИ № 65231.901.204)
към УПИ ХІ – за производствени нужди (ПИ
№ 65231.901.205). Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
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като представят заявление в Административния
съд – София област, отговарящо на изискванията
по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е насрочено
за 21.06.2011 г. от 14 ч.
5501
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 534/2010 по описа на
АССО по оспорване на Георги Николов Джолев
от гр. Божурище срещу Заповед № ТС-121 от
15.06.2010 г. на кмета на Община Божурище, с
която се одобрява проект за частично изменение на плана за регулация в обхват УПИ-I – за
обществено обслужване, търговия и жилища,
кв. 24 по плана на гр. Божурище, с който се
променя югоизточната и югозападната регулационна линия с оформяне на кръгово движение.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, като представят заявление
в Административния съд – София област, отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5
ЗУТ. Делото е насрочено за 21.06.2011 г. от 14 ч.
5453
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 255/2011
по описа на АССО по оспорване на Областния
управител на Софийска област на решения № 41,
42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60 и 64, приети с протокол № 3 от заседание на
Общинския съвет – с. Горна Малина, проведено
на 21.02.2011 г., с които се приема бюджетът на
Община Горна Малина.
5502
Плевенският окръжен съд призовава Костадинка Иванакиева Йорданова с постоянен
адрес Плевен, ж. к. Сторгозия, бл. 69, вх. А,
ап. 9, на който не е могла да бъде призована в
продължение на един месец, да се яви в съда
на 23.06.2011 г. в 10,30 ч. на ІV етаж, зала № 8,
като въззиваема страна по в.гр.д. № 685/2010 по
описа на съда, образувано по въззивна жалба
на Радослав Петров Петров от Плевен срещу
Решение № 828 от 30.04.2010 г. на ПлРС. Ако
въпреки обнародването въззиваемата не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще
назначи особен представител.
5567
Смолянският окръжен съд призовава Радка
Ангелова Кичукова с постоянен адрес гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски (Г. Димитров)
12, да се яви в съда на 14.06.2011 г. в 11 ч. като
въззиваема по в.гр.д. № 273/2010, заведено от
Красимир Кичуков и Милка Атанасова Кехайова. Призованата да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5385
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІVА въззивен състав, призовава Елена
Филипова Кочева с адрес с. Влада я, район
„Витоша“, ул. Шиварница 1, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 14.11.2011 г. в 13,30 ч.
като въззиваема страна по гр. д. № 2022/2009 по
описа на съда, образувано по жалба от Румен
Николов Янков против решение на СРС, 64 със-
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тав, по гр. д. № 7675/2006, образувано по искова
молба от Румен Янков Николов срещу Любомир
Василев Кочев и др. за иск с правно основание
чл. 278 ГПК (отм.), чл. 34 ЗС за делба на сутерен (избено помещение) и таванско помещение,
двете с площ 130 кв. м, на двуетажна жилищна
сграда на ул. Искър 39, София. Въззиваемата
страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5568
Софийският градски съд, гражданско отделение, II Б въззивен състав, уведомява Диран
Харатюн Гарабедян с адрес София, ул. Г. С.
Раковски 135, вх. А, ет. 5, че по гр.д. № 5187/2009
по описа на СГС, ГО, IIБ въззивен състав, с
предявен иск по делото с правно основание
чл. 97, ал. 1 ГПК – положителен установителен
за вещно правно на собственост върху следния
недвижим имот: реална част от имот пл. № 1761,
целият с площ 1245 кв. м, намиращ се в кв. 81
по плана на гр. Банкя, и със страни по делото:
въззивник: „Еспресо“ – ЕООД, чрез управителя
Валентин Митов, и въззиваеми: Лиляна Христофорова Цонева, Ясен Иванов Горанов, Мария
Теодорова Георгиева, Анна Наньова Горанова,
Яна Асенова Горанова, Стефан Венец Цонев,
Бедрос Камер Телалян и Диран Харатюн Гарабедян, има постановено решение и постъпила
касационна жалба, които следва да се явят и
получат в СГС в 7-дневен срок.
5666
Софийският градски съд, гр. отделение, I-4
състав, призовава Ирена Бойкова АтанасоваМинева, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
28.09.2011 г. в 10,30 ч. в качеството є на ответница по гр.д. № 1034/2007. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5384
Варненският районен съд, XVI състав, призовава Мустафа Мохамед Мустафа, роден на
21.05.1969 г., гражданин на Сирия, с последен
адрес Варна, ж.к. Изгрев, бл. 41, ет. 5, ап. 42,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
15.06.2011 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 18568/2010, заведено от Ива Борисова Николова-Мустафа за иск по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване
в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5335
Панагюрският районен съд на основание
чл. 48 ГПК призовава Хендрик Барелд Бооий
от гр. Хугезанд – Сапермеер, Нидерландия, с
местоживеене в Република Германия, Грайфсвалд-D17489, ул. Салинен № 22, сега с неизвестен
адрес, като ответник по гр.д. № 9/2011, заведено от Силвена Лазарова Бооий като майка на
Стефани-Янна Хендрик Бооий от Панагюрище,
ул. Ралчо Сапунджиев 14, с предмет чл. 143 и
149 СК, да се яви в съда, за да получи съдебни
книжа в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
5636
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Джелил Сали Рафи с последен
адрес област Добрич, община Тервел, с. Божан,
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ул. Първа № 43, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 27.06.2011 г. в 10 ч. като ответник
по гр. д. № 645/2010, заведено от Селяфе Н.
Рафи. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
5631
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско
дело № 2474/2010 по предявен от Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя є проф. Стоян Кушлев срещу Борислав Петров Кабов с постоянен и настоящ
адрес: София, ж. к. Надежда ІІ № 239, вх. Б,
ет. 8, ап. 62, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
201 609 лв., а именно:
От Борислав Петров Кабов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Апартамент № 3 на първи етаж, вх. А на
жилищен блок на ДСО „Мебел“ в парцел I, кв.
21 по регулационния план на гр. Брацигово с
площ 45,97 кв. м, състоящ се от стая, кухня и
сервизни помещения, при съседи на апартамента: от изток – стълбище, от запад – улица, от
север – апартамент 2, построен върху държавен
парцел, за сумата 37 443 лв. или 26,48 МРЗ, намиращ се в гр. Брацигово, ул. Трети март 66А,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 76 от 11.10.1993 г., т. 4, н.
д. № 1187/93 (РС – вх. рег. № 897 от 11.10.1993 г.).
Данъчната оценка на имота към настоящия момент е 4140,10 лв. Пазарната стойност на имота
към 29.04.2010 г. е 27 582 лв.
– 1/2 ид. ч. от масивна жилищна сграда, състояща се от стая, хол, кухня и сервизни помещения
на партера, три спални и сервизни помещения
на първи етаж, тераса и външно стълбище,
представляваща южната част на сграда-близнак,
построена върху дворно място, цялото с площ
940 кв. м, представляващо УПИ – № 11-971 в
кв. 84 по плана на гр. Бяла, намираща се в гр.
Бяла, област Варна, ул. Атанас Александров 3,
при граници на имота: улица, поземлени имоти
№ 1-870, XXII-870, XIX-987 и III-972, ведно с 1/4
ид. ч. от общите части на сградата-близнак и
от правото на строеж върху описаното по-горе
място за сумата 6500 лв., придобит с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 96, т. 1,
рег. № 1327, дело № 74/2005 (СВ – акт № 52 от
11.04.2005 г., т. 25, н. д. № 5918/2005). Данъчната оценка на имота към настоящия момент е
83 784,60 лв. Пазарната стойност на имота към
29.04.2010 г. за 1/2 ид. ч. е 80 000 лв.
– Гараж № 3 в урегулиран поземлен имот
X – жилищен комплекс, в кв. 128 по плана на
гр. Брацигово, частна общинска собственост, с
площ за застрояване 18 кв. м, придобит с договор за продажба № 098-00-18 от 14.03.2007 г. за
учредено право на строеж, сключен с Община
Брацигово. Пазарната стойност към 29.04.2010 г.
е 5400 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „730“,
светлосив металик, с рег. № РА9177АР, рама
WBAGAB1090DA26940, придобит на 29.12.1993 г.
Пазарната стойност към 05.03.2010 г. е 3200 лв.
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– Товарен автомоби л марка „Форд“, мо дел „Транзит Л“, бял, рег. № РА2863АК, рама
WF0VXXGBV VKR09906, придобит с договор за
покупко-продажба от 06.03.2007 г. Пазарната
стойност към 05.03.2010 г. е 2700 лв.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ Ре н о“, м о д е л
„С ц е н и к “, с и н , с р е г. № РА 81 2 5А Х , р а м а
W F1JA0B0525267578, п ри доби т с договор за
покупко-продажба от 18.02.2008 г. Пазарната
стойност към 05.03.2010 г. е 5800 лв.
– Мотопед Симеон 50, рег. № РА0036М, придобит на 10.11.1997 г. Пазарната стойност към
01.12.2010 г. е 300 лв.
– Наличността по банкова сметка № 8484990
в Банка „ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Борислав
Петров Кабов.
– Наличност та по безсрочен влог
№ 17321366334009 в Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Борислав Петров Кабов.
– Наличността по разплащателна сметка в
лева № 1003584002 с IBAN BG02 ВUIB 7836 1003
5840 02, в „СИБанк“ – АД, с титуляр Борислав
Петров Кабов.
От Борислав Петров Кабов на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 11 480 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване
на парцел с площ 400 кв. м, ведно с построена
в него сграда от 52 кв.м, намираща се в местност Просовето в землището на гр. Брацигово,
№ 220 по кадастралния план на местността,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 90, т. VI, дело № 966 от
16.11.2005 г. (СВ – № 126 от 16.11.2005 г., т. 6,
н. д. № 1211/2005 г.).
– Сумата от 9500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на
парцел – лозе с овощни дръвчета, с площ 400 кв. м,
намиращ се в гр. Брацигово, местност Просовето, като част от имот № 221 по кадастралния
план на същата местност, заедно с построена
в него едноетажна масивна сграда със ЗП 15
кв. м, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 90, т. VI, дело
№ 966 от 16.11.2005 г. (СВ – № 126/16.11.2005 г.,
т. 6, н. д. № 1211/2005 г.).
– Су мата от 381 лв., представл яваща пазарната стойност към момента на отчуж даване на земеделски имот № 084028, намиращ
се в местност Просовето в землището на гр.
Брацигово, ЕК АТТЕ 06207, с площ 1,905 дка,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 90, т. VI, дело. № 966 от
16.11.2005 г. (СВ – № 126/16.11.2005 г., т. 6, н. д.
№ 1211/2005 г.).
– Сумата от 36 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на
180/1677 ид. ч. от земеделски имот № 084030,
намиращ се в местност Просовето в землището
на гр. Брацигово, ЕК АТТЕ 06207, с площ от 1,677
дка, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 90, т. VI, дело
№ 966 от 16.11.2005 г. (СВ – № 126/16.11.2005 г.,
т. 6, н. д. № 1211/2005 г.).
– Сумата от 22 204 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване
на парцели II, III, V и VI, ЕК АТТЕ 62973, с
обща площ 11 602,14 кв. м за сумата 578 693 лв.
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или 12,72 МРЗ, същите са били застроени със
селскостопански овчарници, които са разрушени
от 1996 г. съгласно удостоверение на Община
Брацигово № 84 от 04.03.20 04 г., намиращи
се в с. Розово, община Брацигово, местност
Владовица, от ч у ж дени с нотариа лен акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 120,
т. І/2004 г. (СВ – акт № 117, т. І, д. № 126/2004,
вх. рег. № 203/05.03.2004 г.).
– Сумата от 3490 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване
на дворно място, пл. № 19, кв. 5 с площ от 414
кв. м, ведно със застроена в имота паянтова
жилищна сграда със ЗП от 36 кв. м, намиращи се в местност Дълве в землището на
с. Жребичко, област Пазарджик, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 111, т. III, рег. № 3792, дело
№ 438/21.06.2005 г. (СВ – № 126/21.06.2005 г.,
т. 3, н. д. № 563/2005 г.).
– Сумата от 6101 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на
незастроен парцел XXIII в кв. 32 по плана на
гр. Брацигово с площ 144,07 кв. м, отчужден
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 163, т. IV, peг. № 5568, дело
№ 672/16.09.2004 г. (СВ – № 147/16.09.2004 г.).
– Сумата от 19 830 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на
УПИ – парцел V-2364 в кв. 166 по плана на гр.
Пещера с площ 275 кв. м заедно с построените в
парцела масивна сграда на основно застрояване
с жилищно предназначение със ЗП от 75 кв. м и
второстепенна масивна едноетажна сграда – гараж със ЗП от 18 кв. м, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 125, т. III, рег. № 4793, дело № 441/30.10.2002 г.
(СВ – № 96/30.10.2002 г., т. 3, н. д. № 568/2002 г.).
– Сумата от 3200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил марка „БМВ“, модел „318 И“, тъмносив, с рег. № РА0580А, рама WBAAK310609573122,
отчужден на 15.06.1998 г.
– Сумата от 10 000 лв. от продажбата на
парцел с площ 400 кв. м ведно с построена в
него сграда от 52 кв. м, намиращи се в местност Просовето в землището на гр. Брацигово,
№ 220 по кадастралния план на местността,
отчужден с нотариален акт за покупко-прода жба на недви ж им имо т № 90, т. V I, рег.
№ 966/16.11.20 05 г. (СВ – № 126/16.11.20 05 г.,
т. 6, н. д. № 1211/2005 г.).
– Сумата от 10 000 лв. от продажбата на
парцел – лозе с овощни дръвчета с площ 400
кв. м, намиращ се в гр. Брацигово, местност
Просовето, като част от имот № 221 по кадастралния план на същата местност, заедно с
построена в него едноетажна масивна сграда
със ЗП от 15 кв. м, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 90, т. VI,
рег. № 966/16.11.2005 г. (СВ – № 126/16.11.2005 г.,
т. 6, н. д. № 1211/2005 г.).
– Сумата от 108 лв. от продажбата на земеделски имот № 084028, намиращ се в местно с т Пр о с ов е т о в з ем л и ще т о н а г р. Брац и г ово, ЕК АТ Т Е 0 62 07, с п лощ 1,9 05 д к а,
отчужден с нотариален акт за покупко-про-
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да жба на недви ж им имо т № 90, т. V I, рег.
№ 966/16.11.20 05 г. (СВ – № 126/16.11.20 05 г.,
т. 6, н. д. № 1211/2005 г.).
– С у мата о т 10,21 л в. о т п рода жбата на
180/1677 ид. ч. от земеделски имот № 084030,
намиращ се в местност Просовето в землището на гр. Брацигово, ЕК АТТЕ 06207, с площ
от 1,677 дка, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 90, т. VI,
рег. № 966/16.11.2005 г. (СВ – № 126/16.11.2005 г.,
т. 6, н. д. № 1211/2005 г.).
– С у мата о т 5281 л в., о т п рода жбата на
парцели II, III, V и VI, ЕК АТТЕ 62973, с обща
площ от 11 602,14 кв. м за сумата от 578 693 лв.
или 12,72 МРЗ, същите са били застроени със
селскостопански овчарници, които са разрушени
от 1996 г., съгласно удостоверение на Община
Брацигово № 84 от 04.03.20 04 г., намиращи
се в с. Розово, община Брацигово, местност
Владовица, от ч у ж дени с нотариа лен акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 120,
т. І/2004 г. (СВ – акт № 117, т. І, д. № 126/2004,
вх. рег. № 203/05.03.2004 г.).
– Су мата от 189,50 лв. от прода жбата на
дворно място, пл. № 19, кв. 5 с площ от 414
кв. м, ведно със застроена в имота паянтова
жилищна сграда със ЗП от 36 кв.м., намиращи се в местност Дълве в землището на
с. Жребичко, област Пазарджик, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 111, т. III, рег. № 3792, дело
№ 438/21.06.2005 г. (СВ – № 126/21.06.2005 г.,
т. 3, н. д. № 563/2005 г.).
– Су мата от 801,40 лв. от прода жбата на
незастроен парцел Х ХП1 в кв. 32 по плана
на гр. Брацигово с площ 144,07 кв. м, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 163, т. IV, peг. № 5568, дело
№ 672/16.09.2004 г. (СВ – № 147/16.09.2004 г.).
– С у мат а о т 3455 л в. о т п р ода жбат а на
УПИ – парцел V-2364 в кв. 166 по плана на гр.
Пещера с площ от 275 кв. м, заедно с построените в парцела масивна сграда на основно
застрояване с жилищно предназначение със ЗП
от 75 кв. м и второстепенна масивна едноетажна
сграда – гараж със ЗП от 18 кв. м, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 125, т. III, рег. № 4793, дело № 441
от 30.10.2002 г. (СВ – № 96/30.10.2002 г., т. 3,
н. д. № 568/2002 г.).
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
16.09.2011 г. от 9 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД. Указва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаното имущество и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 16.09.2011 г.,
и по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
5504
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д. № 1147/2010 по мотивирано искане
на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност срещу Нивелин
Иванов Неделчев и Галина Ангелова Неделчева
с постоянен и настоящ адрес гр. Раднево, ул.
Андон Черковски 9, и същото е насрочено за
първо открито съдебно заседание на 20.09.2011 г.
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от 14,15 ч., с което на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД и Решение № 534 от 24.11.2011 г.
на КУИППД е предявено искане за отнемане
в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 129 316,60 лв.:
– 29 300 лв. (пазарната стойност) от продажбата на – дворно място 722 кв. м, намиращо се
в гр. Раднево, област Стара Загора, ул. Андон
Черковски 11, представляващо УПИ ХІІІ-425 в кв.
81 по плана на града, при граници: улица; УПИ
ІХ-421; Х-422; ХІІ-424; ХІV-426 и VІІІ-420, заедно с
построената в него едноетажна жилищна сграда,
състояща се от две стаи и коридор, със застроена площ 17 кв. м, а по скица представляващо
поземлен имот с идентификатор № 61460.504.301,
при граници: № 61460.504.300, № 61460.504.298,
№ 61460.504.297, № 61460.504.302, № 61460.504.296,
№ 61460.504.538, ведно с построената в него
сграда с идентификатор № 61460.504.301.1 със
застроена площ 24 кв. м, етажи – един, с предназначение жилищна сграда – еднофамилна,
конструкция – паянтова, и сграда с идентификатор № 61460.504.301.2 от 17 кв. м, етажи – един,
ведно със законната лихва, считано от датата
на предявяването на мотивираното искане до
пълното изплащане на сумата.
– 6900 лв. (пазарната стойност) от продажбата на – гараж № 2, намиращ се в гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. Спортна 4, по плана на
града, с идентификатор № 61460.504.77.1.2, попадащ в сграда с идентификатор № 61460.504.77.1,
пост роена в позем лен имо т с и ден т ификатор № 61460.504.77, при г раници: на същи я
ета ж – № 61460.504.77.1.3; № 61460.504.77.1.1,
над обекта № 61460.504.77.1.8, построен върху
общинска земя, ведно със съответните части от
общите части на сградата и отстъпеното право
на строеж, ведно със законната лихва считано
от датата на предявяването на мотивираното
искане до пълното изплащане на сумата.
– 14 400 лв. (пазарната стойност) от продажбата на – дворно място 1882 кв. м ведно с
двуетажна масивна жилищна сграда с квадратура
65 кв. м, състояща се от три стаи и коридор на
всеки един етаж, стопанска сграда с квадратура
44 кв. м, стопанска сграда с квадратура 35 кв. м
и подобрения в дворното място, представляващо
УПИ ХІІ-124 в кв. 15 на с. Българене, област
Стара Загора, при граници: УПИ ХІ-123; ХІІІ125; ІІІ-115; ІV-116; улица, ведно със законната
лихва считано от датата на предявяването на
мотивираното искане до пълното изплащане
на сумата.
– 7800 лв. (пазарната стойност) от продажбата на – дворно място с площ 382 кв. м в гр.
Раднево, община Раднево, представляващо УПИ
VІ-1523 в кв. 79 по плана на града, при граници:
УПИ ІІІ-1548; УПИ ІV-1549; УПИ І-1523, 2160,
ведно със законната лихва считано от датата
на предявяването на мотивираното искане до
пълното изплащане на сумата.
– 6300 лв. (пазарната стойност) от продажбата
на – лек автомобил „Форд Транзит“ ДК № СТ
5524, рама № WFOLXXGBVLSL42524, ведно със
законната лихва считано от датата на предявяването на мотивираното искане до пълното
изплащане на сумата.
– 8100 лв. (пазарната стойност) от продажбата
на лек автомобил „Митцубиши Паджеро“ ДК
№ СТ 0884 АН, рама № V464053335, ведно със
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законната лихва считано от датата на предявяването на мотивираното искане до пълното
изплащане на сумата.
– 8400 лв. (пазарната стойност) от продажбата
на лек автомобил „Митцубиши Аутлендър“ ДК
№ СТ 4279 АН, рама № JMAXRCU5W4U000302,
ведно със законната лихва считано от датата
на предявяването на мотивираното искане до
пълното изплащане на сумата.
– 5100 лв. (пазарната стойност) от продажбата
на лек автомобил „Митцубиши Паджеро“ ДК
№ СТ 0926 АН, рама № V264004273, ведно със
законната лихва считано от датата на предявяването на мотивираното искане до пълното
изплащане на сумата.
– 39 116,60 лв. предоставен заем от Нивелин
Иванов Неделчев на Иванка Георгиева Грозева
ведно със законната лихва считано от датата
на предявяването на мотивираното искане до
пълното изплащане на сумата.
В случай че искането за отнемане на полученото по сделките, определено по пазарна
стойност, не бъде уважено, да се поиска отнеме
на сумите, посочени в нотариалните актове
и договорите за покупко-продажба на МПС,
както следва:
– 9500 лв. от продажбата на – дворно място
722 кв. м, намиращо се в гр. Раднево, област
Стара Загора, ул. Андон Черковски 11, представляващо УПИ ХІІІ-425 в кв. 81 по плана на
града, при граници: улица; УПИ ІХ-421; Х-422;
ХІІ-424; ХІV-426 и VІІІ-420 заедно с построената
в него едноетажна жилищна сграда, състояща
се от две стаи и коридор, със застроена площ 17
кв. м, а по скица представляващо поземлен имот
с идентификатор № 61460.504.301, при граници:
№ 61460.504.300, № 61460.504.298, № 61460.504.297,
№ 61460.504.302, № 61460.504.296, № 61460.504.538,
ведно с построената в него сграда с идентификатор № 61460.504.301.1 със застроена площ 24
кв. м, етажи – един, с предназначение жилищна
сграда – еднофамилна, конструкция – паянтова,
и сграда с идентификатор № 61460.504.301.2 от 17
кв. м, етажи – един, ведно със законната лихва
считано от датата на предявяването на мотивираното искане до пълното изплащане на сумата.
– 4000 лв. от продажбата на – гараж № 2,
намиращ се в гр. Раднево, област Стара Загора,
ул. Спортна 4, по плана на града, с идентификатор № 61460.504.77.1.2, попадащ в сграда с
идентификатор № 61460.504.77.1, построена в
поземлен имот с идентификатор № 61460.504.77,
при граници: на същия етаж № 61460.504.77.1.3;
№ 61460.504.77.1.1, над обекта № 61460.504.77.1.8,
построен върху общинска земя, ведно със съответните части от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж, ведно със законната лихва считано от датата на предявяването
на мотивираното искане до пълното изплащане
на сумата.
– 5500 лв. от продажбата на – дворно място
1882 кв. м, ведно с двуетажна масивна жилищна
сграда с квадратура 65 кв. м, състояща се от три
стаи и коридор на всеки един етаж, стопанска
сграда с квадратура 44 кв. м, стопанска сграда
с квадратура 35 кв. м и подобрения в дворното
място, представляващо УПИ ХІІ-124 в кв. 15 на
с. Българене, област Стара Загора, при грани-
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ци: УПИ ХІ-123; ХІІІ-125; ІІІ-115; ІV-116; улица,
ведно със законната лихва считано от датата
на предявяването на мотивираното искане до
пълното изплащане на сумата.
– 5800 лв. от продажбата на – дворно място с
площ 382 кв. м в гр. Раднево, община Раднево,
представляващо УПИ VІ-1523 в кв. 79 по плана на града, при граници: УПИ ІІІ-1548; УПИ
ІV-1549; УПИ І-1523, 2160, ведно със законната
лихва считано от датата на предявяването на
мотивираното искане до пълното изплащане
на сумата.
– 9 0 0 л в. о т п р ода ж бат а на – лек а в т о мобил „Форд Транзит“ ДК № СТ 5524, рама
№ WFOLXXGBVLSL42524, ведно със законната
лихва считано от датата на предявяването на
мотивираното искане до пълното изплащане
на сумата.
– 700 лв. от продажбата на лек автомобил
„Митцубиши Паджеро“ ДК № СТ 0884 АН, рама
№ V464053335, ведно със законната лихва считано
от датата на предявяването на мотивираното
искане до пълното изплащане на сумата.
– 1000 лв. от продажбата на лек автомобил
„Митцубиши Аутлендър“ ДК № СТ 4279 АН, рама
№ JMAXRCU5W4U000302, ведно със законната
лихва считано от датата на предявяването на
мотивираното искане до пълното изплащане
на сумата.
– 500 лв. от продажбата на лек автомобил
„Митцубиши Пад жеро“ ДК № СТ 0926 А Н,
рама № V264004273, ведно със законната лихва
считано от датата на предявяването на мотивираното искане до пълното изплащане на сумата.
Съдът у казва на заинтересу ваните лица,
че могат да предявят своите претенции върху
посоченото имущество – предмет на искането,
с оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД
в срок до 19.09.2011 г.
5505
Софийският градски съд, I гр. отделение, 13
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр.д. № 12346/2010
въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност срещу Станислав Ангелов
Методиев с постоянен и настоящ адрес София,
ж.к. Зона Б-5 № 8, вх. Б, ет. 1, ап. 3, и Стефка
Петрова Методиева с постоянен и настоящ адрес
Перник, ул. Капитан Петко войвода 15, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 15.09.2011 г. от 11 ч. Определя двумесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, притежавано от
Станислав Ангелов Методиев и Стефка Петрова
Методиева, описано, както следва:
От Станислав Ангелов Методиев:
Су мата от 20 400 лв., предоставена през
2007 г. в заем от Станислав Ангелов Методиев
на Владимир Валериев Харалампиев съгласно
нотариален акт за у чредяване на договорна
ипотека върху недвижим имот № 178 т. П, рег.
№ 3546, дело № 344 от 29.06.2007 г., вписан с
вх. рег. № 2956 от 29.06.2007 г., акт № 69, том
III, дело № 2330/2007 на Службата по вписванията – гр. Перник.
Сумата от 1870 лв., предоставена през 2005 г.
в заем от Станислав Ангелов Методиев на Цветанка Панталеева Гигова и на Петко Георгиев
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Гигов съгласно нотариален акт за учредяване на
договорна ипотека върху недвижим имот № 118
т. Ш, рег. № 9442, дело № 484 от 9.08.2005 г.,
вписан с вх. № 2787 от 9.08.2005 г., акт № 3, том
III, дело № 2073/2005 на Службата по вписванията – гр. Перник.
Сумата от 700 лв. от прода жбата на лек
автомобил, марка „Мерцедес 30 0 Д“, с рег.
№ РК 5420 АР, цвят пясъчнобежов, металик,
с дат а на п ърва р ег ис т ра ц и я 2 5.02 .1989 г.,
№ на рама WDB1241301A474501, № на двигател
60391210027461, отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 6.02.2007 г.
От Станислав Ангелов Методиев и Стефка
Петрова Методиева:
Апартамент в София на бул. Генерал Скобелев 36, ет. 4, явяващ се III над партера, със
ЗП от около 70 кв. м, състоящ се от две стаи,
вестибюл, кухня, клозет-баня и антре, заедно
с едно избено помещение (мазе) № 11 с площ
2 кв. м и таванско помещение с РЗП на обекта
3 кв. м, а така също и ведно с 13/2602 ид.ч. от
общите части на сградата и от дворното място, в
което е построена сградата, цялото с пространство 253,60 кв. м, съставляващо УПИ III-14 в
кв. 335 по плана на София, местност Центъра,
съобразно план за регулация, одобрен със Заповед № РД-09-50-572 от 27.10.1978 г. Пазарната
стойност към септември 2009 г. е 175 680 лв.
5455
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 12 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр. д. № 14382/2010 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобита от престъпна дейност
срещу Бойка Петрова Желязкова с постоянен и
настоящ адрес София, район „Люлин“, ул. Луи
Пастьор 2, Иван Николаев Младенов с постоянен и настоящ адрес София, район „Красна
поляна“, ж. к. Разсадник – Коньовица № 26,
вх. Б, ет. 1, ап. 24, Тома Николаев Младенов
с постоянен и настоящ адрес София, район
„Красна поляна“, ж. к. Разсадник – Коньовица
№ 22А, вх. В, ет. 2, ап. 50, Елисавета Николаева Младенова с постоянен и настоящ адрес гр.
Долни Дъбник, ул. Мургаш 4, Станчо Николов
Желязков с постоянен и настоящ адрес София,
район „Люлин“, ул. Луи Пастьор 2, Евдокия
Колева Младенова с постоянен и настоящ адрес
гр. Сливница, ул. Щастие 2, в качеството им на
наследници на Кольо Миланов Стоянов, бивш
жител на гр. Сливница, ул. Иван Вазов 130, и
същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на 17.11.2011 г. в 10 ч. Определя
двумесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ на заинтересованите лица
да предявят претенции върху имуществото, притежавано от Бойка Петрова Желязкова, Иван
Николаев Младенов, Тома Николаев Младенов,
Елисавета Николаева Младенова, Станчо Николов Желязков и Евдокия Колева Младенова,
описано, както следва:
От Бойка Петрова Желязкова, Иван Николаев
Младенов, Тома Николаев Младенов, Елисавета
Николаева Младенова, Станчо Николов Желязков
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и Евдокия Колева Младенова съответните им
полагащи се по закон наследствени идеални части
от недвижимите имоти и движими вещи:
– 3/10 идеални части от недвижимия имот
апартамент с площ 100 кв. м в София, ул. Александър Стамболийски 22, вх. А, ет. 2, заедно с
1/2 ид. ч. от принадлежащото избено помещение
и 3000/74310 ид. ч. от общите части на сградата
и дворното място (цялото с площ 578 кв. м).
– Лек автомобил марка „Форд Фиеста“, рег.
№ СО 0691 МА, с дата на първоначална регистрация/производство 01.10.1989 г. Автомобилът
е внесен от Кольо М. Стоянов.
– Лек автомобил марка „ВАЗ 21061 1500 С“,
рег. № СО 5498 ТА, с дата на първоначална
регистрация/производство 09.12.1988 г., закупен
от Кольо М. Стоянов.
– Апартамент № 24 със застроена площ 83,81
кв. м в София, ж. к. Разсадника, бл. 26, вх. Б,
ет. 1, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и
обслужващи помещения, заедно с избено помещение № 1 и съответните ид. части от общите
части на сградата и правото на строеж.
– Лек автомобил марка „Мерцедес Е 220Д“,
рег. № СО 8698 ВА, с дата на първоначалната
регистрация/производство 20.11.1995 г., закупен
от Бойка П. Желязкова.
От Бойка Петрова Желязкова:
Сумата в размер 87 919,81 брит. паунда, равняващи се на 273 330,01 лв., ведно с начислените
лихви, постъпили по сметка № 1915910704 при
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Бойка
Желязкова (до смъртта на съпруга є).
5667
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по
ф.д. № 14403/2000 за политическа партия „Ред,
законност и справедливост“, приети на редовно
заседание на управителния съвет на партията,
проведено на 6.02.2011 г.: заличава от регистъра
следните членове на упрвителния съвет: Атанас
Иванов Железчев, Борис Георгиев Джелепов,
Дарин Величков Матов, Димитър Асенов Колев,
Димитър Иванов Абаджиев, Димитър Йорданов Чукарски, Емил Борисов Филипов, Илия
Тодоров Илиев, Маринета Тодорова Кузманова,
Марио Иванов Тагарински, Надежда Димитрова
Тодоровска, Петко Хараламбиев Казанджиев,
Станислав Николов Филипов и Тодор Димитров
Великов; заличава от регистъра като член на
Висшия контролно-ревизионен съвет Светослав
Георгиев Стефанов; заличава от регистъра като
членове на Политическия съвет: Атанас Иванов
Железчев, Димитър Иванов Абаджиев, Илия
Тодоров И лиев, На деж да Дими т рова Тодо ровска, Станислав Николов Филипов и Тодор
Димитров Великов; вписва новите членове на
Политическия съвет на политическа партия „Ред,
законност и справедливост“: Пламен Данчев
Николов – зам.-председател; Живко Христов
Темел ков – меж д у нар оден с ек р е т ар; А н г ел
Димитров Димитров – член; Диляна Иванова
Мичева – член; Пламен Янков Цветков – член;
Слави Василев Василев – член, и Тодор Димитров Балабанов – член.
5451
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
29. – ПОАД „ЦКБ – Сила“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Пояс- 2010 г. 2009 г.
нение ’000 лв. ’000 лв.
Активи
Нетекущи активи
Нематериални активи
Mашини и съоръжения
Инвестиционни имоти
Финансови активи
Нетекущи активи
Текущи активи
Финансови активи
Вземания, свързани с
инвестиции
Вземания от свързани
лица
Други вземания
Парични средства
Текущи активи
Общо активи
Собствен капитал
Акционерен капитал
Други резерви
Резерв от бизнес комбинации
Неразпределена печалба
Общо собствен капитал
Пенсионни резерви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг
Отсрочени данъчни пасиви
Нетекущи пасиви

6
7
8
9

12
13
26.3
14
15

162
530
1 031
1 245
2 968

134
129
1 034
7 834
9 131

13 503
209

118

334

248

64
776
14 886
17 854

44
964
1 374
10 505

16.1
16.2
5

10 500
555
(361)

5 500
556
-

16.3

3 730
14 424
3 073

3 146
9 202
1 169

10.1

51

20

11

9

10

60

30

17

Текущи пасиви
Задължения по финан- 10.1
30
сов лизинг
Задължения
18
38
Задължения към пер- 20.2
117
сонала и осигурителни
институции
Други задължения
19
112
Текущи пасиви
297
Общо пасиви
357
Общо собствен капитал,
17 854 10
пенсион н и резерви и
пасиви
Отчет за всеобхватния доход

12
81
11
104
134
505

Пояс- 2010 г. 2009 г.
нение ’000 лв. ’000 лв.
1
2
3
4
Приходи от пенсионно21
6 567
2 721
осигурителна дейност
Административни раз22
(4 912) (2 030)
ходи

ВЕСТНИК
1
Печалба от пенсионноосигурителна дейност

С Т Р. 8 7
2

3
1 655

4

(536)

(351)

23

(583)

355

8

(15)

(12)

24

69

9

590

692

(6)

(3)

584
584

689
689

Промяна на пенсионни
резерви
Печ а л би /(з а г у би) з а
финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата
или загубата, нетно
Резултат от инвестиционни имоти, нетно
Други финансови приходи, нетно
Печалба за периода от
дейността преди данъци
Разходи за данъци, нетно
Печалба за периода
Общо всеобхватен доход

25

691

Отчет за паричните потоци

1
Оперативна дейност
Парични постъпления
от пенсионни фондове
Парични плащани я
към пенсионни фондове
Плащания, свързани с
пенсионни резерви
Плащания към търговски контрагенти
Плащания, свързани с
комисиони на осигурителни посредници
П лащани я к ъм пер сонал и осигурителни
институции
Други парични потоци
от основна дейност
Нетен паричен поток
от оперативна дейност
Инвест иц ионна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на нематериални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от прода жба на финансови
активи
Постъпления, свързани с инвестиционни
имоти
Получени лихви
Платени лихви

Пояс- 2010 г. 2009 г.
нение ’000 лв. ’000 лв.
2
3
4
6 497

2 690

(16)

(8)

(8)

-

(1 831)

(819)

(973)

(418)

(1 885)

(761)

1 245

(81)

3 029

603

(258)

(81)

-

(3)

(3 672)

(3 430)

330

3 821

238

(11)

292

58

-

(6)

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

1
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания по договори
за финансов лизинг
Други парични потоци
от финансова дейност
Нетен паричен поток
от финансова дейност
Нетно увеличение/(намаление) на парични
средства
Парични средства и еквиваленти в началото
на периода
Пари чни средст ва и
еквиваленти в края на
периода

2

3
(3 070)

15

4
348

(33)

(14)

(72)

-

(105)

(14)

(146)

937

1 073

136

927

1 073

Отчет за промените в собствения капитал
Хил. лв.
Осно- Дру- Резерв Не- Общо
вен ка- ги от биз- раз- капипитал
ренес преде- тал
зерви комби- лена
нации печалба
Салдо към
1 януари
2009 г.
Печалба за
годината
Общо всеобхватен
доход за
годината
Салдо към
31 декември 2009 г.
Емисия на
акционерен ка питал
Б и з н е с
комбинации
Дру г и изменения
Сделки със
собственици
Печалба за
годината
Общо всеобхватен
доход за
годината
Салдо към
31 декември 2010 г.

5 500

556

-

2 457

8 513

-

-

-

689

689

-

-

-

689

689

5 500

556

-

3 146

9 202

5 000

-

-

-

5 000

-

-

-

(1)

5 000

(1)

-

-

(361)

(361)

-

(361)

-

(1)

-

4 638

584

584

584

584

ВЕСТНИК
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Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви
Хил. лв.
Резерв
минимална
доходност
ППФ

555

(361) 3 730 14 424

Общо
пенсионноосигурителни
резерви

Салдо
към
1 януари
2009 г.
Изменение
на пенсионноосигурителните
резерви
Други изменения
Салдо
към 31
декември
2009 г.

153

657

9

-

819

-

351

-

-

351

-

-

(1)

-

(1)

153

1 008

8

-

1 169

Изменение
на пенсионноосигурителните
резерви
Изменение
на пенсионноосигурителните
резерви
от бизнес
комбинации
Салдо
към 31
декември
2010 г.

26

510

(1)

1

536

347

1 021

-

-

1 368

526

2 539

7

1

3 073

Изготвил:
Е. Йорданова

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

5553
29а. – Професионален пенсионен фонд „ЦКБ –
Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:

Отчет за нетните активи в наличност за доходи

1
10 500

Резерв ПоПомини- жиз- жизмална
нен
нен
доход- пенси- пенсиност
онен онен
УПФ резерв резерв
ДПФ УПФ

Активи
Инвестиционни
имоти

Пояснение
2
6

2010 г. 2009 г.
’000 лв. ’000 лв.
3
4
1 844

518
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1

2

Аванси за придобиване на инвестиционни имоти
Финансови активи,
отчитани по справедлива стойност
в печалбата или
загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към
свързани лица

7

350

-

8

40 943

13 182

9
10

460
9 155
52 752

32
764
14 496

44

25

14.2

3

4

44
25
Нетни активи в на11
52 708 14 471
личност за доходи
Отчет за промени в размера на нетните активи
в наличност за доходи
Пояснение
1
2
Печалби от финан12
сови активи, отчитани по справедлива
стойност в печа лбата или загубата,
нетно
Загуба от инвести6
ционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата
на фонда
Вноски за осигурени
лица
По с т ъп и л и с у м и
за осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения в резултат от бизнес комбинации
Увеличения, свързани с осигурителни
вноски
Изплатени суми по
осигурителни договори
Преведени суми на
лица, премина ли
в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси за
ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни
вноски
Увеличение, нетно

2010 г. 2009 г.
’000 лв. ’000 лв.
3
4
2 839
806

(12)

(2)

2 827

804

11

8 453

3 328

11

3 596

424

5

ВЕСТНИК
1
Нетни активи в наличност в началото
на периода

С Т Р. 8 9
3
14 471

4
11 281

Нетни активи в на11
52 708
личност в края на
периода
Отчет за паричните потоци

14 471

1
Оперативна дейност
Постъпления, свърза н и с о си г у р ен и
лица
Плащания, свързани
с осигурени лица
Платени такси на
ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Постъпления от бизнес комбинации
Нетен паричен поток от оперативна
дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и
дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови
активи
Плащания, свързани с инвестиционни
имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

2
11

Пояснение
2
11

2010 г. 2009 г.
’000 лв. ’000 лв.
3
4
8 453

3 328

(3 224)

(552)

14.1

(914)

(299)

11

3 596

424

11

(3 684)

(514)

5

4 924

-

9 151

2 387

2 307

190

(22 776)

(4 841)

22 677

1 965

(364)

(4)

3

2

-

(2)

1 847

(2 690)

6, 7
6

31 194

-

43 243

3 752

11

(3 222)

(553)

11

(3 684)

(514)

Печалба от валутна
преоценка на парични средства

19

-

13

(927)

(299)

Нетно увеличение/
(намаление) на пари
и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода

11 017

(303)

2 231

2 534

(7 833) (1 366)
38 237

3 190

10

С Т Р.

90

1
Пари и парични еквиваленти в края на
периода
Изготвил:
Е. Йорданова

ДЪРЖАВЕН
2
10

3
13 248

4
2 231

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

5554
29б. – Универсален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“
на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност
за доходи
Пояснение

2010 г. 2009 г.
’000 лв. ’000 лв.

Активи
Инвестиционни
имоти
Аванси за придобиване на инвестиционни имоти
Финансови активи,
отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата
Вземания

6

8 991

3 022

7

1 450

1 540

9

10 974

292

Парични средства

10

26 881

4 992

254 901

96 440

8

Общо активи

206 605

86 594

Пасиви
Задъл жени я към
свързани лица
Нетни активи в наличност за доходи

14.2

11

211

213

211

213

254 690

96 227

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи
Пояснение
1
2
Печалби от финан12
сови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата,
нетно
Загуба от инвести6
ционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата
на фонда
Вноски за осигурени
лица
По с т ъп и л и с у м и
за осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни фондове

2010 г. 2009 г.
’000 лв. ’000 лв.
3
4
11 760
6 194

(122)

(16)

11 638

6 178

11

57 927

28 858

11

14 345

4 032

ВЕСТНИК
1
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2

Увеличения в резул5
тат от бизнес комбинации
Други увеличения
Увеличения, свързани с осигурителни
вноски
Изплатени суми по
11
осигурителни договори
Преведени суми на
11
лица, премина ли
в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси за
13
ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни
вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в на11
личност в началото
на периода
Нетни активи в на11
личност в края на
периода
Отчет за паричните

1
Оперативна дейност
Постъпления, свърза н и с оси г у рен и
лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на
ПОАД
По с т ъп лен и я о т
дру ги пенсионни
фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания към пенсионен резерв
Постъпления от бизнес комбинация
Нетен паричен поток от оперативна
дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и
дивиденти
Платени лихви
Придобиване на финансови активи
По с т ъп лен и я о т
продажба на финансови активи

3

4

92 920

-

165 192

1
32 891

(190)

(34)

(12 838)

(2 574)

(5 339)

(2 320)

(18 367)

(4 928)

158 463
96 227

34 141
62 086

254 690

96 227

потоци

Поясне- 2010 г.
ние
’000 лв.
2
3

2009 г.
’000 лв.
4

11

57 927

28 858

11

(189)

(34)

14.1

(5 359)

(2 290)

11

14 345

4 032

11

(12 838)

(2 574)

(1)

-

19 523

-

73 408

27 992

10 796

1 597

5

(13)
(164 569) (43 526)
117 279

18 370
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1

2

Плащания, свързани с инвестиционни
имоти

6

(1 554)

(1 562)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно

6

10

9

-

(8)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба от валутна
преоценка на парични средства
Нетно увеличение
на пари и парични
еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на
периода
Изготвил:
Е. Йорданова

3

4

(38 051) (25 120)

10
10

85

-

35 442

2 872

14 299

11 427

49 741

14 299

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

5555
29в. – Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ –
Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност
за доходи
Пояснение

2010 г.
’000 лв.

2009 г.
’000 лв.

Активи
Инвестиционни
имоти
Финансови активи,
отчитани по справедливата стойност
в печалбата или загубата
Вземания

6

4 323

766

7

40 339

9 431

Парични средства

9

8

Общо активи
Пасиви
За д ъ л жени я к ъм
осигурени лица
За д ъ л жени я к ъм
свързани лица
Други задължения
Нетни активи в наличност за доходи

13.2

10

752

16

1 065

79

46 479

10 292

-

3

79

10

-

1

79

14

46 400

10 278

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи
Поясне- 2010 г.
2009 г.
ние
’000 лв. ’000 лв.
Печалби за финан11
2 336
315
сови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата,
нетно
Загуба от инвести6
(31)
(5)
ционни имоти
Печалба от инвести2 305
310
ране на средствата
на фонда
Вноски за осигурени
лица
По с т ъ п и л и с у м и
за осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения в рез у л т ат о т би з не с
комбинации
Други увеличения
Увеличения, свързани с осигурителни
вноски

10

5 704

1 697

10

32

45

5

35 177

-

40 913

2
1 744

Изплатени суми по
осигурителни договори
Преведени суми на
л и ц а , п р ем и н а л и
в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси за
ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни
вноски

10

(5 771)

(856)

10

(1 024)

(14)

12

(301)

(102)

(7 096)

(972)

Увеличение, нетно
36 122
Нетни активи в на10
10 278
личност в началото
на периода
Нетни активи в на10
46 400
личност в края на
периода
Отчет за паричните потоци

1 082
9 196

1
Оперативна дейност
Постъпления, свърза н и с оси г у рен и
лица
Плащания, свързани с осигурени лица
и пенсионери
Платени такси на
ПОАД

Поясне- 2010 г.
ние
’000 лв.
2
3

10 278

2009 г.
’000 лв.
4

10

5 704

1 697

10

(5 661)

(838)

13

(232)

(97)

С Т Р.

92

1
По с т ъп лен и я о т
дру ги пенсионни
фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания за данъци, нето
Постъпления от бизнескомбинации
Нетен паричен поток от оперативна
дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и
дивиденти
Платени лихви
Придобиване на финансови активи
По с т ъп лен и я о т
продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни
имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба от валутна
преоценка на парични средства
Нетно увеличение
на пари и парични
еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на
периода
Изготвил:
Е. Йорданова

ДЪРЖАВЕН
2
10

3
32

4
45

10

(1 024)

(14)

10

(113)

(21)

2 430

-

1 136

772

2 110

234

(8)
(23 787)

(2 101)

21 312

1 975

6

(33)

(6)

6

3

3

(403)

105

17

-

750

877

9

2 086

1 209

9

2 836

2 086

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

5556
10. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на лицензираните дружества за
доброволно здравно осигуряване“ (АЛДДЗО),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 22.06.2011 г. в 10 ч. в заседателната
зала на офиса на ОЗОФ „Доверие“ – АД, в София,
ул. Будапеща 17, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2.
финансов отчет; 3. приемане на проектоплан за
работата на сдружението за 2011 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2011 г.; 5. вземане
на решение относно размера на членския внос
за 2011 г. и реда на внасянето му от членовете
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на асоциацията; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5508
29. – Управителният съвет на Националното
сдружение на българските спедитори (НСБС),
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
по своя инициатива общо събрание на членовете
на НСБС на 23.06.2011 г. в 14 ч. в конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков“, ул. Гео
Милев 158, София, при следния дневен ред: 1.
одобряване на протокола на общото събрание на
НСБС от 24.06.2010 г.; 2. приемане на отчета за
мандата на УС, годишния отчет за дейността на
НСБС от 24.06.2010 г. до 23.06.2011 г., годишен
баланс на НСБС за 2010 г. и насоки за работа
на НСБС през 2011 г.; 3. приемане на доклада
на контролния съвет за финансовите отчети на
НСБС за 2010 г.; 4. определяне на встъпителния и на редовния членски внос на членовете
на НСБС за 2012 г. и приемане на бюджета на
НСБС за 2012 г.; 5. разни. Поканват се всички
членове на НСБС да присъстват лично или чрез
упълномощени представители на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ.
Писмените материали са на разположение на
членовете на интернет страницата и адреса на
управление на НСБС в София, бул. Шипченски
проход 43, вх. Б, ет. 1.
5650
63. – Управителният съвет на Съюза на
българските композитори (СБК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.06.2011 г. в 10 ч. в сградата
на СБК – София, ул. Ив. Вазов 2, при следния
дневен ред: 1. отчетни доклади на УС, на УС на
ТФ и на КС; 2. избор на председател, заместникпредседател, председател на творческия фонд, 5
души членове на управителния съвет, 4 души
членове на управителния съвет на творческия
фонд, председател и 2 души членове на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час и ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място, при същия дневен ред
колкото и членове да се явят.
5519
61. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските автомобилисти“ (СБА), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 28.06.2011 г. в 10,30 ч. в залата
на Националния комитет на Българския Червен
кръст в София, ул. Джеймс Баучер 76, общо
събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2010 г.
и основни приоритети за развитие на СБА през
2011 – 2012 г.; 2. приемане на бюджета на СБА за
2011 г.; 3. избор на ръководни органи на Съюза
на българските автомобилисти. Материалите за
общото събрание са на разположение на делегатите
в клоновете на СБА седем дни преди събранието.
Регистрацията на делегатите ще започне в 10 ч.
на 28.06.2011 г.
5563
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3. – Управителният съвет на сдружение „Дом
на науката и техниката – Софийски регион“, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21 и
22 на устава свиква общо събрание на 16.06.2011 г.
в 14 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален дом на науката и техниката, ет. 5, зала 507А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на ДНТ – Софийски регион,
през периода 2006 – 2011 г.; 2. приемане бюджет
на сдружението за 2011 г.; 3. обсъждане предложения за промени в устава на сдружението; 4.
избор на нов управителен съвет.
5724
10. – Управителният съвет на СК „Джудо клуб
гр. Габрово“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.06.2011 г. в 18 ч. на стадион
„Христо Ботев“ – зала „Акробатика“, при следния
дневен ред: 1. отчет за спортно-състезателната
2010 г.; 2. избор на ръководни органи на клуба; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5587
29. – Управителният съвет на Териториалната
организация на НТС – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.06.2011 г. в 15,30 ч. в зала 209 на Дома на науката и техниката – Кърджали, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на ТО
на НТС – Кърджали, за периода 2007 – 2010 г.;
2. приемане на решения по отчета; 3. приемане
насоки на дейността на ТО на НТС за периода
2011 – 2014 г.; 4. приемане бюджет на ТО на
НТС за 2011 г. и рамков до края на мандата; 5.
приемане на промени в устава на ТО на НТС; 6.
избор на управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5299
12. – Управителният съвет на Кърджалийска
търговско-промишлена палата (КТПП) – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 24.06.2011 г. в 17 ч. в
Кърджали, ул. Отец Паисий 3 (в заседателната
зала на КТПП), при следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане на отчет за дейността на
КТПП за периода 2006 – 2010 г., отчет за приходите
и разходите на КТПП за периода 2006 – 2010 г.;
2. приемане основните насоки за дейността на
КТПП за периода 2011 – 2015 г.; 3. приемане
на промени в управителния орган на КТПП;
4. приемане на промени в устава на КТПП; 5.
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.
5284
13. – Управителният съвет на ВК „Спартак
96“, Плевен, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.06.2011 г. в 17 ч. в
сградата на волейболна зала „Спартак“, Плевен,
ул. Кала тепе 3, при дневен ред – прекратяване
на дейността на ВК „Спартак 96“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
5649
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1. – Съве т ът на д и ректори т е на „ А к вамиг – Инвест“ – АД, Пловдив, на основание
чл. 223, ал. 3 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на дружеството за
2010 г. на 15.06.2011 г. в 11 ч. в административната
сграда, намираща се на адреса на управление
на дружеството: Пловдив, ул. Христо Г. Данов
22, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на: а) годишния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2010 г.; б) годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2010 г.; проекторешение – ОСА приема:
а) годишния доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2010 г.; б)
годишния консолидиран доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2010 г.; 2. изслушване и приемане на докладите на
дипломирания експерт-счетоводител за: финансовия отчет за 2010 г. и консолидирания финансов
отчет за 2010 г.; проекторешение – ОСА приема
докладите на дипломирания експерт-счетоводител
за: финансовия отчет за 2010 г. и консолидирания
финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на заверените от дипломирания експерт-счетоводител:
а) годишен финансов отчет на дружеството за
финансовата 2010 г.; б) консолидиран финансов
отчет на дружеството за финансовата 2010 г.;
проекторешение – ОСА приема (одобрява) заверените от дипломирания експерт-счетоводител:
а) годишен финансов отчет на дружеството за
финансовата 2010 г.; б) консолидиран финансов
отчет на дружеството за финансовата 2010 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата
за финансовата 2010 г.; проекторешение – ОСА
приема предложението на съвета на директорите
за разпределението на печалбата за финансовата
2010 г.; 5. вземане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2010 г.; проекторешение – ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2010 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за финансовата 2011 г.; проекторешение – ОСА избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за финансовата 2011 г.; 7. вземане
на решение за освобождаване на Борис Георгиев
Лопарски като член на съвета на директорите и
освобождаване на същия от отговорност; проекторешение – ОСА освобождава Борис Георгиев
Лопарски като член на съвета на директорите и
освобождава същия от отговорност; 8. избор на
нов член на съвета на директорите с мандат до
изтичане на мандата на останалите двама членове,
а именно: 18.12.2012 г.; проекторешение – ОСА
избира предложения нов член на съвета на директорите с мандат до изтичане на мандата на
останалите двама членове, а именно: 18.12.2012 г.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството в Пловдив, ул. Христо
Г. Данов 22, всеки работен ден. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.06.2011 г. в 11 ч., на
същия адрес и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
5628
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25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зората на Тракия“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на сдружението свиква редовно (отчетно-изборно) общо събрание на членовете на 27.06.2011 г.
в 18 ч. в Пловдив, ул. Цар Калоян 8 (сградата
на „Розаимпекс“), в залата на ет. 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
от създаването му до датата на провеждането
на общото събрание на членовете; 2. приемане
на доклад на контролния съвет за финансовата
дейност и състояние на сдружението за периода
от създаването му до датата на провеждането
на общото събрание на членовете; 3. приемане
на счетоводен отчет и счетоводен баланс на
сдружението за отчетния период; 4. одобряване
действията на управителния съвет и освобождаване на членовете му от отговорност за периода
от встъпването им в длъжност до датата на
провеждане на общото събрание на членовете
на сдружението; 5. освобождаване от длъжност
членовете на действащия управителен съвет и
избор на нов управителен съвет; 6. приемане на
допълнения и промени в устава на сдружението;
7. вземане на решения относно бъдещата дейност
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
на сдружението общото събрание на членовете
на сдружението ще се проведе на същата дата в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите. Материалите за общото събрание ще бъдат на разположение на членовете
на сдружението в офиса всеки работен ден през
периода 1.05.2011 г. – 26.06.2011 г. от 10 до 17 ч.
5320
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб Банско – Разлог“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.06.2011 г. в 17 ч. в Банско, ул.
България 22, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2010 г.; 2. приемане на решение за избор на
нов председател на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. при
същия дневен ред. Членовете на сдружението
могат да се запознаят с писмените материали
по дневния ред на посочения адрес от 9 до 18 ч.
всеки работен ден.
5589
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дунавски център за обучение и развитие“, Свищов, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.06.2011 г. в 16 ч. на адрес: Свищов, ул.
Кирил Д. Аврамов 9, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността; 2. финансов отчет; 3.
приемане на промени в устава на сдружението; 4.
вземане на решение за откриване и регистриране
на клон на сдружението; 5. избиране на управител
на клона; 6. освобождаване и избиране на членове на управителния съвет; 7. освобождаване на
членове; 8. приемане на нови членове; 9. избор
на управителен съвет; 10. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрание-

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

то ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се.
5518
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Призма“, Стара Загора, на
основание чл. 27, ал. 1 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 1.07.2011 г. в 18 ч. в Стара Загора,
ул. Ген. Гурко 137, вх. 0, ап. 17, при следния
дневен ред: 1. промяна в начина на свикване на
общото събрание на СНЦ „Призма“ и съответно
промяна на устава му; 2. прекратяване дейността
на СНЦ „Призма“; 3. избор на ликвидатор на
сдружението и определяне на срок за ликвидация;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5298
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Център за регионално развитие“, Търговище,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.06.2011 г. в 13 ч. в управлението на
сдружението в Търговище, ул. Христо Ботев 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и финансовото състояние на сдружението за
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчетите
и освобождава членовете на УС от отговорност;
2. одобряване решения на УС и разпореждания
и заповеди на председателя на УС; проект за
решение – ОС приема предложенията на УС; 3.
приемане на насоки и програма за дейността на
сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС
приема предложените от УС насоки и програма за
дейността на сдружението за 2011 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2011 г.; проект за
решение – ОС приема предложения от УС бюджет
за 2011 г.; 5. освобождаване на членовете на УС
от отговорност; проект за решение – ОС приема
предложението на УС; 6. вземане на решение за
невнесени членски вноски за минали години; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
5592
15. – Управителният съвет на сдружение
„Мисионис“, Търговище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание
на 6.07.2011 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в
Търговище, ул. Пирин 12, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и финансовото състояние на
сдружението за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема отчетите и освобождава членовете на УС
от отговорност; 2. одобряване решения на УС и
разпореждания и заповеди на председателя на
УС; проект за решение – ОС приема предложенията на УС; 3. приемане на насоки и програма
за дейността на сдружението за 2011 г.; проект
за решение – ОС приема предложените от УС
насоки и програма за дейността на сдружението
за 2011 г.; 4. освобождаване на членовете на УС
от отговорност; проект за решение – ОС приема
предложението на УС; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място при същия дневен
ред един час по-късно.
5591
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Морал, Етика
и Гражданско образование“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 02.07.2011 г.
в 17,30 ч. в с. Оряховица, област Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружение с нестопанска цел в частна полза
„МЕГО“ през 2010 г.; 2. приемане на годишен план
за работа. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
5520
12. – Дру жес твото „ Х юлет – Пак ард“
(„Hewlett – Packard“), дружество, регистрирано
в щата Делауеър, САЩ, с адрес на управление
ул. Хановер 30 0 0, Па ло А лто, Ка лифорни я,
САЩ („НР“ или „дружеството“), на основание
чл. 92г от българск и я Закон за публичното
п ред ла га не на цен н и к н и ж а (ЗП П Ц К) във
връзка с чл. 92а ЗППЦК уведомява работниците и служителите на НР и на дъщерните му
дружества в България, отговарящи на условията
за участие, относно започването на първично
публично предлагане на обикновени акции на
НР с номинална стойност 0,01 USD („акциите“) съгласно условията на План 2011 за закупуване на акции от служители на дружество
„Hewlett – Packard“ („ПЗА“) или изменения План
2004 за стимулиране чрез акции на дружество
„Hewlett – Packard“ („ПСтА“), как то следва:
1. Съгласно ПЗА ще се предлагат максимум
100 000 000 акции. ПЗА предвижда два 6-месечни
периода на предлагане годишно, които започват
от първия ден, на който националните фондови
борси на САЩ започват търговия на или след
1 май и 1 ноември и изтичат 6 месеца по-късно – на 31 октомври или съответно на 30 април
(с изключение на първия период на предлагане, който започва на 1 юни и изтича 5 месеца
по-късно). Периодът на записване за участие в
ПЗА е три седмици преди започване на периода на предлагане. Закупуването се извършва
на последния борсов ден на всеки период на
предлагане – датата на закупуване. Обикновените акции могат да бъдат закупени по ПЗА
на цена не по-ниска от 95 % от справедливата
пазарна цена на акциите (както е дефинирано
в ПЗА) в последния борсов ден на периода на
предлагане, но Комитетът за човешки ресурси
и компенсации на Съвета на директорите на
дружеството има правото да коригира покупната
цена в бъдеще, като същата не може да е пониска от 85 % от справедливата пазарна цена
на обикновените акции в последния борсов ден
на периода на предлагане. Служителите нямат
право да закупят повече от 5000 акции за всеки
период на предлагане или акции на стойност
повече от 25 000 $ (по справедливата пазарна
цена на акции на началната дата на периода
на предлагане) за всяка календарна година.
2. Съгласно ПСтА на служителите и техните
директори от НР или на дъщерните му дружества или филиали могат да бъдат предоставени
различни видове бонуси, включително, но без
ограничение, опции за закупуване на акции,
ограничени акции и ограничени акционни единици. Както опциите за закупуване на акции,
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така и ограничените акции и ограничените
акционни единици дават право за придобиване на акции. Общият брой на акциите във
връзка с предлагането по ПСтА е 245 000 000.
Сроковете за предлагане и записване ще бъдат
уточнени във всяко от уведомленията, които
служителите ще получат във връзка с предлагането. Публичното предлагане на акциите се
извършва въз основа на проспект, одобрен в
Люксембург на 29.04.2011 г. и паспортизиран в
България на основание чл. 92г ЗППЦК. Служителите, които отговарят на изискванията
за участие, могат да се запознаят с проспекта
и резюмето му на български език на следната
интернет страница: www.bourse.lu. В допълнение проспектът и резюмето му на български
език могат да бъдат намерени и в разделите за
ПЗА и ПСтА във вътрешната мрежа на НР, а
безплатни копия могат да бъдат получени след
заявка до помощник-секретаря на дружеството
на адрес: ул. Хановер 3000 m/s 1050, Пало Алто,
94304 Калифорния, САЩ, и/или на телефонен
номер: 001 650 857 1501.
5629
160. – „София Хотел Балкан“ – АД, София,
вписано в търговския регистър с единен идентификационен код (ЕИК) 000660476, уведомява
инвеститорите относно началото на публично
предлагане на 100 000 броя безналични, неконвертируеми, лихвоносни, свободнопрехвърл яеми, необезпечени облигации с единична
ном и на л на с т ой но с т 10 0 евр о и ед и н и ч на
ем исионна ст ойност 10 0 евро съгласно решението за издаване на облигации, прието от
общото събрание на акционерите на 25 януари
2011 г. и съгласно Проспект за публично предлагане на облигации на дружеството, потвърден
от Комисията за финансов надзор (КФН) с
решение № 272-E от 20.04.2011 г. Предлаганите
облигации са от първа по ред облигационна
емисия на дружеството при обща номинална и
емисионна стойност на облигациите в размер
10 000 000 евро; срок (матуритет) на облигационния заем: 10 години, считано от датата на
сключване на заема, като главницата е платима
еднократно на падежа на облигационния заем;
лихва: 10 % годишно, платима на 12-месечие,
при лихвена конвенция Actual/365L – брой реални дни в годината на база 365 или 366 дни
в съответната година, като първото лихвено
плащане ще бъде извършено 12 месеца след
сключване на заема. В предлагането могат да
участват всички физически и юридически лица,
индивидуални и институционални инвеститори,
в това число местни и чуждестранни. Не се
предвиждат ограничения относно минималния
и максималния брой облигации, които могат
да бъдат придобити от едно лице. Едно лице
може да запише най-малко 1 облигация и наймного такъв брой облигации, който е равен на
общия брой предложени облигации. Могат да
бъдат записвани само цели облигации. Началната дата за записване на облигации е първият
работен ден, следващ изтичането на 7 дни от
обнародване на това съобщение в „Държавен
вестник“ и публикуването му в един централен
ежедневник (в. „Дневник“). В случай че това
съобщение бъде публикувано в двата вестника
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на различни дати, началната дата е първият
работен ден, следващ изтичането на 7 дни от
по-късната от двете дати. Край на подписката:
12 ч. в първия работен ден, следващ изтичането
на 2 седмици от началната дата на подписката.
Записването на облигации се извършва, като за
това инвеститорите подават писмени заявки до
упълномощения от емитента инвестиционен посредник „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
на адресите на неговите финансови центрове,
които са посочени в Проспекта за публично
предлагане на облигации, или до други банки или
инвестиционни посредници, чиито клиенти са
инвеститорите. Другите инвестиционни посредници уведомяват упълномощения от емитента
инвестиционен посредник „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, за постъпилите заявки и му ги
предават незабавно, но не по-късно от 12 ч. в
последния ден на подписката. Заплащането на
емисионната стойност на записваните облигации
се извършва в евро по специална набирателна
сметка на „София Хотел Балкан“ – АД: IBAN
BG65 BPBI 7940 5448 5347 01, BIC BPBIBGSF, в
обслужващата банка на дружеството „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД. Инвеститорите са
длъжни да заплатят емисионната стойност на
записваните от тях облигации най-късно до
12 ч. на последния ден от подписката (крайната
дата за записване на облигации). Плащането
се счита извършено в момента, в който специа лната банкова сметка на „Софи я Хотел
Балкан“ – АД, при банка „Юробанк И Еф Джи
България“ – А Д, е заверена със съответната
сума. Ако до крайния срок на подписката не
бъдат записани всички предложени облигации,
но са записани и платени най-малко 60 000
облигации с обща номина лна и емисионна
стойност в размер 6 000 000 евро, подписката
се счита за успешна и облигационният заем се
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счита за сключен в размер, равен на общата
емисионна стойност на записаните и платени
облигации. Не се предвижда издаване на повече
от предлаганите 100 000 облигации, включително
в случай на подаване на заявки за записване
на повече от предлаганите облигации; в такъв
случай подадените заявки се удовлетворяват по
реда на постъпването им при упълномощения
инвест иционен посредник „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД. Проспектът за публично
предлагане на облигации на „София Хотел Балкан“ – АД, е публикуван и инвеститорите могат
да получат безплатно копие всеки работен ден
от 9 до 17 ч. на следните места и по следния
начин: в офиса на „София Хотел Балкан“ – АД,
в София 1000, район „Средец“, пл. Света Неделя
5, Република България, телефонен номер: +359
2 937 80 69, факс: +359 2 981 00 10, лице за контакти: Десислава Ялъмова (директор за връзки с
инвеститорите), ел. поща: yalamova@sofiabalkan.
net; във финансовите центрове на упълномощения инвестиционен посредник „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, посочени в проспекта, в които се приемат заявки за записване на
облигации, телефонен номер: +359 2 811 66 25,
факс: +359 2 9 888 150, лице за контакти: Георги
Милев, ел. поща: GMilev@postbank.bg. Проспектът е достъпен и на интернет страницата
на дружеството: www.sofiabalkan.net, както и на
интернет страницата на „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД: www.postbank.bg. Проспектът и
допълнителна публична информация за дружеството могат да бъдат получени от публичния
регистър на Комисията за финансов надзор
(www.fsc.bg), както и чрез специализираната
финансова медия на Българската фондова борса
X3News (www.X3news.com).
5499

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 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;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
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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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