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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.;
изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от
2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г.,
бр. 101 от 2010 г. и бр. 34 и 105 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато към заявлението на търговеца
за вписване, заличаване или обявяване не са
приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице
по регистрацията дава указания на заявителя
за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида

на търговеца, а когато е подадено заявление
за регистрация на търговеца – на електронната страница на агенцията, не по-късно от
следващия работен ден от постъпването на
заявлението в търговския регистър. Заявителят
може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление
по образец, определен в наредбата по чл. 31.
Длъжностното лице постановява отказ, ако
тези указания не са изпълнени до изтичането
на срока по чл. 19, ал. 2.“
§ 2. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се разходват само
за развитие на материалната база на търговския
регистър и за повишаване на квалификацията на
служителите, работещи с търговския регистър,
при условия и по ред, определени с наредба
на министъра на правосъдието.“
§ 3. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по § 4, ал. 1“ се
добавя „или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация“.
2. В ал. 2 навсякъде след думите „по § 4,
ал. 1“ се добавя „или имат влязъл в сила отказ
за пререгистрация“.
3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и да подават молби за обявяването им в несъстоятелност“.
§ 4. В § 5а от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „заинтересовано лице“ се поставя
запетая и се добавя „както и законният представител на търговец по § 5, ал. 2“.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) При пререгистрация по ал. 1 търговецът
се вписва с досегашната си фирма.
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(3) Едновременно с пререгистрацията на
търговеца се извършва и пререгистрация на
всичките му клонове.
(4) При пререгистрация търговците се
изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по
БУЛСТАТ става ЕИК на търговеца.
(5) Пререгистрацията се извършва и въз основа на акт на съда по несъстоятелността, като
в този случай агенцията изисква от окръжния
съд по последната регистрация на търговеца
издаване на удостоверение за актуално състояние и препис от актуалния дружествен договор
или устава на търговеца.“

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 14 март 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Висящите съдебни производства, както
и заварените регистърни производства по отменената ал. 4 на чл. 22 до влизането в сила на
този закон се приключват по реда, действащ
до 31 декември 2011 г.
§ 6. Параграф 1, т. 2 влиза в сила от 1 юни
2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 14 март 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

3187

3186

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

УКАЗ № 116

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLI Народно събрание на
14 март 2012 г.
Издаден в София на 20 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

УКАЗ № 110
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
установяване на функционален блок въздушно
пространство DANUBE FAB между Република
България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел, приет от ХLI Народно
събрание на 14 март 2012 г.
Издаден в София на 20 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно
пространство DANUBE FAB между Република
България и Румъния, подписано на 12 декември
2011 г. в Брюксел
Член единствен. Ратифицира Споразумението за установяване на функционален блок
въздушно пространство DANUBE FAB между
Република България и Румъния, подписано на
12 декември 2011 г. в Брюксел.

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
(обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от
1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и
105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от
1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г.,
бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от
1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от
1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г.,
бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г.,
бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г.,
бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87
от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19,
44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и
39 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или върху
тях са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд, за които са сключени договори
по реда на ал. 1, 2 и 3, не могат да се преотдават под наем или аренда на трети лица, освен
когато са предмет на споразумение, сключено
по реда на чл. 37в.“
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3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 5, 6 и 7.
4. Създава се ал. 8:
„(8) До участие в търговете и конкурсите по
ал. 1 не се допускат свързани лица по смисъла
на Търговския закон и свързани предприятия
по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече от
10 000 дка.“
§ 2. В чл. 34, ал. 1 в изречение първо след
думите „на собствениците им“ се добавя „съответно на ползвателите им на правно основание“
и в изречение второ след думата „информация“
се добавя „от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, или от регионалните му
териториални структури и/или“.
§ 3. В чл. 37б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение пето след думите „за
тях“ се добавя „на ползвателите, участващи в
споразумението по чл. 37в“.
2. В ал. 2 думите „31 май“ се заменят с
„31 юли“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В срок до 10 август общинската служба по земеделие предоставя на комисията по
чл. 37в, ал. 1 на хартиен и/или на магнитен
носител списък и картен материал за имотите
по чл. 37в, ал. 3 с данни за техните собственици
и дължимото рентно плащане.“
§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „15 юни“ се заменят с
„5 август“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието и
храните, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части
от имоти, включително по ал. 3, и дължимото
за тях рентно плащане. Неразделна част от
споразумението е картата за разпределение
на масивите за ползване. Споразумението и
картата се подписват от участниците и се предоставят на председателя на комисията по ал. 1.
В споразумението участват ползватели, които
са изплатили задълженията си по ал. 7 и по
чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните
стопански години. Споразумението се сключва
и актуализира всяка година до 30 август за
следващата стопанска година по смисъла на § 2,
т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
арендата в земеделието. В него не могат да се
включват имоти, декларирани за обработване
в реалните им граници. Споразумението влиза
в сила, при условие че обхваща не по-малко
от две трети от общата площ на масивите за
ползване в съответното землище.“
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „15
август“ се заменят с „15 септември“.
4. В ал. 4 думите „1 септември“ се заменят
с „1 октомври“.
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5. В ал. 5 думите „10 септември“ се заменят
с „10 октомври“.
6. В ал. 7 думите „1 юли на съответната
година“ се заменят с „10 септември“.
7. Създава се нова ал. 14:
„(14) Споразумението за създаване на
масиви за ползване или разпределението на
масивите за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане
на земеделските производители, а в частта за
земите по ал. 3 се смята за правно основание,
при условие че е извършено плащане за тях.“
§ 5. В допълнителните разпоредби в § 2ж
в изречение първо думите „площ земеделска
земя“ се заменят със „земеделска площ“, а в
изречение второ думите „имотните граници на
крайните имоти“ се заменят със „споразумение
на ползвателите“.
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г.) в § 17
ал. 3 се изменя така:
„(3) Размерът на сумите по ал. 2 се определя
по ред, определен в Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.;
изм., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г.,
бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.;
попр., бр. 103 от 1994 г.; изм., бр. 5, 48 и 95 от
1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.;
изм., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от
1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от
2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г.,
бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17 от 2007 г.; изм.,
бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от
2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Недовършените производства по
чл. 27, ал. 6 се довършват по реда на § 17,
ал. 1 – 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
(2) Недовършени производства по ал. 1 са
тези, за които към датата на влизане в сила на
този закон не са сключени договори за придобиване право на собственост върху застроените
и прилежащи площи.
§ 8. В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет и министърът на земеделието и храните привеждат в
съответствие с него Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 14 март 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3188

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за признаване, изпълнение и изпращане
на съдебни решения и решения за пробация с
оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, приет
от ХLI Народно събрание на 14 март 2012 г.
Издаден в София на 20 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за признаване, изпълнение и изпращане на
съдебни решения и решения за пробация с
оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на закона
Чл. 1. Този закон у реж да услови ята и
реда за признаване на съдебни решения и
решения за пробация, постановени в друга
държава – членка на Европейския съюз, упражняване на надзор върху пробационните
мерки и алтернативните санкции, предвидени в такова решение, вземане на всякакви
последващи решения в тази връзка, както и
за изпращане на съдебни решения, постановени в Република България, за признаване
и изпълнение в други държави – членки на
Европейския съюз.
Приложно поле
Чл. 2. Законът се прилага за:
1. признаването на влезли в сила съдебни
решения по наказателни дела и решения за пробация, постановени в друга държава – членка
на Европейския съюз;
2. упражняването на надзор върху пробационни мерки и алтернативни санкции;
3. изпращане на влезли в сила съдебни
решения по наказателни дела, постановени в
Република България, с които се налага наказание пробация или се определят пробационни
мерки в случаите на условно осъждане или
условно предсрочно освобождаване, за признаване и изпълнение в други държави – членки
на Европейския съюз;
4. други решения, свързани с тези по т. 1 – 3.
Определения
Чл. 3. По смисъла на този закон за целите на признаването на съдебни решения и
решения за пробация, постановени в друга
държава – членка на Европейския съюз:
1. „съдебно решение“ е окончателен акт
на съд на издаващата държава, с което се
установява, че определено физическо лице
е извършило престъпление и му се налага:
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а) наказание лишаване от свобода или
всякаква мярка, изискваща задържане, ако
въз основа на това съдебно решение или на
последващо решение за пробация е разрешено
условно освобождаване, когато е съпроводено
с една или повече пробационни мерки;
б) наказание с отложено изпълнение, когато
е съпроводено с една или повече пробационни
мерки;
в) условно отложено осъждане, когато е
съпроводено с една или повече пробационни
мерки;
г) алтернативна санкция;
2. „наказание с отложено изпълнение“ е
наказание лишаване от свобода или всяка мярка, изискваща задържане, чието изпълнение е
условно отложено, изцяло или частично, когато
наказанието е наложено с постановяване на
една или повече пробационни мерки;
3. „условно отложено осъждане“ е съдебно
решение, при което налагането на наказание
е условно отложено чрез налагане на една или
повече пробационни мерки или при което са
наложени една или повече пробационни мерки
вместо наказание лишаване от свобода или
мярка, изискваща задържане;
4. „условно освобождаване“ е окончателен
акт на компетентен орган относно предсрочно
освобождаване на осъдено лице след изтърпяване на част от наказанието лишаване от свобода
или мярка, изискваща задържане, чрез налагане
на една или повече пробационни мерки;
5. „решение за пробация“ е окончателен
съдебен акт или окончателно решение на
компетентен орган на издаващата държава,
взето въз основа на такова съдебно решение,
с което се:
а) разрешава условно освобождаване;
б) налагат пробационни мерки;
6. „пробационни мерки“ са задължения и
предписания, наложени на физическо лице
от компетентен орган на издаващата държава
в съответствие с националното є законодателство, във връзка с наказание с отложено
изпълнение, условно отложено осъждане или
условно освобождаване;
7. „алтернативна санкция“ е тази, с която
се налага задължение или предписание, и е
различна от наказание лишаване от свобода,
от мярка, изискваща задържане, или от имуществена санкция.
Видове пробационни мерки и алтернативни
санкции
Чл. 4. Пробационни мерки или алтернативни санкции са:
1. задължение за осъденото лице да информира определен орган за всяка промяна
в мястото си на пребиваване или в местоработата си;
2. задължение за осъденото лице да не
посещава определени населени места, определени райони или обекти в издаващата или
изпълняващата държава;
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3. задължение, включващо ограничения за
осъденото лице относно напускане на територията на изпълняващата държава;
4. предписания за осъденото лице, свързани
с поведението, пребиваването, образованието
или обучението, дейностите за отдих, или
съдържащи ограничения или условия във
връзка с извършването на професионална
дейност;
5. задължение за осъденото лице да се отчита
в определени часове пред определен орган;
6. задължение за осъденото лице да избягва
контакти с определени лица;
7. задължение за осъденото лице да избягва
контакти с определени предмети, които е използвало или е вероятно да използва с оглед
на извършването на престъпление;
8. задължение за осъденото лице да извършва труд в полза на обществото;
9. задължение за осъденото лице да съдейства на пробационен служител или на
представител на социална служба, който носи
отговорност по отношение на осъдени лица;
10. задължение за осъденото лице да се
подложи на терапевтично лечение или на
лечение за зависимост.
Адаптиране на пробационните мерки или алтернативните санкции
Чл. 5. (1) Когато характерът или продължителността на наложената с решението по чл. 2,
т. 1 пробационна мярка или алтернативна
санкция или продължителността на срока на
пробацията са несъвместими с българското
законодателство, българският компетентен
орган може да ги адаптира в съответствие с
характера и продължителността на наказанията, предвидени в българското законодателство
за аналогични деяния.
(2) Адаптираната пробационна мярка, алтернативна санкция или продължителността
на срока на пробацията се съобразява максимално с наложената в издаващата държава.
(3) Когато продължителността на наложената пробационна мярка или алтернативна
санкция или продължителността на срока
на п робаци ята на двишава максима лната
продължителност, предвидена в българското
законодателство, при адаптирането се определя максималната продължителност на
съответното наказание, предвидена в Република България.
(4) Адаптираните наказания не могат да
бъдат по-строги или по-продължителни от
първоначално наложените с решението по
чл. 2, т. 1.
Удостоверение
Чл. 6. Решенията по чл. 2, т. 1 и 3 или
заверени копия от тях се придружават от
удостоверение по образец съгласно приложение № 1, издадено от компетентен орган на
държава членка, постановил акта.
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Езици
Чл. 7. (1) Удостоверението по чл. 6 се изпраща заедно с превод на официалния език или на
един от официалните езици на изпълняващата
държава, или на друг език, който тя е посочила в декларация, депозирана при Генералния
секретариат на Съвета на Европейския съюз.
(2) Удостоверението, изпратено до компетентен орган в Република България, се придружава с превод на български език.
Компетентен орган за признаване
Чл. 8. (1) Компетентни органи в Република
България да признаят решенията по чл. 2,
т. 1, издадени в друга държава – членка на
Европейския съюз, са окръжните съдилища
по местоживеенето на лицето.
(2) В случаите, когато местоживеенето на
осъденото лице в Република България е неизвестно или ако осъденото лице не живее в
страната, компетентен да признае решението
по чл. 2, т. 1 е Софийският градски съд.
(3) Когато орган получи решение по чл. 2,
т. 1, което не е компетентен да признае, той
го изпраща служебно на съответния компетентен съд и незабавно уведомява за това
органа в издаващата държава. Компетентният
съд незабавно уведомява органа в издаващата
държава за получаването.
Компетентен орган за изпращане
Чл. 9. Решенията по чл. 2, т. 3 се изпращат
от българския съд, който ги е постановил
като първа инстанция.
Кореспонденция и обмяна на информация
Чл. 10. (1) Българските компетентни органи си кореспондират и обменят информация
директно с компетентните органи на други
държави членки.
(2) Когато българският съд не разполага
с информация за компетентния орган в изпълняващата държава, той извършва всички
необходими запитвания, включително чрез
звената за контакт на Европейската съдебна
мрежа, с цел получаване на информация от
изпълняващата държава.
(3) Решенията по чл. 2, т. 1 и 3 или заверени
копия от тях заедно с придружените с превод
удостоверения се приемат и изпращат по поща,
електронна поща, факс или по всеки друг надлежно защитен начин, позволяващ писмен
запис и удостоверяване на автентичността.
(4) Оригиналът на решенията по чл. 2,
т. 1 и 3 или техни заверени преписи, както и
оригиналът на удостоверението се изпращат
на компетентния орган на изпълняващата
държава при искане от негова страна.
Ред за изпълнение
Чл. 11. Решения по чл. 2, т. 1, постановени
в друга държава – членка на Европейския
съюз, и признати в Република България, се
изпълняват по реда, установен в българското
законодателство.
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Амнистия, помилване и възобновяване на производството
Чл. 12. (1) При условията и по реда, предвидени в българското законодателство, може
да се постанови амнистия или помилване
във връзка с решение по чл. 2, за което се
уведомява компетентният орган на другата
държава членка.
(2) Когато акт на амнистия или помилване
е издаден в другата държава членка, той се
изпълнява в Република България по разпореждане на компетентния български съд след
официалното му уведомяване за наличието
на такъв акт.
(3) По молби за възобновяване на наказателното производство във връзка с решение по
чл. 2 се произнася съответният компетентен
орган на издаващата държава.
Разноски
Чл. 13. Разноските по признаването и изпълнението на решенията по чл. 2, т. 1 и 3 се
поемат от изпълняващата държава с изключение на разноските, възникнали изключително
на територията на издаващата държава.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНК А НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Условия за признаване и изпълнение
Чл. 14. (1) Решенията по чл. 2, т. 1, постановени в друга държава – членка на Европейския съюз, се признават и изпълняват на
територията на Република България, ако се
отнасят за деяния, които съставляват престъпления и по българското законодателство,
независимо от елементите на състава им по
законодателството на издаващата държава.
(2) Двойна наказуемост не се изисква за
следните престъпления, ако в издаващата
държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален размер не по-малко от
три години или за тях се предвижда мярка,
изискваща задържане за максимален срок не
по-малко от три години:
1. участие в организирана престъпна група;
2. тероризъм;
3. трафик на хора;
4. сексуална експлоатация на деца и детска
порнография;
5. незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества;
6. незаконен трафик на оръжия, боеприпаси
и взривни вещества;
7. корупция;
8. измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския
съюз по смисъла на Конвенцията за защита
на финансовите интереси на Европейските
общности от 26 юли 1995 г.;
9. изпиране на имущество, придобито от
престъпление;
10. подправяне на парични знаци, включително евро;
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11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри;
12. престъпления против околната среда,
включително незаконен трафик на застрашени
животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности;
13. подпомагане на незаконно влизане и
пребиваване;
14. убийство, тежка телесна повреда;
15. незаконна търговия с човешки органи
и тъкани;
16. отвличане, противозаконно лишаване
от свобода и вземане на заложници;
17. расизъм и ксенофобия;
18. организиран или въоръжен грабеж;
19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и
произведения на изкуството;
20. мошеничество;
21. рекет и изнудване;
22. подправяне и пиратство на изделия;
23. подправяне на административни документи и търговия с тях;
24. подправяне на платежни средства;
25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа;
26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали;
27. трафик на противозаконно отнети превозни средства;
28. изнасилване;
29. палеж;
30. престъпления под юрисдикцията на
Международния наказателен съд;
31. незаконно отвличане на летателни
средства или кораби;
32. саботаж.
(3) Съдът признава решение по чл. 2, т. 1,
когато осъденото лице има местоживеене на
територията на Република България и се е
върнало или желае да се върне в страната.
(4) В изключителни случаи съдът може да
признае решение по чл. 2, т. 1 и когато осъденото лице има местоживеене или обичайно
пребиваване на територията на държава членка, различна от Република България, ако то
се намира или ще се премести на територията
на Република България, за да работи, учи
или защото е член на семейство на законно
пребиваващо в Република България лице.
(5) Не може да се откаже изпълнение на
решение по чл. 2, т. 1 във връзка с данъци,
такси, мита или валутен обмен на основание,
че българското законодателство не предвижда
същия вид данък или такса или не урежда по
същия начин данъците, таксите, митата или
валутния обмен както законодателството на
издаващата държава.
Основания за отказ от признаване и
изпълнение
Чл. 15. (1) Съдът може да откаже да признае
решение по чл. 2, т. 1 и да откаже упражняването на надзор върху пробационни мерки
или алтернативни санкции, когато:
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1. удостоверението не е представено, е
непълно или очевидно не отговаря на решението и не е било представено, допълнено
или поправено в рамките на определен от
българския съд разумен срок;
2. осъденото лице няма местоживеене на
територията на страната и не желае да се
върне в нея;
3. не е налице изключителен случай по
чл. 14, ал. 4, дори и да са налице формално
предвидените в тази хипотеза основания;
4. изпратеното решение се отнася до мерки
или санкции, върху които Република България
не е заявила готовност да упражнява надзор;
5. признаването на решението и упражняването на надзор върху пробационните
мерки или алтернативните санкции би било
в противоречие с принципа ne bis in idem;
6. решението се отнася до деяния, които
не са наказуеми съгласно българското законодателство, с изключение на посочените в
чл. 14, ал. 2;
7. изпълнението на определеното с решението наказание е погасено по давност съгласно
българското законодателство и деянието е
подсъдно на български съд;
8. осъденото лице се ползва с имунитет
съгласно българското законодателство, който
прави невъзможен надзора върху пробационните мерки или алтернативните санкции;
9. съгласно българското законодателство
осъденото лице поради възрастта си не може
да бъде наказателноотговорно за деянията, по
отношение на които е постановено решението;
10. съгласно удостоверението осъденото
лице не се е явило лично на съдебния процес,
вследствие на който е постановено решението, освен ако удостоверението изрично не
съдържа информация за спазване на едно от
следните условия съобразно законодателството
на издаващата държава:
а) лицето е било призовано лично и по
този начин е било своевременно уведомено
за определената дата и място на съдебния
процес или е било официално информирано
за това по друг начин, безспорно доказващ
уведомяването за насрочения съдебен процес,
както и за възможността за постановяване на
решение, ако не се яви;
б) след като е било своевременно уведомено за насрочения съдебен процес, лицето
е упълномощило защитник или такъв му е
бил назначен от съда и такава защита действително е оказана;
в) след като решението е било връчено
лично и лицето е било изрично уведомено за
правото на обжалване или ново разглеждане
на делото с негово лично участие, при което
делото може да бъде преразгледано по същество с представяне на нови доказателства и
възможност за отмяна на първоначалния акт,
то изрично е заявило, че не оспорва решението или не е поискало ново разглеждане или
обжалване в предвидения срок;
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11. решението предвижда медицинско или
терапевтично лечение, върху което Република
България не може да упражнява надзор в
съответствие с действащото българско законодателство;
12. пробационната мярка или алтернативната санкция е с продължителност, по-малка
от 6 месеца;
13. решението се отнася за престъпление,
което съгласно българското законодателство
се счита за извършено изцяло или предимно
на територията на Република България.
(2) Когато решението се отнася за деяния,
които не са извършени изцяло или предимно на българска територия, съдът може да
постанови отказ, след като извърши внимателна преценка. Във всеки отделен случай
следва да се взема предвид дали деянията не
са извършени предимно на територията на
издаващата държава.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 – 5 и 10 – 13,
преди да бъде взето решение за отказ от признаване на решение по чл. 2, т. 1 и за отказ
от упражняване на надзор върху пробационни мерки и алтернативни санкции, съдът се
свързва с компетентния орган на издаващата
държава, като може да поиска да му бъде
предоставена незабавно цялата допълнителна
информация.
(4) Когато е налице основание за отказ по
ал. 1, т. 6 или 13, съдът може съгласувано с
компетентния орган на издаващата държава,
независимо от отказа, да реши да упражни
надзор върху пробационните мерки или алтернативните санкции, които са наложени с
изпратеното му решение по чл. 2, т. 1, без да
поема отговорността за вземане на последващи
решения по чл. 21, ал. 1.
Производство по признаване
Чл. 16. (1) След получаване на решението
по чл. 2, т. 1 и удостоверението към него
съдът образува производство по признаване
и насрочва делото в 7-дневен срок.
(2) Съдът разглежда делото в състав от
трима съдии в открито съдебно заседание
със задължително участие на прокурор и с
призоваване на осъденото лице. Неявяването
на лицето, когато е редовно призовано, не е
пречка за разглеждане на делото.
(3) Когато лицето не може да бъде намерено, за да бъде редовно призовано, му се
назначава защитник и делото се разглежда в
негово отсъствие.
(4) Съдът запознава осъденото лице или
неговия защитник с решението по чл. 2, т. 1.
(5) Съдът може да изиска пряко от компетентния орган на издаващата държава допълнителна информация, като определи срок за
нейното получаване и отложи произнасянето
на решение за признаване до изтичането на
този срок.
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(6) Съдът изслушва прокурора, осъденото
лице и неговия защитник и се оттегля на
съвещание за незабавно постановяване на
решение.
(7) Съдът се произнася с решение, с което:
1. признава решението по чл. 2, т. 1 и постановява неговото изпълнение, като определя,
включително чрез адаптиране, съдържанието
на пробацията или алтернативната санкция
с оглед упражняването на надзор;
2. отказва признаване и изпълнение на
решението по чл. 2, т. 1;
3. отказва признаване на решението по
чл. 2, т. 1, като приема упражняването на
надзор в случаите по чл. 15, ал. 4.
(8) Съдът незабавно информира компетентния орган на издаващата държава и Министерството на правосъдието за решението по
ал. 7 след влизането му в сила.
Производство пред апелативния съд
Чл. 17. (1) Решението на окръжния съд
по чл. 16, ал. 7 подлежи на обжалване или
протест пред апелативния съд в 5-дневен срок
от обявяването му.
(2) Жалбата на осъденото лице или на неговия защитник или протестът на прокурора
се разглеждат в 5-дневен срок от постъпването
им в открито съдебно заседание с участието
на страните.
(3) Решението на апелативния съд е окончателно.
Срок за постановяване на решението
Чл. 18. (1) Съдебното производство следва
да приключи не по-късно от 60 дни от получаването на решението по чл. 2, т. 1.
(2) Когато поради изключителни обстоятелства срокът по ал. 1 не може да бъде
спазен, съответният съд незабавно уведомява
компетентния орган на издаващата държава,
като посочва причините за забавянето и срока, необходим за вземането на окончателно
решение.
Последици от признаването
Чл. 19. След признаване на решение по
чл. 2, т. 1 надзорът върху пробационните
мерки и алтернативните санкции се осъществява от компетентните съгласно българското
законодателство органи.
Отказ от компетентност
Чл. 20. (1) Когато осъденото лице, по отношение на което е признато решение по чл. 2,
т. 1, се укрива или вече няма местоживеене
в Република България, съдът може да прехвърли компетентността по чл. 19 обратно на
компетентния орган на издаващата държава,
за което го уведомява незабавно.
(2) По искане на компетентния орган на
издаващата държава съдът може да му прехвърли компетентността и когато в издаващата
държава спрямо съответното лице е образувано
ново наказателно производство.
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Последващи решения в случаите, когато Република България е изпълняваща държава
Чл. 21. (1) Когато осъденото лице без основателна причина не изпълнява наложената
пробационна мярка или алтернативна санкция
или извърши ново престъпление, българският
съд взема решение за:
1. промяна на задълженията или предписанията, включени в пробационната мярка
или алтернативната санкция;
2. изпълнение на отложеното наказание
лишаване от свобода или изтърпяване отделно
на неизтърпяната част от наказанието, от което осъденото лице е предсрочно освободено;
3. замяна на алтернативната санкция с
наказание лишаване от свобода.
(2) По отношение на решенията по ал. 1
и за всички последици от тях се прилага
българското законодателство.
Задължение за уведомяване
Чл. 22. (1) Съдът уведомява незабавно
компетентния орган на издаващата държава
за решенията по чл. 21, ал. 1, както и за изтичането на срока на пробационната мярка
или алтернативната санкция.
(2) По искане на компетентни я орган
на издаващата държава съдът го уведомява
относно максималната продължителност на
наказанието лишаване от свобода, предвидена в българското законодателство за деяние,
аналогично на престъплението, във връзка с
което е постановено решението по чл. 2, т. 1,
и което наказание може да бъде наложено на
осъденото лице при нарушение на пробационните мерки или алтернативните санкции.
(3) Съдът предоставя информацията по ал. 2
незабавно след получаването на решението
по чл. 2, т. 1.
(4) В случаите по чл. 15, ал. 4 съдът уведомява компетентния орган на издаващата
държава за неизпълнение от осъденото лице на
пробационна мярка или алтернативна санкция
чрез формуляр съгласно приложение № 2.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПРАЩАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД
Условия за изпращане
Чл. 23. (1) Когато осъденото лице има
местоживеене или обичайно пребиваване в
друга държава – членка на Европейския съюз,
в която се е върнало или желае да се върне,
решението по чл. 2, постановено в Република България, се изпраща за признаване и
изпълнение на компетентния орган на тази
държава членка.
(2) По искане на осъденото лице решението по чл. 2, т. 3 може да бъде изпратено и
на компетентния орган на държава членка,
различна от тази, в която осъденото лице има
местоживеене или обичайно пребиваване. В
тези случаи съдът се консултира с този компетентен орган и изисква неговото съгласие
за такова изпращане.
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Изпращане на решения
Чл. 24. (1) Решението по чл. 2, т. 3 се изпраща директно на компетентния орган на
изпълняващата държава заедно с удостоверението по чл. 6. За изпращането се уведомява
и Министерството на правосъдието.
(2) Решението по чл. 2, т. 3 може да бъде
изпратено за признаване и изпълнение само
на една държава.
(3) Освен мерките и санкциите, предвидени в чл. 4, удостоверението по чл. 6 може да
включва и други мерки или санкции, спрямо
които изпълняващата държава е посочила, че
може да упражнява надзор.
Последващи решения и действия на съда при
компетентност за вземането им
Чл. 25. (1) Когато осъденото лице без
основателна причина не изпълнява наложената пробационна мярка или алтернативна
санкция или извърши ново престъпление и
изпълняващата държава не е компетентна
да вземе последващи решения в тази връзка,
българският съд се произнася за:
1. промяна на задълженията или предписанията, включени в пробационната мярка
или алтернативната санкция;
2. изпълнение на отложеното наказание лишаване от свобода или за изтърпяване отделно
на неизтърпяната част от наказанието, от което
осъденото лице е предсрочно освободено;
3. замяна на алтернативната санкция с
наказание лишаване от свобода.
(2) Съдът уведомява незабавно компетентния орган на изпълняващата държава за
решението по ал. 1 след влизането му в сила,
както и за изтичането на срока на пробационната мярка или алтернативната санкция.
(3) Когато осъденото лице се намира извън
пределите на Република България, преди да
постанови решение по ал. 1, съдът може да
го разпита по делегация или чрез видеоконференция.
(4) По отношение на решенията по ал. 1
и за всички последици от тях се прилага
българското законодателство.
Действия на съда при липса на компетентност за вземане на последващи решения
Ч л. 26. (1) Извън сл у чаи те по ч л. 25,
ал. 1 съдът може да поиска информация от
изпълняващата държава за максималната
продължителност на наказанието лишаване
от свобода, предвидена в националното є
законодателство за деяние, аналогично на
престъплението, във връзка с което е постановено решението по чл. 2, т. 3, и което
наказание може да бъде наложено на осъденото лице при нарушение на пробационните
мерки или алтернативните санкции.
(2) Българският съд незабавно уведомява
компетентния орган на изпълняващата държава за всякакви обстоятелства или констатации,
които според него биха могли да доведат до
приемането на едно или повече последващи
решения в изпълняващата държава.
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Оттегляне на удостоверението
Чл. 27. (1) Удостоверението по чл. 6 може
да бъде оттеглено, ако надзорът в изпълняващата държава все още не е започнал:
1. след получаване на информацията по
чл. 26, ал. 1;
2. след получаване от изпълняващата държава на решението за адаптиране на пробационните мерки или алтернативните санкции
заедно с мотивите към него.
(2) Решението за оттегляне се взема и съобщава на изпълняващата държава в срок до 10
дни от получаване на информацията по ал. 1.
Последици от изпращането. Възстановяване
на компетентност
Чл. 28. (1) Надзорът върху наложените пробационни мерки или алтернативни санкции
се прекратява и българският съд престава
да бъде компетентен и да взема последващи
решения по чл. 25, ал. 1, след като съдът
бъде уведомен от компетентния орган на
изпълняващата държава за признаването на
решението по чл. 2, т. 3.
(2) Компетентността по ал. 1 се възстановява, когато:
1. компетентният орган на изпълняващата държава е уведомен за оттегляне на
удостоверението по чл. 6 по реда на чл. 27,
като възстановяването се счита от датата на
уведомяването;
2. изпълняващата държава с декларация
до Генералния секретариат на Съвета на
Европейския съюз е отказала за определени
случаи да взема последващи решения при
неизпълнение на пробационната мярка или
алтернативната санкция или при извършване
на ново престъпление;
3. след признаването на решението по чл. 2,
т. 3 осъденото лице се укрива или вече няма
местоживеене или обичайно пребиваване в
изпълняващата държава и нейният компетентен орган прехвърли обратно компетентността
на българския съд, за което съдът следва да
е уведомен;
4. в Република България е образувано ново
наказателно производство срещу съответното
лице и компетентният орган на изпълняващата държава по искане на българския съд му
прехвърли обратно компетентността.
(3) При упражняването на по-нататъшния
надзор върху пробационните мерки или алтернативните санкции в случаите по ал. 2, т. 3
и 4 се вземат предвид продължителността и
степента на изпълнение на пробационните
мерки или алтернативните санкции в изпълняващата държава, както и всички постановени
от нея последващи решения.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този закон въвежда изискванията на
Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от
27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа
на взаимното признаване към съдебни решения
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и решения за пробация с оглед на надзора
върху пробационните мерки и алтернативните
санкции (OB, L 337/102 от 16 декември 2008 г.).
§ 2. Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на
Наказателно-процесуалния кодекс.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Заварените производства по признаване
на съдебни актове на държави – членки на
Европейски съюз, с които се налагат всякакви мерки на пробационен надзор като
алтернатива на ефективното изтърпяване на
наказанието или негови части, се довършват
по досегашния ред на глава тридесет и шеста
от Наказателно-процесуалния кодекс.
§ 4. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
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на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 20 от 2012 г.) в глава тридесет и шеста, раздел ІІ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 469 думите „освен ако друго е
предвидено в закон“ се заличават.
2. Създава се чл. 470а:
„Прилагане на разпоредбите на раздела
Чл. 470а. Разпоредбите на този раздел се
прилагат, доколкото друго не е предвидено в
закон или в ратифициран, обнародван и влязъл
в сила за Република България международен
договор.“
§ 5. Законът влиза в сила един месец след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 март 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към чл. 6

УДОСТОВЕРЕНИЕ
посочено в член 6 от Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на
принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора
върху пробационните мерки и алтернативните санкции1
а)
Издаваща държава:
Изпълняваща държава:
б) Съд, който е постановил съдебното решение, налагащо наказание с отложено изпълнение, условно
отложено осъждане или алтернативна санкция:
Официално наименование:
Моля, посочете от кого следва да се иска допълнителна информация относно съдебното решение, в
случай че такава е необходима:
 посочения по-горе съд
 централния орган; ако сте маркирали тази клетка, моля, посочете официалното наименование на
този централен орган:
 друг компетентен орган; ако сте маркирали тази клетка, моля, посочете официалното наименование
на този орган:
Данни за контакт на съда/централния орган/друг компетентен орган
Адрес:
Тел. (код на държавата) (код на областта/града)
Факс (код на държавата) (код на областта/града)
Данни на лицето (лицата) за контакти
Фамилно име:
Име/имена:
Заемана длъжност (звание/ранг):
Тел. (код на държавата) (код на областта/града)
Факс (код на държавата) (код на областта/града)
Адрес за електронна поща (ако има такъв):
Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:

Настоящото удостоверение трябва да бъде изготвено или преведено на официалния език или на един
от официалните езици на изпълняващата държава, или на друг език, който тя е посочила в декларация,
депозирана при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.
1
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в) Орган, който е постановил решението за пробация (когато е приложимо)
Официално наименование:
Моля, посочете от кого следва да се иска допълнителна информация относно съдебното решение, в
случай че такава е необходима:
 посочения по-горе орган;
 централния орган; ако сте маркирали тази клетка, моля, посочете официалното наименование на
този централен орган, ако тази информация вече не е била посочена по буква б):
 друг компетентен орган; ако сте маркирали тази клетка, моля, посочете официалното наименование
на този орган:
Данни за контакт на органа, централния орган или друг компетентен орган, ако тази информация не
е била посочена по буква б)
Адрес:
Тел. (код на държавата) (код на областта/града)
Факс (код на държавата) (код на областта/града)
Име на лицето (лицата) за контакти
Фамилно име:
Име/имена:
Заемана длъжност (звание/ранг):
Тел. (код на държавата) (код на областта/града)
Факс (код на държавата) (код на областта/града)
Адрес за електронна поща (ако има):
Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:
г) Компетентен орган за надзор върху пробационни мерки или алтернативни санкции
Орган, който е компетентен в издаващата държава да упражнява надзор върху пробационните мерки
или алтернативните санкции:


съдът/органът, посочен в буква б)



органът, посочен в буква в)



друг орган (моля, посочете официалното му наименование):

Моля, посочете с кой орган следва да се осъществи връзка, ако е необходима допълнителна информация
за целите на надзора върху пробационните мерки или алтернативните санкции:


посочения по-горе орган



централния орган; ако сте маркирали тази клетка, моля, посочете официалното наименование
на този централен орган, ако тази информация вече не е била посочена по букви б) или в):

Данни за контакт на органа или на централния орган, ако тази информация не е била посочена по
букви б) или в)
Адрес:
Тел. (код на държавата) (код на областта/града)
Факс (код на държавата) (код на областта/града)
Име на лицето за контакти:
Фамилно име:
Име/имена:
Заемана длъжност (звание/ранг):
Тел. (код на държавата) (код на областта/града)
Факс (код на държавата) (код на областта/града)
Адрес за електронна поща (ако има):
Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:
д) Информация относно физическото лице, по отношение на което е постановено съдебното решение,
и когато е приложимо, решението за пробация
Фамилно име:
Име/имена:
Моминско име, ако има:
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Псевдоними, ако има:
Пол:
Националност:
Идентификационен номер или номер на социално осигуряване (ако има):
Дата на раждане:
Място на раждане:
Последни известни адреси/места на пребиваване (ако има):
– в издаващата държава:
– в изпълняващата държава:
– другаде:
Език (ци), които лицето разбира (ако е известно):
Ако съществува информация, моля посочете следното:
– Вид и номер на документа(ите) за самоличност на осъденото лице (лична карта, паспорт):
– Вид и номер на разрешението за пребиваване на осъденото лице в изпълняващата държава:
е) Информация относно държавата членка, на която е изпратено съдебното решение, и когато е
приложимо, решението за пробация, придружени от удостоверението
Съдебното решение и когато е приложимо, решението за пробация, придружени от удостоверението,
се изпращат на изпълняващата държава, посочена в буква а), по следната причина:
 осъденото лице пребивава законно и обичайно в изпълняващата държава и се е върнало или
желае да се върне в тази държава
 осъденото лице се е преместило или възнамерява да се премести от изпълняващата държава по
следната(ите) причина(и) (моля, маркирайте съответната клетка):
 осъденото лице е встъпило в трудов договор в изпълняващата държава;
 осъденото лице е член на семейството на лице, което пребивава законно и обичайно в
изпълняващата държава;
 осъденото лице възнамерява да учи или да премине обучение в изпълняващата държава;
 друга причина (моля, пояснете):
ж) Въпроси, свързани със съдебното решение, и когато е приложимо, с решението за пробация
Съдебното решение е постановено на (дата: ДД-ММ-ГГГГ):
Когато е приложимо, решението за пробация е постановено на (дата: ДД-ММ-ГГГГ):
Съдебното решение е влязло в сила на (дата: ДД-ММ-ГГГГ):
Когато е приложимо, решението за пробация е станало окончателно на (дата: ДД-ММ-ГГГГ):
Изпълнението на съдебното решение е започнало на (ако е различна от датата, на която решението
е влязло в сила) (дата: ДД-ММ-ГГГГ):
Когато е приложимо, изпълнението на решението за пробация е започнало на (ако е различна от
датата, на която решението за пробация е станало окончателно) (дата: ДД-ММ-ГГГГ):
Номер на делото, по което е постановено съдебното решение (ако е известен):
Когато е приложимо, номер на делото, по което е постановено решението за пробация (ако е
известен):
1. Съдебното решение обхваща общо: …..... деяния.
Обобщение на фактите и описание на обстоятелствата, при които е (са) извършено (и) деянието (ята),
включително времето и мястото на деянието, както и естеството на участието на осъденото лице:
Вид и правна квалификация на деянието (ята) и приложими законови разпоредби, на основание на
които е постановено съдебното решение:
2. Ако деянието (ята) по точка 1 съставлява (т) едно или повече от следните престъпления,
определени съгласно правото на издаващата държава и наказуеми в издаващата държава с лишаване
от свобода или с мярка, изискваща задържане с максимална продължителност най-малко три години,
маркирайте съответната (ите) клетка (и):
 участие в организирана престъпна група
 тероризъм
 трафик на хора
 сексуална експлоатация на деца и детска порнография
 незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
 незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества
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корупция
измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по
смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските
общности
 изпиране на имущество, придобито от престъпление
 подправяне на парични знаци, включително евро
 компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри
 престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински
видове и застрашени растителни видове и разновидности
 подпомагане на незаконно влизане и пребиваване
 убийство, тежка телесна повреда
 незаконна търговия с човешки органи и тъкани
 отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници
 расизъм и ксенофобия
 организиран или въоръжен грабеж
 незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на
изкуството
 мошеничество
 рекет и изнудване
 подправяне и пиратство на изделия
 подправяне на административни документи и търговия с тях
 подправяне на платежни средства
 незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
 незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали
 трафик на противозаконно отнети превозни средства
 изнасилване
 палеж
 престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд
 незаконно отвличане на летателни средства или кораби
 саботаж
3. Ако деянието (ята) по точка 1 по-горе не е (са) обхванато (и) по точка 2 или съдебното решение
и когато е приложимо, решението за пробация, както и удостоверението, са изпратени до държава
членка, която е заявила, че ще направи проверка за двойната наказуемост (член 10, параграф 4 от
рамковото решение), моля, опишете изчерпателно съответното (ите) деяние (я):



з) Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено
решението:
1. q Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
2. q Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено
решението.
3. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от
следните:


3.1 „a“. лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било
уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено
решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не
се яви на съдебния процес;
ИЛИ



3.1 „б“. лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило
официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който
е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за
насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова
решение, ако не се яви на съдебния процес;
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ИЛИ


3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник,
посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес
и действително е било защитавано от този защитник на процеса;
ИЛИ
q 3.3. решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично
уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва
и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови
доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и
q лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;
ИЛИ
q лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.

4. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1 „б“, 3.2 или 3.3, дайте информация как е
изпълнено съответното условие:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
и) Въпроси, свързани с естеството на наказанието, наложено със съдебното решение или когато е
приложимо, решението за пробация
1. Удостоверението се отнася до:
q Наказание с отложено изпълнение (= наказание лишаване от свобода или мярка, включваща
лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено условно, изцяло или частично, при налагане на
наказанието)
q Условно/отложено осъждане:
q налагането на наказанието е отложено условно чрез налагане на една или повече пробационни
мерки
q една или повече пробационни мерки са наложени вместо наказание лишаване от свобода или
мярка, включваща лишаване от свобода
q Алтернативна санкция:
q съдебното решение предвижда наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване
от свобода, които се прилагат в случай на неизпълнение на съответното (ите) задължение (я)
или предписание (я)
q съдебното решение не предвижда наказание лишаване от свобода или мярка, включваща
лишаване от свобода, които се прилагат в случай на неизпълнение на съответното (ите)
задължение (я) или предписание (я)
q Условно освобождаване (= предсрочно освобождаване на осъдено лице, след като е изтърпяло част
от наказанието лишаване от свобода или от мярката, включваща лишаване от свобода)
2. Допълнителна информация
2.1. Осъденото лице е било предварително задържано през следния период:
2.2. Лицето е изтърпявало наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от
свобода през следния период (попълва се само в случай на условно освобождаване):
2.3. В случай на наказание с отложено изпълнение
– продължителност на срока на наложеното наказание лишаване от свобода, чието изпълнение е
отложено условно:
– продължителност на срока на отлагане:
2.4. Ако е известно, продължителност на лишаването от свобода, което да се изтърпява при:
– отмяна на отлагането на изпълнението на съдебното решение;
– отмяна на решението за условно освобождаване; или
– нарушаване на алтернативната санкция (ако съдебното решение съдържа наказание лишаване от
свобода или мярка, включваща лишаване от свобода, които да бъдат изпълнени в случай на такова
нарушение):
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й) Въпроси, свързани с продължителността и естеството на пробационната (ите) мярка (и) или
алтернативната (ите) санкция (и)
1. Обща продължителност на надзора върху пробационната (ите) мярка (и) или алтернативната (ите)
санкция (и):
2. Когато е приложимо, продължителност на всяко отделно задължение, наложено като част от
пробационната (ите) мярка (и) или алтернативната (ите) санкция (и):
3. Продължителност на общия срок на пробация (ако е различен от срока, посочен в точка 1):
4. Естество на пробационната (ите) мярка (и) или алтернативната (ите) санкция (и) (допуска се
маркирането на няколко клетки):
q задължение за осъденото лице да информира определен орган за всяка промяна в мястото на
пребиваване или местоработата си
q задължение да не посещава определени населени места, места или райони в издаващата или
изпълняващата държава
q задължение, включващо ограничения относно напускане на територията на изпълняващата държава
q предписания, свързани с поведението, пребиваването, образованието или обучението, дейностите
за отдих, или съдържащи ограничения или условия във връзка с извършването на професионална
дейност
q задължение да се отчита в определени часове пред определен орган
q задължение да избягва контакти с определени лица
q задължение да избягва контакти с определени предмети, които осъденото лице е използвало или
е вероятно да използва с оглед на извършването на престъпление
q задължение да обезщети парично вредите, причинени от престъплението, и/или задължение да
представи доказателство за изпълнение на подобно задължение
q задължение да полага труд в полза на обществото
q задължение да съдейства на пробационен служител или на представител на социална служба,
който носи отговорност по отношение на осъдени лица
q задължение да се подложи на терапевтично лечение или лечение за зависимост
q други мерки, върху които изпълняващата държава има готовност да упражнява надзор в съответствие
с нотификацията съгласно член 4, параграф 2 от рамковото решение
5. Моля, опишете подробно пробационната (ите) мярка (и) или алтернативната (ите) санкция (и),
посочени в точка 4:
6. Моля, маркирайте следната клетка, ако са на разположение съответни доклади във връзка с
пробацията:
q Ако сте маркирали тази клетка, моля, посочете на какъв език (езици) са изготвени тези доклади2:
к) Други обстоятелства, свързани със случая, включително съответна информация за предходни
осъждания или конкретни причини за налагане на пробационна (и) мярка (и) или алтернативна (и)
санкция (и) (информация по избор):
Текстът на съдебното решение и когато е приложимо, на решението за пробация се прилага към
удостоверението.
Подпис на органа, издаващ удостоверението, и/или на негов представител, с който се потвърждава
верността на съдържанието на удостоверението:
Име:
Заемана длъжност (звание/ранг):
Дата:
Номер на досие (ако има):
Официален печат (ако е приложимо):
2

Издаващата държава няма задължение да осигурява превод на тези доклади.
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Приложение № 2
към чл. 22, ал. 4
ФОРМУЛЯР
посочен в член 17 от Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед
на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции
ДОКЛАД
ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРОБАЦИОННА МЯРК А ИЛИ АЛТЕРНАТИВНА САНКЦИЯ ИЛИ ЗА
ДРУГИ КОНСТАТАЦИИ
а) Информация за самоличността на лицето, което подлежи на надзор:
Фамилно име:
Име (имена):
Моминско име, ако има:
Псевдоними, ако има:
Пол:
Националност:
Идентификационен номер или номер на социално осигуряване (ако има):
Дата на раждане:
Място на раждане:
Адрес:
Език (ци), които лицето разбира (ако е известно):
б) Информация за съдебното решение и когато е приложимо, решението за пробация, свързани с
наказанието с отложено изпълнение, условното/отложеното осъждане, алтернативната санкция или
условното освобождаване:
Съдебно решение, постановено на:
Номер на дело (ако има):
Когато е приложимо, решение за пробация, постановено на:
Номер на дело (ако има):
Съд, който е постановил съдебното решение или когато е приложимо, решението за пробация
Официално наименование:
Адрес:
Когато е приложимо, орган, който е постановил решението за пробация
Официално наименование:
Адрес:
Удостоверение, издадено на:
Орган, който е издал удостоверението:
Номер на делото в издаващата държава (ако има):
в) Информация за органа, който е отговорен за упражняване на надзора върху пробационната (ите)
мярка (и) или алтернативната (ите) санкция (и):
Официално наименование на органа:
Име на лицето за контакти:
Заемана длъжност (звание/ранг):
Адрес:
Тел. (код на държавата) (код на областта)
Факс (код на държавата) (код на областта)
Адрес на електронна поща:
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г) Пробационна (и) мярка (и) или алтернативна (и) санкция (и):
Лицето, посочено в буква а), е нарушило следното (ите) задължение (я) или разпореждане (ия):
q задължение за осъденото лице да информира определен орган за всяка промяна в мястото си на
пребиваване или местоработата си
q задължение да не посещава определени населени места, места или определени райони в издаващата
или изпълняващата държава
q задължение, включващо ограничения относно напускане на територията на изпълняващата държава
q предписания, свързани с поведението, пребиваването, образованието или обучението, дейностите
за отдих, или съдържащи ограничения или условия във връзка с извършването на професионална
дейност
q задължение да се отчита в определени часове пред определен орган
q задължение да избягва контакти с определени лица
q задължение да избягва контакти с определени предмети, които осъденото лице е използвало или
е вероятно да използва с оглед на извършването на престъпление
q задължение да обезщети парично вредите, причинени от престъплението, и/или задължение да
представи доказателство за изпълнението на подобно задължение
q задължение да полага труд в полза на обществото
q задължение да съдейства на пробационен служител или на представител на социална служба,
който носи отговорност по отношение на осъдени лица
q задължение да се подложи на терапевтично лечение или лечение за зависимост
q други мерки:
д) Описание на нарушението (ята) (място, дата и конкретни обстоятелства):
е) Други констатации (ако има)
Описание на констатациите:
ж) Данни на лицето, с което да се осъществи връзка, когато трябва да се получи допълнителна
информация относно нарушението:
Данни на лицето, с което да се осъществи връзка, когато трябва да се получи допълнителна
информация относно нарушението:
Име (имена):
Адрес:
Тел. (код на държавата) (код на областта/града)
Факс (код на държавата) (код на областта/града)
Адрес за електронна поща (ако има):
Подпис на органа, издаващ формуляра, и/или на негов представител, с който се потвърждава
верността на съдържанието на формуляра:
Име:
Заемана длъжност (звание/ранг):
Дата:
Официален печат (когато е приложимо):
3189

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, приет
от ХLI Народно събрание на 21 март 2012 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60
от 2009 г.), Решение на Народното събрание
за персона лни промени в Министерск и я
съвет на Република България от 21 април
2010 г. (ДВ, бр. 32 от 2010 г.) и Решение на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България
от 6 октомври 2010 г. (ДВ, бр. 80 от 2010 г.)
РЕШИ:

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

1. Освобож дава Стефан Константинов
Константинов като минист ър на здраве
опазването.
2. Избира Десислава Вълчева Атанасова
за министър на здравеопазването.

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

Издаден в София на 23 март 2012 г.

ЗАКОН
за изменение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сиг у рност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от
2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93
от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32
и 48 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 4, т. 1 думите „независимо от реабилитацията“ се заменят с „освен
ако присъдата им е отменена по съдебен ред
или са реабилитирани по реда на Закона за
политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3315

РЕШЕНИЕ

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
3321

РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ,
бр. 60 от 2009 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Трайчо Димитров Трайков
като министър на икономиката, енергетиката
и туризма.
2. Избира Делян Александров Добрев за
министър на икономиката, енергетиката и
туризма.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с решение на Народното събрание

3322

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за приемане на Док ла д за м ла дежта за
2009 – 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и Решение относно изготвяне на ежегоден
доклад на младежта (ДВ, бр. 38 от 2002 г.)
РЕШИ:
Приема Доклада за младежта за 2009 –
2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3355

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Йорданов Атанасов като член на Комисията по икономическата
политика, енергетика и туризъм.
2. Избира Нели Иванова Калнева-Митева и Лили Боянова Иванова за членове на
Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3356

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Светомир Константинов
Михайлов и Лили Боянова Иванова като
членове на Комисията по труда и социалната
политика.

ВЕСТНИК
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2. Избира Ангел Георгиев Даскалов и Христо Георгиев Чаушев за членове на Комисията
по труда и социалната политика.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3357

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Йорданов Атанасов за
член и зам.-председател на Комисията по
т ранспорт, информационни технологии и
съобщения.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3358

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Нели Иванова КалневаМитева като член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта.
2. Избира Лилия Кирилова Христова за
член на Комисията по образованието, науката
и въпросите на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3359

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ДЪРЖАВЕН

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 104
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Александър Борисов Олшевски за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата Кувейт.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 107
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Бойко Василев Коцев за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Руската федерация.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3314

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
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УКАЗ № 105
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Румен Любенов Пирончев
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Ислямска република
Пакистан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3312

УКАЗ № 106
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Пламен Иванов Грозданов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Руската
федерация и в Туркменистан със седалище
в Москва.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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РЕШЕНИЕ № 219
ОТ 23 МАРТ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4
от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка
при км 438+500, изместване на жп линията
Сандански – Кулата и реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия“ на територията на област
Благоевград
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни
условия, за подобряване функционирането
и стандарта на транспортно обслужване на
международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на
движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4 от
км 423+800 до км 438+500, етапна връзка
при км 438+500, изместване на жп линията
Санданск и – Кулата и реконст ру к ци я на
напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия“ съгласно парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-417
на министъра на регионалното развитие и

С Т Р.
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благоустройството от 22 февруари 2012 г., с
разпореждане за допускане на предварително
изпълнение имоти и части от имоти – частна
собственост, намиращи се на територията
на община Сандански и община Петрич,
област Благоевград, подробно описани в
приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите

БРОЙ 25

по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1

Имоти, засягащи се от трасето на „АМ „Струма“ ЛОТ 4
ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ ИЗМЕСТВАНЕТО НА ЖП ЛИНИЯТА ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ – КУЛАТА
Землище на с. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ

№
по
ред
Имот
№

Вид територия по
предназначение

Начин на трайно
ползване

Категория
земя

Площ за
отчуждаване
(дка)

Вид собственост

Име на собственик на
имота/юридическо лице

2

3

4

5

6

7

8

0.396

Селскостопанска

Изоставена орна
земя

1

V

0.066

Частна

2

49.3

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

V

0.070

Частна

3

49.4

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

V

0.249

4

49.5

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

V

0.394

49.6

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

V

1

5

0.300

АНДОН СТОЯНОВ
БРАШНАРОВ

Парично
обезщетение
лв./
дка

крайна
стойност

9

10

605

40

ЕММА ДИМЧЕВА
ИВАНОВА

605

42

Частна

ДИМИТЪР АТАНАСОВ
ВЕЛИКОВ

605

151

Частна

КОСТАДИН АНДОНОВ ДИМИТРОВ

605

238

ИВАН СТОЯНОВ ГЕРМАНОВ

605

181

Частна

ЯГНИЯ ДИНЕВА МИТОВА

МИТРУШ ГЕРМАНОВ
ИВАНОВ

6

49.7

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

V

0.209

Съсобственост

КОСТАДИН МИТРЕВ
БАНОВ

605

126

7

49.8

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

V

0.848

Частна

СОТИР МАРКОВ КАРАМАНОВ

605

513

8

49.9

Селскостопанска

Нива

V

1.718

Частна

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ
СИДЕРОВ

605

1 039

9

55.1

Селскостопанска

Нива

V

3.932

Частна

СТОЙКА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИЕВА

605

2 377
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С Т Р. 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

10

55.2

Селскостопанска

Нива

V

1.558

Частна

ХРИСТО АНГЕЛОВ
АВРАМОВ

605

942

11

58.1

Селскостопанска

Нива

V

2.534

Частна

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ
СТОЕВ

605

1 532

12

58.2

Селскостопанска

Нива

V

0.928

Частна

ТИНКА ЛАЗАРОВА
ГЕОРГИЕВА

605

561

13

58.3

Селскостопанска

Нива

V

3.493

Частна

АНДОН ГРИГОРОВ
ГЕОРГИЕВ

605

2 112

14

58.4

Селскостопанска

Нива

V

0.121

Частна

„МЛАДИНВЕСТ“ ООД

605

73

59.1

Селскостопанска

ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ДИМИТРОВ

605

481

15

Нива

V

0.795

Частна

9

10

КОСТАДИН ПЕТРОВ
СТОЙЧЕВ

ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА В ОБХВАТА НА ИЗМЕСТВАНАТА ЖП ЛИНИЯ ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ – КУЛАТА
16

17

18

0.355

Селскостопанска

Нива

0.396

Селскостопанска

Изоставена орна
земя

V

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

V

49.2

V

0.023

0.491

Частна

Частна

СТОЯН НИКОЛОВ
СТАНКОВ
АНДОН СТОЯНОВ
БРАШНАРОВ

605

14

605

297

605

41

ЯГНИЯ ДИНЕВА МИТОВА

ОБЩО ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ

0.067

Частна

АТАНАС АНГЕЛОВ
АВРАМОВ

17.796

10 760

Землище на с. НОВО КОНОМЛАДИ
19

4005

Селскостопанска

Лозе

VII

0.002

Частна

Александър Михайлов
Кобуров

299

1

20

4006

Селскостопанска

Лозе

VII

0.015

Частна

Карамфила Лечева
Петрова

299

4

21

5001

Селскостопанска

Лозе

V

3.859

Частна

Стоя Костадинова Панайотова

299

1 154

22

5002

Селскостопанска

Нива

V

3.518

Частна

Никола Велев

299

1 052

5003
делба
на имота (от
имота
се образуват Селскостоимоти с
панска
№
005028,
005029,
005030,
005031,
005032)

Лозе

V

3.852

Частна

Димитър и Атанас Тр.
Васильовски

299

1 152

23

24

5004

Селскостопанска

Лозе

V

3.750

Частна

Георги Василев Илиев

299

1 121

25

5006

Селскостопанска

Лозе

V

5.753

Частна

Андон Котев Петров

299

1 720

С Т Р.
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5007
делба
на имота (от
имота
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имоти с
№
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005035,
005036
5008

Селскостопанска

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

4

5

6

7

8

Лозе

VII

2.659

Частна

Георги Христов Гочев

299

795

Лозе

VII

0.192

Частна

Димитър Великов Тютюнчев

299

57

299

89

299

235

5009
делба
на имота (от
имота
Селскостосе обпанска
разуват
имоти с
№
005026,
005027

Лозе

VII

0.298

Частна

Наташа Александрова
Спасова
Олга Александрова
Цветкова-Колева

Селскостопанска

Лозе

VII

0.785

Частна

Донака Лазарова Кайчева

5010

9

10

Мария Добрева Гърбева
Кирил Добрев Койчев
Сашо Асенов Наумов
Владимир Асенов Наумов
Наум Илиев Кайчев
Емилия Георгиева Кайчева
Гергана Илиева Кайчева
Славка Наумова Секулова
Елена Наумова Грешкова
30

5011

Селскостопанска

Лозе

VII

0.064

Частна

Димитър и Костадин
Ив. Неделкови

299

19

31

5022

Селскостопанска

Лозе

V

0.842

Частна

ЛАЗАР АТАНАСОВ
ШАНОВ

299

252

32

5023

Селскостопанска

Лозе

V

6.314

Частна

Димитър Великов Тютюнчев

299

1 888

33

6001

Селскостопанска

Нива

V

1.779

Частна

Стоя Костадинова Панайотова

299

532

34

6002

Селскостопанска

Нива

V

0.994

Частна

КРЪСТЬО ВЕЛЕВ

299

297
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8

9

10

Елена Наумова Георгиева
Мария Наумова Недева
35

6003

Селскостопанска

Нива

V

0.198

Частна

Димитър Наумов Филев

299

59

Янка Видова Коконова
Стоян Видов Станев

36

9018

Селскостопанска

Нива

VII

0.035

Частна

Александър Апостолов
Секулов

299

10

37

9019

Селскостопанска

Нива

VII

0.124

Частна

ГЕОРГИ НАУМОВ СЕКУЛОВ

299

37

38

9021

Селскостопанска

Нива

VII

0.105

Частна

АТАНАС АНДОНОВ
КОТЕВ

299

31

39

9022

Селскостопанска

Нива

VII

0.034

Частна

ИВАН ВАСИЛЕВ
БАКАРАЧЕВ

299

10

40

25001

Селскостопанска

Нива

VII

2.519

Частна

ПЕНО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

299

753

41

25002

Селскостопанска

Нива

VII

2.499

Частна

ЛАЗАР АТАНАСОВ
ШАНОВ

299

747

299

517

299

739

КУЗМАН ЦВЕТКОВ
КОТЕВ
42

25003

Селскостопанска

Нива

VIII

1.730

Частна

АНДОН АЛЕКСАНДРОВ КУЗОВ
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ КУЗОВ
СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ КУЗОВ
КУЗМАН ЦВЕТКОВ
КОТЕВ

43

25004

Селскостопанска

АНДОН АЛЕКСАНДРОВ КУЗОВ
Нива

VIII

2.471

Частна
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ
КУЗОВ
СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ
КУЗОВ

44

25005

Селскостопанска

Нива

VIII

2.347

Частна

ДИМИТЪР АТАНАСОВ
ТОМОВ

299

702

45

25006

Селскостопанска

Нива

VIII

2.1

Частна

ДИМИТЪР И КОСТАДИН ИВ. НЕДЕЛКОВИ

299

628

46

25009

Селскостопанска

Нива

VIII

1.176

Частна

ХРИСТО АТАНАСОВ
СЕКУЛОВ

299

352
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

47

25010

Селскостопанска

Нива

VIII

0.504

Частна

СОТИР ДИМИТРОВ
БАТЕВ

299

151

48

25019

Селскостопанска

Нива

VIII

0.798

Частна

ГЕОРГИ НАУМОВ
СЕКУЛОВ

299

239

49

25020

Селскостопанска

Нива

VIII

0.832

Частна

ПЕТЪР СОТИРОВ
ПЕТРОВ

299

249

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАНТАЛЕЕВА

299

232

299

1045

299

749

299

744

299

531

299

30

299

1

299

93

299

64

299

133

НИКОЛА КОСТАДИНОВ ПОПОВ
МАРИКА КОСТАДИНОВА МОСКОВА
50

26010

Селскостопанска

Нива

VII

0.775

Частна

СТЕФКА КОСТАДИНОВА ХАДЖИЙСКА
ПАВЛИНКА КОСТАДИНОВА ДИНЧЕВА
ПЕТРА КОСТАДИНОВА ТАСКОВА

51

26011

52

26012

53

26013

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

Нива

VII

3.496

Частна

Нива

VII

2.504

Частна

Нива

VIII

2.489

Частна

ЛАЗАР АТАНАСОВ
ШАНОВ
АТАНАС КРЪСТЕВ
КОНДОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕГОВ
Сашо Асенов Наумов
Владимир Асенов На-

54

26014

Селскостопанска

умов
Нива

VIII

1.775

Частна

Наум Илиев Кайчев
Емилия Георгиева Кайчева
Гергана Илиева Кайчева

55

26015

56

26028

57

29017

58

29026

59

29037

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

Нива

VIII

0.100

Частна

Нива

VIII

0.003

Частна

Лозе

VІІІ

0.310

Частна

Лозе

VIII

0.213

Частна

Пасище, мера

VIII

0.445

Частна

КАРАМФИЛА ЛЕЧЕВА
ПЕТРОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
ГЕГОВ
ГЕОРГИ НАУМОВ СЕКУЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
ГРЕШКОВ
Атанас Георгиев Балев
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3

4

30019
делба
на имота (от
имота
се об- Селскосторазуват
панска
имоти с
№
005028,
005029,
005030)

5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 2 7
8

9

10

ЕЛЕНА СТОЯНОВА
РУСЕВА
ЕМИЛ СТОЯНОВ
ШАРЛАНДЖИЕВ
Нива

VIII

0.446

Частна

299

133

Цветанка Леонидова
Шарланджиева
БОРИСЛАВ ИВАНОВ
МАНЧЕВ
СТЕФКА ИВАНОВА
ВЕЛЕВА

ОБЩО НОВО КОНОМЛАДИ

64.704

19 347

Землище на с. МАРИНО ПОЛЕ
61

2015

Селскостопанска

62

2017

Селскостопанска

Пасище, мера

9

0.629

Частна

Иван Костадинов Манчев

806

507

63

20011

Селскостопанска

Тр. насаждения

5

0.001

Частна

Тома Димитров Тютюнчев

806

1

64

20012

Селскостопанска

Тр. насаждения

5

0.530

Частна

Костадин Иванов Николакиев

806

427

65

20013

Селскостопанска

Пасище, мера

5

0.006

Частна

Никола Илиев Каварджиков

806

5

66

21004

Селскостопанска

Посевна площ

5

2.529

Частна

Никола Илиев Каварджиков

806

2 038

67

22002

Селскостопанска

Нива

5

0.676

Частна

Силко Атанасов Марков

806

545

68

23001

Селскостопанска

Нива

5

0.741

Частна

Георги Димитров Георгиев

806

597

69

23002

Селскостопанска

Нива

5

0.740

Частна

Коста Иванов Хиджев

806

596

70

23004

Селскостопанска

Нива

5

0.915

Частна

Кръстьо Илиев Тасев

806

737

71

24001

Селскостопанска

Нива

5

0.285

Частна

Борис Петров Янев

806

230

72

24002

Селскостопанска

Нива

5

1.568

Частна

Христо Атанасов Тильоков

806

1 264

73

24006

Селскостопанска

Използв. ливада

5

0.788

Частна

Георги Димитров Бараджиев

806

635

74

24048

Селскостопанска

Използв. ливада

5

0.782

Частна

Стоимен Николов Каиков

806

630

75

24049

Селскостопанска

Използв. ливада

5

0.014

Частна

Атанас Николов Каиков

806

11

76

27010

Селскостопанска

Нива

5

0.114

Частна

Христо Атанасов Тильоков

806

92

77

27011

Селскостопанска

Нива

5

1.490

Частна

Никола Атанасов Тютюнчев

806

1 201

78

27012

Селскостопанска

Нива

5

1.808

Частна

Иван Илиев Рупелиев

806

1 457

79

27025

Селскостопанска

Нива

5

1.574

Частна

Димитър Лазаров
Пръдлянов

806

1 269

80

27026

Селскостопанска

Нива

5

0.976

Частна

Иван Костадинов
Манчев

806

787

Пасище, мера

9

1.861

Частна

Борис Петров Янев

806

1 500

С Т Р.
1

81

28

ДЪРЖАВЕН

2

3

4

27030

Селскостопанска

Нива

5

5

ВЕСТНИК
6

0.153

7

Частна

БРОЙ 25
8
Димитър Сотиров Сотиров

9

10

806

123

Борис Сотиров Сотиров
82

28002

Селскостопанска

Нива

6

0.591

Частна

Илия Костадинов Дадаров

806

476

83

28003

Селскостопанска

Нива

6

0.364

Частна

Лазар Георгиев Чифлигаров

806

293

84

28004

Селскостопанска

Нива

6

0.544

Частна

Иван Илиев Рупелиев

806

438

85

28020

Селскостопанска

Нива

5

0.340

Частна

Иван Костадинов Манчев

806

274

86

28021

Селскостопанска

Посевна площ

5

1.452

юридич.
лица

„КАСТЕЛО” ООД

806

1 170

87

29001

Селскостопанска

Нива

5

0.910

Частна

Илия Костадинов Дадаров

806

733

88

29002

Селскостопанска

Нива

5

0.695

Частна

Сашо Георгиев Ичконов

806

560

89

29003

Селскостопанска

Нива

5

0.156

Частна

Лазар Томов Каиков

806

126

ОБЩО МАРИНО ПОЛЕ

23,232

18 722

ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ ТРАСЕТО НА „АМ „СТРУМА“ ЛОТ 4
Землище с. ЧУЧУЛИГОВО
90

12002

Селскостопанска

Нива

5

0.884

Частна

Димитър Георгиев Мандаков

245

217

91

12003

Селскостопанска

Нива

5

0.907

Частна

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ
ПИКЯНСКИ

245

222

92

12004

Селскостопанска

Нива

5

2.004

Частна

Атанас Иванов Алексиев

245

491

93

13011

Селскостопанска

Нива

5

0.970

Частна

Христо Томов Кумлелиев

245

238

94

13012

Селскостопанска

Нива

5

0.906

Частна

Илия Запрев Божанов

245

222

95

13013

Селскостопанска

Нива

5

0.905

Частна

Милен Алеков Новаков

245

222

96

13014

Селскостопанска

Нива

5

0.902

Частна

Димо Николов Мицов

245

221

97

13015

Селскостопанска

Нива

5

0.841

Частна

Апостол Костадинов
Апостолов

245

206

98

14001

Селскостопанска

Посевна площ

4

0.065

Частна

Марко Митрев Попов

245

16

99

15006

Селскостопанска

Нива

5

0.057

Частна

Благой Марков Попов

245

14

100

15007

Селскостопанска

Нива

5

0.053

Частна

Лефтер Атанасов Даков

245

13

101

15008

Селскостопанска

Нива

5

0.494

Частна

Атанас Иванов Нушков

245

121

БРОЙ 25
1

2

ДЪРЖАВЕН
3
Селскостопанска
Селскостопанска

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

4

5

6

7

8

9

10

Нива

5

0.074

Частна

Стоян Димитров Вачев

245

18

Нива

5

0.171

Частна

Георги Великов Караманов

245

42

102

15035

103

15036

104

17006

Селскостопанска

Нива

5

0.030

Частна

БОЖКО СТОЯНОВ
ПАРУШКОВ

245

7

105

20001

Селскостопанска

Нива

4

0.004

Частна

Георги Николов Джуков

245

1

106

20003

Селскостопанска

Нива

4

0.105

Частна

Милуш Атанасов Милушев

245

26

107

39001

Селскостопанска

Нива

4

0.119

Частна

ВЕРГИЛ ГЕОРГИЕВ
КАЦОВ

245

29

108

40001

Селскостопанска

Нива

5

0.498

Частна

Кирил Мицов Сотиров

245

122

109

40003

Селскостопанска

Нива

5

0.502

Частна

Иван Апостолов
Цветков

245

123

110

40004

Селскостопанска

Нива

5

0.475

Частна

Григор Димитров и Никола Ангушев

245

116

111

40005

Селскостопанска

Нива

5

0.455

Частна

Велик Петров Гаджелов

245

111

112

40006

Селскостопанска

Нива

5

0.796

Частна

245

195

245

105

Благой Георгиев Бойков
Елена Георгиева Бърдарова
Стефанка Георгиева
Шопова

113

40007

Селскостопанска

Нива

5

0.428

Частна

Кирил Стойчев Арнаудов

ОБЩО ЧУЧУЛИГОВО

12.645

3 098

ОБЩО ОБЩИНА ПЕТРИЧ

118,377

51 927

ПАЗАРНА ЦЕНА НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ИМОТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ТРАСЕТО НА „АМ „СТРУМА“ ЛОТ 4,
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Землище на с. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ

№ по
ред

Имот
№

Вид територия
по предназначение

Начин на трайно ползване

По КВС

Реален
начин на
ползване

Категория

Засегната
Вид собплощ
ственост
(дка)

Име на собственик на
имота/ юридическо лице

ЦЕНА НА
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

лв./дка

лева

1

49.3

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

Няма насаждения
(пасище)

V

0,070

Частна

ЕММА ДИМЧЕВА ИВАНОВА

0

0

2

49.4

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

Няма насаждения
(пасище)

V

0,249

Частна

ДИМИТЪР
АТАНАСОВ
ВЕЛИКОВ

0

0

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

49.5

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

Няма насаждения
(пасище)

V

0,394

Частна

КОСТАДИН
АНДОНОВ
ДИМИТРОВ

Частна

МИТРУШ
ГЕРМАНОВ
ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ГЕРМАНОВ

4

49.6

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

Няма насаждения
(пасище)

V

0,300

10

11

0

0

0

0

0

0

КОСТАДИН
СъсобМИТРЕВ БАственост
НОВ

0

0

5

49.7

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

Няма насаждения
(пасище)

V

0,209

6

49.8

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

Няма насаждения
(пасище)

V

0,848

Частна

СОТИР МАРКОВ КАРАМАНОВ

0

0

7

49.2

Селскостопанска

Овощни насаждения (нетерасирани)

Няма насаждения
(пасище)

V

0,067

Частна

АТАНАС
АНГЕЛОВ
АВРАМОВ

0

0

ОБЩО ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ
0
Землище на с. НОВО КОНОМЛАДИ
8

4005

9

4006

10

5001

11

12

13

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

5003
делба
на
имота
(от
имота
се обСелскоразуват
стопанска
имоти
с №
005028,
005029,
005030,
005031
005032)
Селско5004
стопанска

5006

Селскостопанска

Александър
Михайлов
Кобуров
Карамфила Лечева
Петрова

Лозе

Лозе –
старо

VII

0,002

Частна

Лозе

Лозе –
старо

VII

0,015

Частна

Лозе

Лозе –
старо

V

3,859

Частна

Стоя Костадинова Панайотова

Лозе

Няма насаждения
(пасище)

V

3,852

Частна

Димитър и
Атанас Тр.
Васильовски

Лозе

Лозе – старо

V

3,750

Частна

Георги Василев Илиев

1346 5 048

Лозе

Лозе – старо
на
60 % от
имота

V

5,753

Частна

Андон Котев
Петров

953 5 483

1589

3

1589

24

1589

6132

0

БРОЙ 25
1

14

15

16

ДЪРЖАВЕН

2
3
5007
делба
на
имота
(от
имота
се об- Селскоразуват стопанска
имоти
с №
005033,
005034,
005035,
005036
5008

Селскостопанска

5009
делба
на
имота
(от
имота Селскосе об- стопанска
разуват
имоти
с №
005026,
005027

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

4

5

6

7

8

9

Лозе

Лозе – старо

VII

2,659

Частна

Георги Христов Гочев

Лозе

Лозе – старо

VII

0,192

Частна

Димитър Великов Тютюнчев

10

11

1589 4 225

1589

305

1589

474

Наташа
Александрова Спасова
Олга Александрова Цветкова-Колева
Донка Лазарова Кайчева
Лозе

Лозе – старо

VII

0,298

Частна

Мария Добрева Гърбева
Кирил Добрев
Койчев
Сашо Асенов
Наумов
Владимир Асенов Наумов
Наум Илиев
Кайчев
Емилия Георгиева Кайчева

17

5010

Селскостопанска

Лозе

Лозе – старо

VІІ

0,785

Частна

Гергана Илиева Кайчева

1589 1 247

Славка Наумова Секулова

18

5011

Селскостопанска

Лозе

Лозе – старо

VII

0,064

Частна

19

5022

Селскостопанска

Лозе

Лозе – старо

V

0,842

Частна

20

5023

Селскостопанска

Лозе

Лозе – старо
на
30 % от
имота

V

6,314

Частна

21

29017

Селскостопанска

Лозе

Пасище

VІІІ

0,310

Частна

22

29026

Селскостопанска

Лозе

Пасище

VIII

0,213

Частна

ОБЩО НОВО КОНОМЛАДИ

Елена Наумова Грешкова
Димитър и
Костадин Ив.
Неделкови
ЛАЗАР АТАНАСОВ ШАНОВ
Димитър Великов Тютюнчев
ГЕОРГИ НАУМОВ СЕКУЛОВ
ДИМИТЪР
ГЕОРГИЕВ
ГРЕШКОВ

1589

102

1589 1 338

477 3 012

0

-

0

27 933

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

Землище на с. МАРИНО ПОЛЕ
37

Селско20011
Тр. насаждения
стопанска

38

20012

СелскоТр. насаждения
стопанска

Няма насаждения
Лозе на 8
години – на
33 % от
имота

5

0,001

Частна

Тома Димитров Тютюнчев

0

0

5

0,530

Частна

Костадин Иванов Николакиев

1266

671

ОБЩО МАРИНО ПОЛЕ

671

ОБЩО ОБЩИНА ПЕТРИЧ

28 064

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ „АМ „СТРУМА“ ЛOT 4 САНДАНСКИ – КУЛАТА
Землище на c. ДАМЯНИЦА

№ по
ред

Имот №

1

2

Начин
на
Вид на теритоКатеготрайно
рията
рия земя
ползване
3

4

5

Площ за
отчуждаване
(дка)

6

Вид соб- Име на собствеПарично обезщетение
ственост ник на имота/
юридическо
крайна
лице
лв./дка
стойност
7

8

9

10

450

642

450

2

450

1428

450

837

450

783

450

612

450

284

АЛЕКСАНДЪР
ДИМИТРОВ
ТЕРЗИЕВ
КОСТАДИН
ДИМИТОРОВ
ТЕРЗИЕВ
ЕМИЛИЯ
ДИМИТРОВА
ДАСКАЛОВА
1

29022

Селскостопанска Нива

V

1.426

Частна

МАКЕДОНКА
КОСТАДИНОВА
ДИМИТРОВА

2

31027

Селскостопанска Нива

V

0.004

Частна

АТАНАС КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
ВЕРКА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
АСЕН КОСТАДИНОВ
ТОЧЕВ

3

32011

Селскостопанска Нива

V

3.173

Частна

АНИ СТОЯНОВА
ХАДЖИИВАНОВА

4

32012

Селскостопанска Нива

V

1.860

Частна

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧАЕВ

5

32014

Селскостопанска Нива

IV

1.739

Частна

ИВАН ТОДОРОВ
МИЛУШЕВ

6

32015

Селскостопанска Нива

IV

1.361

Частна

ДИНЧО
ПЕТРОВ
ГЕОРГИЕВ

7

32018

Селскостопанска Нива

IV

0.632

Частна

АХМЕД ДЕМОВ САЛИЕВ

БРОЙ 25
1

2

8

32019

ДЪРЖАВЕН
3

4

Селскостопанска Нива

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

5

6

7

8

9

10

IV

0.593

Частна

КИРИЛ ХРИСТОВ ВЕЛЕВ

450

267

450

898

450

480

450

4

450

15

450

12

450

352

450

176

450

630

450

286

БОЖИЯ ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА
СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ
ДИМИТРОВ

9

32020

Селскостопанска Нива

IV

1.996

Частна

ДАФИНА НЕДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
ГЕОРГИ АСПАРУХОВ АНГЕЛОВ
МАРИАНА
АСПАРУХОВА
АНГЕЛОВА
НИКОЛА ИЛИЕВ
БОЖИНОВ
ЕЛЕНА ИЛИЕВА
НЕНКОВА
ЗДРАВКО
ИЛИЕВ
БОЖИНОВ

10

32021

Селскостопанска Нива

IV

1.067

Частна

АТАНАС ИВАНОВ
ТОДОРОВ

11

32022

Селскостопанска Нива

IV

0.009

Частна

12

35002

Селскостопанска Нива

IV

0.034

Частна

НИКОЛА ИВАНОВ СТАНКОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
ТОДОРОВА

13

35003

Селскостопанска Нива

IV

0.026

Частна

СТЕФАН ДЕКОВ
НЕДЕЛЧЕВ

14

15

16

17

36005

36006

36012

38008

Селскостопанска Нива

Селскостопанска Нива

Селскостопанска Нива

Селскостопанска Нива

IV

IV

IV

IV

0.782

0.390

1.401

0.636

Юридич.
лица
Юридич.
лица
Юридич.
лица

Частна

„ДЖЕНИ ГЕОРГИОС“
ЕООД
„ДЖЕНИ ГЕОРГИОС“
ЕООД
„ДЖЕНИ ГЕОРГИОС“
ЕООД
КРИСТИНА
АНДОНОВА
ИЛИЕВА
ИЗИДОРА АНДОНОВА ВЕЛЕВА

С Т Р.
1

34

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

18

38009

Селскостопанска Нива

IV

0.606

Частна

19

38010

Селскостопанска Нива

IV

0.936

Частна

20

38013

Селскостопанска Нива

IV

0.470

Частна

21

38014

Селскостопанска Нива

IV

0.747

Частна

БРОЙ 25
8
КРИСТИНА
АНДОНОВА
ИЛИЕВА
ИЗИДОРА АНДОНОВА ВЕЛЕВА
СЛАВЧО БОЖИНОВ ИЛИЕВ
БУЙНО СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ

9

10

450

273

450

421

450

212

450

336

450

435

450

105

450

62

450

20

450

25

450

57

450

18

450

33

450

4

450

69

АНГЕЛОВ
22

39003

Селскостопанска Нива

IV

0.966

Частна

ДАВЧО АНАСТАСОВ
АНГЕЛОВ

23

39008

Селскостопанска Нива

IV

0.234

Частна

ИВАН ДИМИТРОВ
ДОНЧЕВ

24

32011

Селскостопанска Нива

V

0.137

Частна

25

31027

Селскостопанска Нива

V

0.045

Частна

26

32007

Селскостопанска Нива

V

0.056

Частна

27

32012

Селскостопанска Нива

V

0.126

Частна

28

32011

V

0.039

Частна

Селскостопанска

Нива

АНИ СТОЯНОВА
ХАДЖИИВАНОВА
АСЕН КОСТАДИНОВ
ТОЧЕВ
МИРО ЛАЗАРОВ
СРЕБЪРНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧАЕВ
АНИ СТОЯНОВА
ХАДЖИИВАНОВА

29

32015

Селскостопанска

Нива

IV

0.074

Частна

ДИНЧО
ПЕТРОВ
ГЕОРГИЕВ

30

32014

Селскостопанска

Нива

IV

0.008

Частна

ИВАН ТОДОРОВ
МИЛУШЕВ

31

32021

Селскостопанска

Нива

IV

0.153

Частна

АТАНАС ИВАНОВ
ТОДОРОВ

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32

36005

Селскостопанска

Нива

IV

0.021

Частна

ВЕСЕЛИНКА
СТОЯНОВА
ЦУРЕВА

450

9

450

28

МАРИЯ СТОЯНОВА
ЯНЕВА
БОРИС СТОЯНОВ
КОСТАДИНОВ
33

36006

Селскостопанска

Нива

IV

0.062

Юридич.
лица

„ДЖЕНИ ГЕОРГИОС”
ЕООД

ОБЩО ДАМЯНИЦА

21,809

9 815

ДАМЯНИЦА – населени места
Имот №
№ по
ред

Вид на територията

Начин на трайноползване

Обща
засягаща
се площ
(дка)

Име на юридическото
лице
Собственик на имота

ЦЕНА
средноаритм.

лева

аналози
лв./дка
1

31028

Населени места

Общест. обсл.
дейности

0.147

ЕТ „БОЖИЯ КАРАДАЛИЕВА – ЖАНЕТ К“

4190

616

2

33004

Населени места

Общест. обсл.
дейности

0.216

„ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕООД

4190

905

3

34017

Населени места

Общест. обсл.
дейности

0.192

ЕТ „БОЖИЯ КАРАДАЛИЕВА – ЖАНЕТ К”

4190

804

4

35001

Населени места

Общест. обсл.
дейности

0.221

„С.И.П. – ЕКСПРЕС“
ООД

4190

926

5

35004

Населени места

Общест. обсл.
дейности

0.106

„С.И.П. – ЕКСПРЕС“
ООД

4190

444

6

34017

Населени места

Общест. обсл.
дейности

0.045

ЕТ „БОЖИЯ КАРАДАЛИЕВА – ЖАНЕТ К“

4190

189

9

37001

Населени места

Произв.-скл. и
общ. обсл. дейности

4190

348

ОБЩО ДАМЯНИЦА

3364

0.083 „ГРЪЦКИ СТИЛ“ ООД
1.010

4 232
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
на Република България и Министерството
на туризма и историческото наследство на
Палестинската власт
(Одобрен с Решение № 122 от 10 февруари
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 17 февруари 2012 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Министерството на туризма и историческото
наследство на Палестинската власт, наричани
по-нататък „страните“,
оценявайки туризма като ефективно средст во за насърчаване на икономи ческо т о
развитие,
желаейки да развиват сътрудничеството в
областта на туризма на базата на равнопоставеност и взаимна изгода,
се договориха за следното:
Член 1
Страните ще отделят специално внимание
на развитието и разширяването на техните
текущи връзки в областта на туризма като
средство за подобряване на взаимното разбиране на техните култури и подпомагане
на техните икономики. Всяко предприето
действие ще бъде в съответствие с техните
респективни закони и наредби и няма да накърнява техните международни задължения.
Член 2
Страните ще насърчават сътрудничеството
между туристическите сектори в публичния
и частния сектор в техните икономики, и
могат да определят начините, по които могат
да бъдат осъществявани взаимни посещения
от експерти в областта на насърчаването на
туризма и маркетинга, и в планирането и
развитието на курортните дестинации.
Член 3
Страните ще насърчават обмена на информация и опит по програми за качество,
устойчиво развитие и технологични иновации
в туристическата индустрия.
Член 4
Страните ще насърчават сътрудничеството
между техните съответни частни сектори относно инвестиции в областта на туризма. За
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тази цел страните ще обменят информация
относно програмите за развитие на туризма,
които се изпълняват в техните съответни туристически индустрии, и относно националните
и международните фондове и финансовите
стимули, които могат да се прилагат към
тези програми.
Член 5
5.1. Страните ще разгледат насърчаването
на техническата помощ в туристическата
индустрия чрез реципрочни посещения на
експерти и чрез програми за обучение на
човешките ресурси.
5.2. Страните ще обменят информация за
техните съответни програми за грантове и
други помощи, предоставяни за туристически проучвания и курсове за професионална
практика, и ще спомагат участието в такива
програми и дейности на представители на
туристическата индустрия на двете страни.
5.3. Страните ще разгледат насърчаването на
обмена на експерти в областта на управлението
на туризма, опазването на околната среда и
организационни въпроси, свързани с туризма,
и по-специално с реставрирането на исторически постройки, с цел насърчаване на туризма.
Член 6
Страните ще спомагат двустранното участие в изложения, конгреси, търговски панаири,
симпозиуми, семинари и други промоционални
дейности, организирани от техните съответни
организации, действащи в областта на туризма,
с цел насърчаване на техните туристически
възможности.
Член 7
Този меморандум за разбирателство ще
влезе в сила от датата на неговото подписване.
Меморандумът за разбирателство ще остане
в сила за 5 години и след това се подновява
автоматично за допълнителен период 5 години,
освен ако една от страните информира другата
страна за намерението си да прекрати този
меморандум за разбирателство, изпращайки
писмено известие най-малко 6 месеца преди
изтичането на петгодишния период.
Член 8
Този меморандум за разбирателство може
да бъде променян или изменян чрез писмено
съгласие между страните. Измененията ще
влизат в сила съгласно чл. 8 на меморандума.
Подписан в София на 17 февруари 2012 г. в
два оригинални екземпляра на английски език.
За Министерството
За Министерството
на икономиката,
на туризма и
енергетиката и туризма
историческото
на Република България:
наследство
Трайчо Трайков,
на Палестинската власт:
министър
Хулуд Дуайбис,
				
министър
3170
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
център за информация и документация
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите,
устройството, дейността, организацията на
работа, структурата и числеността на персонала на Националния център за информация и
документация, наричан по-нататък „центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице на
бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
образованието, младежта и науката със седалище София, бул. Д-р Г. М. Димитров 50 и 52А.
(2) Центърът събира, съхранява, обработва
и разпространява информация и документация
за постиженията в образованието и науката,
като подготвя продукти в печатна и/или
електронна форма.
(3) Центърът осъществява дейността по
ал. 2, като:
1. събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване български и чуждестранни
издания в печатен и електронен вид;
2. разпространява библиографска и аналитична информация и поддържа специализирани бази данни;
3. подготвя и издава информационни и
други издания;
4. извършва библиотечно-информационно
обслужване на базата на собствени и чуждестранни ресурси;
5. развива научноизследователска дейност
в областта на библиотечните и информационните науки;
6. подготвя обзори, библиографски справки
и други информационни продукти по заявка,
включително и на физически лица;
7. създава и поддържа национален фонд и
електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните
лица в Република България;
8. регистрира дипломите за образователна
и научна степен „доктор“ и научна степен
„доктор на науките“, издадени от висше училище или научна организация.
(4) Центърът предоставя по заявка на Министерството на образованието, младежта и
науката, Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет и
други министерства и ведомства библиографска и аналитична информация за постигане
на европейско качество и хармонизиране на
българското образование и обучение и младежки политики с политиките и практиките
на Европейския съюз.
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(5) Центърът изпълнява функциите на
Национален информационен център за академично признаване и мобилност по смисъла
на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на
квалификациите, отнасящи се до висшето
образование в Европейския регион (ратифицирана със закон, ДВ, бр. 25 от 2000 г.), като:
1. предоставя на страните по конвенцията,
на чуждестранни висши училища и чужди
граждани информация за системата на висшето
образование в Република България;
2. събира, обобщава и предоставя на компетентните национални органи, висши училища
и граждани информация за системите на висше образование в страните по конвенцията;
3. подпомага информационно Съвета по
академично признаване по чл. 13;
4. при поискване информира български
и чуждестранни институции и граждани за
държавните изисквания за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища;
5. информира висшите училища за основните документи, приети от Европейските мрежи
ENIC/NARIC и отнасящи се до академичното
признаване, както и за решенията на годишните пленарни сесии на мрежите;
6. поддържа база данни с публичен достъп
за подадените заявления за признаване на
висше образование и за издадените удостоверения и отказите за признаване на придобито висше образование в чуждестранни
висши училища;
7. поддържа база данни и осигурява достъп
до подписаните с електронен подпис удостоверения за признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища;
8. поддържа база данни на обезсилените
удостоверения за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши
училища;
9. поддържа база данни с публичен достъп
за взетите решения за признаване на висше
образование от висшите училища.
(6) Организира процедурата по признаване
на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесняване на
достъпа до пазара на труда, както и за други
цели, когато заявителят има правен интерес.
(7) Центърът подпомага висшите училища
при признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел
продължаване на обучението в същото висше
училище с информация и експертна оценка
в съответствие с чл. 17, ал. 3 от Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, наричана по-нататък „наредбата“
(обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25
от 2009 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2010 г. и бр. 102 от 2011 г.).
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(8) Центърът създава и поддържа информационна база данни на български и на
английски език, съдържаща списъка на регулираните професии в Република България
и условията за достъп и упражняването им,
както и информация, свързана с регулираните професии в другите държави – членки на
Европейския съюз.
(9) Центърът координира административното сътрудничество между компетентните органи по Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно признаването
на професионални квалификации (ОВ L 255
от 30.09.2005 г.) в Информационната система
на вътрешния пазар на Европейския съюз във
връзка с прилагането на директивата.
(10) Центърът издава удостоверения за
придобита професионална квалификация по
нерегулирана професия на територията на
Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия
на територията на друга държава.
(11) Центърът води регистър на издадените
удостоверения по ал. 10 и на направените
откази за издаване на удостоверения.
(12) Центърът осъществява дейности по
разпространението на програмни продукти
на международни организации.
Чл. 3. Дейността на центъра се финансира от:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. собствени приходи.
Раздел II
Структура и управление на центъра
Чл. 4. Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се
назначава от министъра на образованието,
младежта и науката.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на
центъра се подпомага в своята дейност от
дирекционен съвет.
(2) Членовете на дирекционния съвет се
определят със заповед на изпълнителния
директор.
(3) Председател на дирекционния съвет е
изпълнителният директор на центъра.
Чл. 6. (1) Правомощия на изпълнителния
директор на центъра са:
1. да ръководи и организира дейността на
центъра и да го представлява в страната и
в чужбина;
2. да изготвя и представя на министъра на
образованието, младежта и науката годишен
доклад за дейността на центъра;
3. да разработва проект на бюджет и да
го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
4. да се разпорежда с бюджетните средства
на центъра при спазване на действащата нормативна уредба и да отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното
разходване на финансовите средства;
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5. да организира двустранно и многостранно
сътрудничество по предмета на дейност и в
съответствие с политиката на Министерството
на образованието, младежта и науката;
6. да назначава и освобождава служителите,
работещи в центъра;
7. да утвърждава длъжностното разписание
и поименното разписание на длъжностите
в центъра след съгласуване с министъра на
образованието, младежта и науката;
8. да утвърждава правилник за вътрешния
ред на центъра;
9. да разрешава ползването на отпуск на
служителите;
10. да командирова служителите на центъра
и да одобрява писмен отчет за разходите за
командировки;
11. да сключва договори с физически и
юридически лица, свързани с дейността на
центъра;
12. да утвърждава вътрешноадминистративни правила за организация на работата и
обработка на документи във връзка с оказване
на съдействие и съобразяване с отправени
предложения и препоръки от националния
омбудсман;
13. да утвърждава ценоразпис на услугите
и информационните продукти, предоставяни
от центъра след съгласуване с първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити.
(2) В изпълнение на свои нормативноустановени правомощия изпълнителният директор
на центъра издава заповеди.
(3) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от
заместник, определен със заповед за всеки
конкретен случай.
Чл. 7. (1) Главният секретар ръководи,
координира и контролира функционирането
на администрацията на центъра за:
1. точното спазване на нормативните актове;
2. подготовката и съгласуването на заповедите и трудовите договори за възникването,
изменението и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения със служителите
в центъра;
3. осигуряването на организацията и осъществяването на контрола по провеждане на
атестирането на служителите;
4. планирането и организирането на дейностите, свързани с обучението и кариерното
развитие на служителите в центъра;
5. подготовката и съгласуването на договори
с физически и юридически лица, свързани с
дейността на центъра;
6. подготовката и изпълнението на заповедите на изпълнителния директор на центъра;
7. осъществяването на координаци я и
контрол относно стопанисването и управлението на имотите – държавна собственост,
предоставени на центъра;
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8. провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки;
9. изпълнението на други задачи, определени със заповед на изпълнителния директор
на центъра.
(2) Главният секретар осъществява общия
контрол за изпълнението на задачите в центъра, като:
1. контролира спазването на сроковете
при осъществяване на административното
обслужване на физически и юридически лица;
2. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване;
3. отговаря за работата с документите и за
съхраняването им;
4. отговаря за опазването на служебната
тайна;
5. контролира спазването на изискванията
за безопасност и противопожарна охрана;
6. контролира организирането и осигуряването на охранителния и пропускателния
режим в сградата на центъра;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
Чл. 8. (1) Центърът е структуриран в обща
и специализирана администрация, като:
1. общата администрация е организирана в
дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност, информационно обслужване
и управление на собствеността“;
2. специализираната администрация е организирана в дирекция „Академично признаване
и регулирани професии“ и дирекция „Научна
библиотека и информационно обслужване“.
(2) Числеността на персонала в организационните структури и административните
звена на центъра е посочена в приложението.
Чл. 9. Дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност, информационно
обслужване и управление на собствеността“
осъществява следните дейности:
1. организира и извършва дейностите,
свързани с изготвянето на административни
актове, трудови договори и други документи по
възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
на служителите в центъра;
2. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите; издава и заверява служебни и трудови книжки;
издава служебни бележки и документи за
пенсиониране;
3. организира дейността по атестиране чрез
оценка на трудовото изпълнение на служителите в центъра;
4. организира и контролира деловодната
дейност и движението на кореспонденцията;
5. организира съхраняването и ползването
на архива на центъра;
6. извършва финансово-счетоводното обслужване и счетоводната отчетност на центъра
в съответствие с нормативните документи,
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отнасящи се за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
7. организира законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;
8. организира и изпълнява дейността по
възлагането на обществени поръчки;
9. развива и внедрява програмни системи
за автоматизиране на отделните дейности в
центъра, както и поддържането и осигуряването на достъпа до базите данни и информационните масиви, създавани в центъра;
10. стопанисва имотите – държавна собственост, и движимите вещи на центъра при
спазване на изискванията на действащите
нормативни актове;
11. организира и извършва цялостното материално-техническо обслужване на центъра;
12. организира и осигурява охранителния
и пропускателния режим в сградата на центъра, координира и осигурява поддържането
и ремонта на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи.
Чл. 10. Дирекция „Академично признаване и регулирани професии“ осъществява
следните дейности:
1. изгражда, поддържа и обновява интернет портала на дейностите по признаване
на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и на професионални
квалификации;
2. предоставя актуализирана информация за
системата на българското висше образование
в интернет портала на мрежите ENIC/NARIC;
3. участва във вземането на решения на
годишните пленарни сесии на мрежите ENIC/
NARIC и предоставя информация за техните
основни документи и решения;
4. поддържа актуализирана информация в
националния раздел за Република България на
интернет страницата на академичния портал
на ЮНЕСКО;
5. предоставя на чу ж дестранни висши
училища и чужди граждани информация за
системата на висшето образование в Република България;
6. отговаря на запитвания относно държавните изисквания за признаване на висше
образование, придобито в чуждестранни висши училища;
7. приема и обработва документи и подготвя
издаването на удостоверения за признаване на
степени на висше образование по документи,
издадени от чуждестранни висши училища;
8. извършва проверка на статута на чуждестранни висши училища за съответствие
с изискванията на чл. 2 и чл. 4, ал. 1 от наредбата, на автентичността на образователни
документи по постъпили в центъра заявления
за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и за
наличието на някое от основанията по чл. 7а
от наредбата;
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9. при констатиране наличие на някое от
основанията по чл. 7а от наредбата изготвя предложение до изпълнителния директор на центъра
за недопускане до оценяване на представените
документи в Съвета по академично признаване;
10. подпомага висшите училища с информация и експертна оценка в съответствие с
чл. 17, ал. 3 от наредбата;
11. подготвя и организира заседанията на
Съвета по академично признаване;
12. изгражда, поддържа и актуализира интернет страницата на списъка на регулираните
професии в Република България;
13. събира и обработва статистика за решенията на компетентните органи по регулираните
професии в страната и попълва информацията
за Република България в базата данни на Европейската комисия;
14. подготвя и разпространява информация
за регулираните професии в печатна и електронна форма и отговаря на запитвания относно
упражняването на регулирани професии в Република България и в други държави – членки
на Европейския съюз;
15. изпълнява функциите на делегиран координатор по признаване на професионални
квалификации в Информационната система на
вътрешния пазар на Европейския съюз (IMI) и
съдейства за административното сътрудничество
между компетентните органи по Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно признаването на професионални
квалификации;
16. приема, обработва документи и подготвя предложения за издаване на удостоверения
за придобита професионална квалификация
по нерегулирана професия на територията на
Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия
на територията на друга държава членка, или
прави мотивирани предложения за откази за
издаване на удостоверения;
17. изготвя удостоверенията по т. 16;
18. поддържа база данни с публичен достъп
за подадените заявления за признаване на висше
образование и за издадените удостоверения и
отказите за признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища;
19. поддържа база данни и осигурява достъп
до подписаните с електронен подпис удостоверения за признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища;
20. поддържа база данни на обезсилените
удостоверения за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища;
21. поддържа информационна база данни
на български и на английски език, съдържаща
списъка на регулираните професии в Република
България и условията за достъп и упражняването им;
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22. поддържа регистър на издадените удостоверения и на направените откази относно
придобита професионална квалификация по
нерегулирана професия на територията на Република България;
23. поддържа база данни с публичен достъп
за взетите решения за признаване на висше
образование от висшите училища.
Чл. 11. Дирекция „Научна библиотека и
информационно обслужване“ осъществява
следните дейности:
1. поддържа информационни масиви, обслужващи дейностите в образованието и науката,
като изгражда и развива специализирани бази
данни;
2. поддържа двуезична електронна база данни
за защитените дисертационни трудове и списък
на хабилитираните лица в Република България;
3. поддържа и актуализира национален фонд
от защитени дисертационни трудове, научноизследователски разработки и други научни
публикации във всички области на науката;
4. регистрира дипломите за образователна и
научна степен „доктор“ и научна степен „доктор
на науките“, издадени от висше училище или
научна организация;
5. подготвя обзори, справки и други информационни продукти по заявка, необходими за
сравнителни анализи, прогнози, концепции,
стратегии, програми и проекти на закони и
подзаконови нормативни документи в сферата
на образованието, младежта, науката и иновациите, за постигане на европейско качество и
хармонизиране на българското образование и
обучение и младежки политики с политиките
и практиките на Европейския съюз;
6. поддържа електронен справочник на
специализирани уебстраници на български
институции и организации;
7. осигурява актуална информация за национални, регионални, европейски и трансевропейски инициативи и програми в областта на
образованието, младежта и науката;
8. инициира, подготвя и участва в изпълнението на проекти по национални и международни програми;
9. организира подготовката и издаването на
информационни и други издания;
10. събира, обработва, развива и предоставя за
ползване библиотечно-информационни ресурси
в областта на науката, техниката, педагогиката
и образованието в печатен и електронен вид;
11. осигурява пълно и многоаспектно разкриване на библиотечно-информационните ресурси
чрез електронни каталози на различните видове
документи и библиографски бази данни;
12. извършва библиотечно обслужване за
различни категории читатели на базата на собствените библиотечно-информационни ресурси и
чрез системата за междубиблиотечно заемане
в страната и международно междубиблиотечно
заемане;
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13. извършва информационно обслужване
на основата на собствена база данни и чрез
дистанционен достъп до други национални и
международни политематични библиографски
и пълнотекстови база данни;
14. извършва маркетингова дейност по отношение на собствените си ресурси и българските
научни публикации, като:
а) организира проучвания на информационните потребности на потенциалните и реалните
потребители;
б) системно информира потребителите за
новонабавени източници на информация и
за осигурен достъп до нови информационни
ресурси;
в) разпространява информация за българските постижения в областта на науката,
технологиите и техниката, образованието и
педагогиката, като извършва международен
книгообмен с библиотеки, издателства, научни
организации и др.;
15. извършва дейности в областта на стандартизацията, като участва в Техническия
комитет (ТК 16) по архивна, библиотечна и
информационна дейност;
16. сътрудничи с библиотеки и други сродни
институции и участва в национални и международни проекти и програми.
Раздел III
Признаване на висше образование, придобито
в чуждестранни висши училища
Чл. 12. Процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища, се организира от министъра
на образованието, младежта и науката чрез
центъра в случаите по чл. 6, т. 3 от наредбата.
Чл. 13. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката определя със заповед Съвет
по академично признаване, наричан по-нататък
„съвета“, който включва председател – изпълнителният директор на центъра, и членове – двама
представители на Министерството на образованието, младежта и науката и две длъжностни
лица от администрацията на центъра.
(2) Работата на съвета се подпомага от секретар – длъжностно лице от администрацията
на центъра без право на глас.
Чл. 14. (1) Съветът разглежда представените дипломи за висше образование и другите
документи, свързани с признаването им, след
извършване на проверката по чл. 10, т. 8 и
установяване статута на чуждестранните висши
училища и автентичността на издадените от
тях дипломи.
(2) Съветът има следните функции:
1. анализира представените дипломи за висше
образование и другите документи, свързани с
признаването им;
2. изисква допълнителна информация и/
или документи от лицето, направило искане
за признаване на висше образование, което

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

следва да ги представи в срок, определен от
съвета, но не по-дълъг от два месеца считано
от датата на съобщаването;
3. отправя искане за допълнителна информация от висшето училище, издало дипломата
за висше образование, или от компетентните
органи на държавата, в която е придобито
висшето образование;
4. извършва експертна оценка за съответствието на данните в представените документи за
висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища, с държавните изисквания за
придобиване на висше образование в Република
България;
5. дава предложение на изпълнителния
директор на центъра за решение относно прекратяване на процедурата по признаване на
висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища, за признаване или за отказ от
признаване, в който може да бъде включена
препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване
на по-късен етап, включително полагане на
допълнителни изпити.
Чл. 15. (1) Лицата, желаещи признаване
на висше образование, подават лично или
чрез упълномощено лице в центъра или по
електронен път писмено заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор, към
което представят документите по чл. 8, ал. 1
от наредбата.
(2) Длъжностно лице от администрацията
на центъра проверява документите по ал. 1
при подаването им и в 14-дневен срок след
проверката заявителят или упълномощеното
от него лице може да получи оригиналите на
документите.
(3) В случаите на подаване на документите
по електронен път към заявлението се прилагат
сканирани копия на изискваните документи,
подписани с универсален електронен подпис.
Заявителят е длъжен в срок 30 дни от подаването им да изпрати в центъра оригиналите
на документите по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 5 от
наредбата. Ако до 30-ия ден от подаване на
заявлението тези документи не са представени,
заявлението се счита за оттеглено и процедурата се прекратява.
Чл. 16. (1) Процедурата по признаване на
висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища, се прекратява освен в случаите
по чл. 15, ал. 3, изречение трето и в следните
случаи:
1. по писмено искане на заявителя или на
упълномощеното от него лице;
2. при непредставяне в определения срок на
изискуемите по чл. 14, ал. 2, т. 2 документи.
(2) Процедурата по признаване на висше
образование, придобито в чуждестранни висши училища, се прекратява със заповед на
изпълнителния директор на центъра или на
упълномощено от него длъжностно лице.
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Чл. 17. В случаите по чл. 7а от наредбата
изпълнителният директор на центъра уведомява
писмено заявителя или упълномощеното от
него лице за недопускане до оценяване в съвета на представения за признаване документ
за съответствие с държавните изисквания за
придобиване на висше образование в Република
България.
Чл. 18. (1) Съветът разглежда подаденото
в центъра заявление за признаване на висше
образование в срок до два месеца считано от
датата на представяне на всички необходими
документи. Срокът може да се удължи еднократно с времето, необходимо за получаване
на отговор на искането по чл. 14, ал. 2, т. 3.
(2) Съветът заседава най-малко веднъж
месечно и приема предложението по чл. 14,
ал. 2, т. 5 с обикновено мнозинство.
(3) Заседанията на съвета се провеждат,
ако присъстват не по-малко от половината от
членовете му.
(4) При отсъствие на председателя заседанията на съвета се водят от един от членовете
му, когото председателят писмено е определил
преди заседанието.
(5) За заседанията на съвета се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от
секретаря. В протокола се включват и приетите
предложения за решения относно прекратяване
на процедурата по признаване, признаване и
отказа от признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища.
Чл. 19. (1) Дейността на съвета се подпомага
от консултанти, хабилитирани лица от областите
на висше образование съгласно Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.). Списъкът с консултантите
се утвърждава от изпълнителния директор на
центъра.
(2) Консултантите по ал. 1 могат да бъдат
канени за участие в заседанията на съвета без
право на глас.
(3) Консултантите изготвят писмени становища за признаване или за отказ от признаване
на представените дипломи за висше образование
извън случаите по чл. 16, ал. 1 за прекратяване
на процедурата по признаване.
(4) Становищата се изготвят индивидуално от
всеки консултант от съответното професионално
направление в област на висшето образование.
Когато представената диплома за висше образование е по специалност с интердисциплинарен
характер, становищата могат да се изготвят от
двама или повече консултанти.
(5) Становищата се изготвят на бланка по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на центъра.
(6) В становището се посочва наличието на
съответствие, респ. несъответствие, на данните
от представените документи за проведеното
обучение в чуждестранното висше училище
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с държавните изисквания за придобиване на
висше образование в Република България.
Становището съдържа конкретни мотиви за
признаване или за отказ от признаване при
отчитане на показателите по чл. 11, ал. 2 от
наредбата.
(7) В случаите на отказ по чл. 12, ал. 1 от
наредбата консултантите могат да включат в
становището си препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи
признаване на по-късен етап, включително
полагане на допълнителни изпити.
(8) Представените дипломи за висше образованите с другите документи, свързани с
признаването и изготвените от консултантите
становища към тях, се разглеждат на заседание
на съвета.
(9) Консултантите имат право да изискват
от съвета предоставянето на допълнителна информация, когато им е необходима за изготвяне
на становище.
Чл. 20. Членовете на съвета и консултантите
нямат право да разпространяват информация и
данни, станали им известни при или по повод
на участието им в работата на съвета.
Чл. 21. (1) Удостоверението по чл. 14, ал. 1
от наредбата се издава по образец, утвърден от
изпълнителния директор на центъра.
(2) Удостоверението по ал. 1 или мотивираният отказ да бъде признато висше образование
се подписват от изпълнителния директор на
центъра или от упълномощено от него длъжностно лице. В отказа може да се включи
препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване
на по-късен етап, включително полагане на
допълнителните изпити.
Чл. 22. Изпълнителният директор на центъра
утвърждава със заповед образци на заявления в
случаите по чл. 14а, ал. 2 и чл. 14б от наредбата.
Чл. 23. В случаите по чл. 14в от наредбата
издаденото удостоверение се обезсилва със заповед на изпълнителния директор на центъра.
Раздел ІV
Организация на работата на центъра
Чл. 24. Директорите на дирекции планират,
организират, координират, контролират, отчитат
и носят отговорност за дейността и изпълнението
на задачите в съответствие с функционалните
характеристики на дирекциите.
Чл. 25. Дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор
на центъра.
Чл. 26. Служителите, работещи в центъра,
изпълняват възложените им задачи съобразно
този правилник и длъжностните им характеристики.
Чл. 27. (1) Работното време на служителите е
8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до
17,30 ч. с обедна почивка 30 минути в периода
от 12,00 до 14,00 ч.
(3) За определени категории служители се
допуска изпълнение на служебните задължения
в работно време с променливи граници, с период на задължително присъствие от 10,00 до
16,00 ч., при спазване на условията по ал. 1.
(4) Критериите за определянето на служителите с работно време с променливи граници,
както и условията и редът за изпълнението на
техните задължения се уреждат с вътрешни
правила.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се издава
на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния център за
информация и документация (обн., ДВ, бр. 22
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2007 г., бр. 85
от 2008 г., бр. 29 от 2010 г.).
Министър:
Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Националния център за информация и документация
Изпълнителен директор		
1
Главен секретар		
1
Дирекция „Административна,
финансово-счетоводна дейност,
информационно обслужване и
управление на собствеността“
13
Дирекция „Академично признаване
и регулирани професии“
11
Дирекция „Научна библиотека и
информационно обслужване“
19
Обща численост
45.
3216

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 2
от 2008 г. за материалите и предметите от
пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 86 от
2008 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 44 от 2011 г. и
бр. 2 от 2012 г.)
§ 1. В § 4 от допълнителните разпоредби
се създава т. 6:
„6. Регламент (ЕС) № 1282/2011 от 28
ноември 2011 г. за изменение и поправка
на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията
относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (OB,
L 328, 10.12.2011 г.).“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Материалите и предметите от пластмаси, които са били законово пуснати на пазара
преди 1 януари 2012 г. и които не съответстват на Регламент (ЕС) № 1282/2011, могат
да бъдат предлагани на пазара за продажба
до изчерпване на наличните количества, но
не по-късно от 1 януари 2013 г.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на здравеопазването:
Стефан Константинов
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
3214

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за
развитие и покриване на текущите разходи
на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г. (oбн., ДВ,
бр. 40 от 2010 г.; изм., бр. 47 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се променя така:
„(1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на
Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от
26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006,
изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на
Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета
относно Европейския фонд за рибарство (OB,
23.12.2010, L 341/3).“
§ 2. В чл. 16 ал. 1 се променя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИАРА
одобрява/отхвърля заявлението за предоставяне на експертна помощ съгласно разпоредбите на чл. 13, 14 и 17а, за което мотивирано
писмено уведомява кандидата.“
§ 3. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
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на дейностите по проекта след сключване
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за експертна помощ.
Процедурите се провеждат в съответствие
със ЗОП и при спазване условията и реда на
приложимото законодателство.
(2) Оригинал от всеки договор с избрания
изпълнител по съответната процедура, както
и заверени копия от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка,
протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на
кандидатите/участниците се предоставят от
водещия партньор на МИРГ на ИАРА към
заявлението за предоставяне на експертна
помощ по чл. 13, ал. 1.
(3) Контролът за спазването на процедурите
по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(4) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва
преглед на представените документи по ал. 2
и писмено уведомява водещия партньор на
МИРГ за подписване на анекс към договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за експертна помощ. При открито
нарушение на нормативните изисквания по
провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА има право да наложи финансови
корекции, както и да определи окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ
за предоставяне на експертна помощ.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по ал. 4 водещият
партньор на МИРГ чрез законния си представител или упълномощено от него лице с
изрично нотариално заверено пълномощно
се явява в ИАРА за подписване на анекс към
договор за предоставяне на безвъзмездната
финансова помощ за експертна помощ. В
анекса се определя окончателният размер на
безвъзмездната финансова помощ в зависимост
от стойността на договора за изпълнение на
обществената поръчка.“
§ 4. В чл. 24 ал. 7 се променя така:
„(7) При кандидатстване по реда на тази
наредба с местни проектни предложения по
мерки от другите приоритетни оси от ОПРСР
реализирането на дейностите по тях имат за
цел да допринесат за постигане на целите на
местната стратегия за развитие, разработена
от МИРГ.“
§ 5. В чл. 26 т. 7 се променя така:
„7. член е на Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET) и участва директно
или косвено в нея чрез лицата, определени
да изпълняват дейностите по чл. 53, като
изпраща информация за придобития опит и
предоставя ноу-хау и детайли по изпълняваните дейности.“
§ 6. В чл. 30 ал. 1 се променя така:
„(1) Крайната дата за признаването на
всички МИРГ от изпълнителния директор
на ИАРА е 31 март 2012 г.“
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§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 14 се променя така:
„14. участва в подписването на договори
меж ду МИРГ, кандидатите за финансово
подпомагане и ИАРА и анекси за изменение
и допълнение към тях.“
2. В ал. 6 т. 1 се променя така:
„1. извършва п роцед у рна п роверка за
допустимост на разходите, на основата на
която одобрява или отхвърля проектните
предложения, предоставени по реда на чл. 36,
ал. 2, т. 9, и изготвя протокол в срок до 30
дни считано от датата на предоставяне на
проектните предложения; протоколът се изпраща в 3-дневен срок до МИРГ;“.
3. В ал. 6 се създава т. 7:
„7. изготвя, подписва и предоставя анекси за
изменение и допълнение на договори по т. 2.“
§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се променя така:
„2. бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП,
провеждат съответните процедури за избор
на изпълнител/и на дейностите по проекти,
изпълнявани в рамките на местната стратегия
за развитие след сключване на договора по
чл. 36, ал. 6, т. 2; процедурите се провеждат в
съответствие със ЗОП и при спазване условията и реда на приложимото законодателство;“.
2. Създава се т. 3:
„3. предварителен контрол върху процедури
за обществени поръчки, финансирани напълно
или частично със средства от европейските
фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 20а ЗОП във връзка с чл. 19, ал. 2,
т. 22 ЗОП;“.
3. Създава се т. 4:
„4. оригинал от всеки договор с избраните
изпълнители по съответната процедура, както
и заверени копия от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка,
протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на
кандидатите/участниците се предоставят от
бенефициент, изпълняващ проект в рамките
на местната стратегия за развитие, на ИАРА и
МИРГ в срок до 10 работни дни от сключване
на договора с изпълнителя;“.
4. Създава се т. 5:
„5. контролът за спазването на процедурите
по ал. 1 се осъществява от ИАРА;“.
5. Създава се т. 6:
„6. в срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи
по ал. 4 и писмено уведомява бенефициента
и МИРГ за подписване на анекс към договора
по чл. 36, ал. 6, т. 2; при открито нарушение
на нормативните изисквания по провеждане
и възлагане на обществена поръчка ИАРА
има право да наложи финансови корекции,
както и да определи окончателния размер на
безвъзмездната финансова помощ.“
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6. Създава се т. 7:
„7. в срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по ал. 5 бенефициентът лично, чрез законния си представител
или упълномощено от бенефициента лице с
изрично нотариално заверено пълномощно
се явява в ИАРА за подписване на анекс
към договора по чл. 36, ал. 6, т. 2; в анекса
се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост
от стойността на договора за изпълнение на
обществената поръчка.“
§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се променя така:
„(2) Авансово плащане се извършва, при
условие че е предвидено в договора по чл. 36,
ал. 6, т. 2. В случаите на одобрено авансово
плащане по проект, който предвижда възлагане
на процедура по ЗОП, авансовото плащане
може да бъде заявено след подписване на
анекса по чл. 37, т. 7.“
2. Алинея 3 се променя така:
„(3) Авансовото плащане е в размер до 50
на сто от стойността на одобрените разходи.“
3. Алинея 5 се променя така:
„(5) Авансовото плащане може да бъде
заявено не по-късно от 3 месеца от датата на
подписване на договора по чл. 36, ал. 2, т. 14
или анекса по чл. 37, т. 7.“
4. Алинея 6 се променя така:
„(6) В случаите на авансово плащане се
представя неотменима банкова гаранци я
или запис на заповед, издадена от кмета на
общината в полза на РА в размер 110 % от
стойността на авансовото плащане, и решение
на общинския съвет за одобряване на запис
на заповед, когато бенефициенти са общини.
Във всички останали случаи се представя
банкова гаранция в полза на РА в размер 110
на сто от стойността на авансовото плащане.“
5. Алинея 7 се променя така:
„(7) Срокът на валидност на банковата гаранция или запис на заповед по ал. 6 трябва
да покрива срока на договора по чл. 36, ал. 2,
т. 14, удължен с 6 месеца.“
§ 10. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се променя така:
„4. разходи за наеми и/или закупуване
на нова офис техника, друга техника и/или
оборудване, необходими за осъществяване и
управление на дейностите на МИРГ, включително и разходите за застраховането им;“.
2. Точка 6 се променя така:
„6. разходи за закупуване на лек автомобил
под 150 к. с. и с до 5+1 места, включително
и разходите за застраховането му.“
§ 11. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
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на дейностите по проект в съответствие със
ЗОП и при спазване условията и реда на
приложимото законодателство.“
§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се променя така:
„(5) За планираните текущи разходи за
следващата календарна година МИРГ изготвя
проект на годишен бюджет по вид разход,
който се представя на ИАРА за одобрение до
1 ноември на текущата календарна година.
В проекта на годишен бюджет може да се
заложат до 10 % за непредвидени разходи,
в рамките на допустимите разходи в раздел
II. В случаи на непълнота и/или неяснота на
проекта на годишен бюджет ИАРА писмено
уведомява МИРГ, който в срок до 10 работни
дни може да отстрани посочените непълноти
и/или неясноти, включително чрез представяне на допълнителни и/или нови документи. Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури одобрява/отхвърля проекта
на годишния бюджет до края на текущата
календарна година.“
2. Алинея 6 се променя така:
„(6) Текущите разходи за управление на
дейността на МИРГ се изплащат до края на
2015 г.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Промяна на одобрения годишен бюджет
на МИРГ се допуска еднократно в срок до
30 юни на съответната година и се одобрява/отхвърля от ИАРА в срок до 31 юли на
същата година.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) МИРГ изпраща в ИАРА и ДФЗ – РА
до 10 -о число на месеца, следващ изминалото тримесечие, отчет за извършените
разходи, придружени с оригинали на разходооправдателни документи, потвърждаващи
извършването им за ДФЗ – РА, и заверени
копия на същите за ИАРА. След извършване
на проверка на представените документи
ДФЗ – РА е длъжен в срок от един месец да
представи на ИАРА доклад с резултатите от
извършените проверки.“
§ 13. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. съгласно одобрения от ИАРА годишен
бюджет;“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 14. В чл. 48, ал. 1 и 3 абревиатурата
„ЦУ – РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“, а в ал. 8
абревиатурата „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“.
§ 15. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. „Чл. 52. Недопустими разходи по изпълнение на местната стратегия за развитие са:“
2. Точка 9 се променя така:
„9. данък добавена стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване съгласно разпоредбите
на ЗДДС, и на Регламент № 1198/2006 г.“.
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§ 16. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. Недопустими разходи при покриване на текущите разходи на МИРГ са:
1. закупуване на техника или оборудване
втора употреба;
2. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни
с нормативен акт;
3. дарения;
4. банкови такси за сметки, обслужващи
финансови средства от друг източник;
5. закупуване на земя, недвижими имоти
и инфраструктура за обучение;
6. разходи за закупуване на повече от едно
МПС;
7. данък добавена стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване съгласно разпоредбите
на ЗДДС, и на Регламент № 1198/2006 г.;
8. лихви и неустойки;
9. разходи за закупуване на активи на
лизинг, дължим извън периода на действие
на местната стратегия за развитие и с остатъчна стойност, когато МИРГ не придобива
собственост върху актива;
10. разходи за амортизации;
11. разходи за дейности, които се финансират
по други програми и/или проекти;
12. разходи за командировки в страната
на персонала на МИРГ, надвишаващи определените в Наредбата за командировките в
страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
13. разходи за командировки в чужбина
на персонала на МИРГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ,
бр. 50 от 2004 г.);
14. плащания в натура.“
§ 17. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се променя така:
„5. взаимодействие с Европейската мрежа
на рибарските райони (FARNET);“.
2. Точка 6 се променя така:
„6. предоставяне на Европейската мрежа
на рибарските райони (FARNET) на цялата
налична информация по дейностите, изпълнявани от отделните МИРГ на територията
на Република България, и постигнатите от
тях резултати.“
§ 18. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 числото „2018“ се заменя с „2020“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Бенефиц иен т и те по п роек т и те о т
местните стратегии за развитие са длъжни
да не прехвърлят собственост върху бизнес
съгласно изискванията на член 28, параграф
2 от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006
от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за
рибарство за периода по ал. 1.“
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3. Създава се ал. 4:
„(4) Бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие са длъжни писмено
да съгласуват с МИРГ и ИАРА всяка промяна
в правноорганизационната си форма за периода по ал. 1.“
§ 19. В чл. 57, ал. 1 след думите „Министерството на финансите“ се добавят думите
„Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“.
Заключителна разпоредба
§ 20. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Мирослав Найденов
3366

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 3
от 7 март 2012 г.

за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Цел, организация и предоставяне на метеорологично обслужване
Чл. 1. С тази наредба се определят правилата за метеорологичното обслужване на
гражданското въздухоплаване в Република
България, които са в съответствие със стандартите и препоръките на Международната
организация за гражданско въздухоплаване
(ICAO).
Чл. 2. (1) Предоставянето на аеронавигационно метеорологично обслужване на
ползвателите допринася за повишаване на
безопасността, редовността и ефективността
на гражданското въздухоплаване.
(2) Ползватели на аеронавигационно метеорологично обслужване по смисъла на тази
наредба са:
1. авиационните оператори;
2. ек ипа ж и те на възд у хоп лавателни те
средства (ВС);
3. органите за обслужване на въздушното
движение (органи за ОВД);
4. службите за търсене и спасяване;
5. летищните оператори и администрации;
6. други организации, свързани с гражданското въздухоплаване, за които метеорологичната информация е необходима при
изпълнение на дейността им.
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Чл. 3. Аеронавигационното метеорологично обслужване в Република България се предоставя от доставчици на аеронавигационно
обслужване (ДАНО), притежаващи валидно
свидетелство, удостоверяващо правото им
да извършват аеронавигационно метеоролог и ч но обс л у ж ва не, изда дено с ъгласно
Регламент (EO) № 2096/2005 на Комисията
за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ,
L 335 от 2005 г.) или съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията
за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за
изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и
Регламент (ЕС) № 691/2010, както и съгласно
приложимите условия и ред, регламентирани
в Наредба № 2096 от 2006 г. за условията и
реда за издаване и отнемане на свидетелство
за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно
пространство на Република България (ДВ,
бр. 102 от 2006 г.).
Чл. 4. Аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се предоставя в съответствие с тази
наредба и с регионалните аеронавигационни
споразумения (РАНС).
Чл. 5. Доставчиците на аеронавигационно
обслужване предоставят аеронавигационно
метеорологично обслужване във въздушното
пространство над територията на Република
България, включително над вътрешните и териториалните є води, и над други територии,
ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
Чл. 6. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“)
или организации по смисъла на чл. 16в, ал. 3,
т. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване
(ЗГВ) осъществяват контрол по отношение на
аеронавигационното метеорологично обслужване в Република България.
Чл. 7. Аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се извършва от специалисти, притежаващи
свидетелство за компетентност.
Чл. 8. Подготовката, обучението и квалификацията на персонала, извършващ аеронавигационното метеорологично обслужване на
гражданското въздухоплаване, се осъществява
в съответствие с изискванията на Световната
метеорологична организация (СМО) за образование и квалификация.
Чл. 9. Издаването на свидетелствата за
компетентност и поддържането на квалификацията на персонала за извършване на
аеронавигационно метеорологично обслужване на гра ж данското възду хоплаване се
извършва съгласно Наредба № 27 от 2000 г.
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за авиационните учебни центрове (обн., ДВ,
бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22
от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 86 от 2010 г.).
Раздел II
Предоставяне, използване и управление на
качеството на аеронавигационната метеорологична информация
Чл. 10. (1) Доставчиците на аеронавигационно обслужване поддържат система за управление на качеството (СУК), която включва
процедури, процеси и ресурси, необходими
за прилагане на управление на качеството на
метеорологичното обслужване, предоставяно
на ползвателите, определени в чл. 2, ал. 2.
(2) Системата за управление на качеството
отговаря на изискванията на стандартите за
качество от серия 9000 на Международната
организация по стандартизация – International
Organization for Standardization (ISO), и се
сертифицира от акредитирана организация.
(3) Системата за управление на качеството
осигурява съответствието на предоставяната
метеорологична информация с установените
изисквания относно географската и пространствената зона на действие, формата и съдържанието, времето и честотата на излъчване,
срока на валидност, както и точността на
измерванията, наблюденията и прогнозите.
(4) А ко ме т еоролог и ч на и нформа ц и я,
предназначена за ползватели, не съответства
на установените от СУК изисквания и автоматична корекция е неприложима, тя не се
предоставя на потребителите, докато не бъде
проверена и потвърдена от този, който я е
изготвил.
(5) Системата за управление на качеството включва и процедури за проверка на
коректността и валидността при обмена на
метеорологична информация за оперативни
цели, както и ресурси за наблюдение на разписанието за предаване на отделни съобщения и/или бюлетини и времето на тяхното
изготвяне, предаване и обмен. Системата за
управление на качеството трябва да осигурява
възможност за регистриране на съобщения и
бюлетини, получени със забавяне.
(6) Обменът на оперативна метеорологична
информация се извършва в съответствие с
изискванията, посочени в глава десета.
(7) Наличието на сертификат по EN ISO
9001, издаден на ДАНО от акредитирана организация, който обхваща аеронавигационно
метеорологично обслужване, е достатъчно
доказателство за съответствие със стандартите по ал. 2.
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(8) При извършване на регулаторен одит за
съответствие с общите изисквания съгласно
Регламент за изпълнение (ЕО) № 1035/2011
от ГД „ГВА“ или от признати организации
по чл. 16в, ал. 3, т. 3 ЗГВ ДАНО предоставя
достъп до цялата налична документация,
свързана с издадения сертификат на СУК.
(9) Резултатите от проведените одити по
ал. 8 се документират и съхраняват за период
не по-малък от 3 години.
Чл. 11. (1) Метеорологичната информация
се предоставя във форма, която изисква минимална интерпретация от ползвателите по
чл. 2, ал. 2, като се спазват принципите на
човешкия фактор, посочени в Документ 9683
на ICAO Ръководство относно обучението на
човешкия фактор (Doc. 9683 Human Factors
Training Manual).
(2) Ползвателят е отговорен за начина, по
който използва получената аеронавигационна
метеорологична информация.
Раздел III
Изискване за предизвестия от авиационните
оператори
Чл. 12. (1) Авиационен оператор, който
изиск ва метеорологично обслу ж ване или
промени в съществуващото метеорологично
обслужване, отправя предизвестие за това до
ГД „ГВА“ и ДАНО.
(2) Срокът за отправяне на предизвестието се съгласува между ГД „ГВА“, ДАНО и
авиационния оператор.
Чл. 13. Авиационен оператор, изискващ
метеорологично обслужване, отправя предизвестие до ДАНО, когато:
1. планира провеждане на полети по нови
маршрути или изпълнение на нови видове
дейности;
2. извършва изменения в разписанието,
валидни за продължителен период;
3. планира промени, които ще се отразят
на осигуряваното метеорологично обслужване.
Чл. 14. (1) За отделни полети авиационният
оператор или екипажът на ВС уведомяват
метеорологична служба, обслужваща летището, за:
1. разписанието на полетите на съответния
оператор или ВС;
2. изпълнение на полети извън разписанието;
3. полети, които закъсняват, излитат порано от предвиденото в разписанието или се
отменят.
(2) Уведомлението до метеорологична
служба, обслужваща летището за отделни
полети, съдържа информация за:
1. летище на излитане и разчетно време
на излитане;
2. летище на кацане и разчетно време на
долитане;
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3. маршрута на полета и разчетните времена на долитане до и излитане от всяко
междинно летище;
4. резервни летища, необходими за изготвяне на оперативния полетен план, взети от
съответния списък в регионалния аеронавигационен план;
5. крейсерско ниво;
6. вид на полета – по правилата за визуални полети или по правилата за полети по
прибори;
7. вид на метеорологичната информация,
необходима на екипажа на ВС – полетна документация, брифинг или консултация;
8. насрочено време за провеж дане на
брифинг, консултация или за предаване на
полетна документация.
(3) При полети по разписание ДАНО и
авиационният оператор могат да се споразумеят част или цялата информация по ал. 2
да се пропусне.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Раздел I
Световна система за зонални прогнози на
ICAO
Чл. 15. Доставчиците на аеронавигационно
обслужване и другите потребители се снабдяват с аеронавигационни метеорологични
прогнози в цифрова форма от световните
центрове за зонални прогнози (СЦЗП), които са част от световната система за зонални
прогнози и които:
1. изготвят глобални метеорологични прогнози на необходимите нива за:
а) вятър във височина;
б) температура и влажност във височина;
в) геопотенциална височина на полетните
нива;
г) полетно ниво и температура на тропопаузата;
д) посока, големина и полетно ниво на
максималния вятър;
2. изготвят глобални прогнози за значими
метеорологични (SIGWX) явления;
3. разпространяват прогнозите по т. 1 и 2 в
цифрова форма до съгласуваните с ГД „ГВА“
потребители;
4. приемат информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата от регионалните специализирани
метеорологични центрове за осигу ряване
на резултати от модели за транспорт на замърсяване на атмосферата, за да ги включат
в прогнозите за значими метеорологични
(SIGWX) явления;
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5. създават и поддържат информационна
линия с консултативните центрове за вулканична пепел (VAACs) за обмен на информация
за вулканична активност, за да координират
включването на информация за вулканични
изригвания в прогнозите за значими метеорологични (SIGWX) явления.
Раздел IІ
Летищна метеорологична служба (ЛМС)
Чл. 16. Главна дирек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ по предложение на ДАНО определя броя и разположението на летищните метеорологични
служби (ЛМС) за обслужване на гражданското
въздухоплаване.
Чл. 17. В зависимост от вида на полетите,
изпълнявани на летището, ЛМС съгласувано
с ГД „ГВА“ изпълнява една или повече от
следните функции:
1. изготвя и/или получава прогнози и друга
информация, необходими за метеорологичното обслужване на осигуряваните полети,
като степента на отговорност за изготвяните
прогнози се определя от наличието на прогностичен материал за летището и маршрутите,
получаван от СЦЗП и други прогностични
центрове;
2. изготвя и/или получава прогнози за
местните метеорологични условия;
3. поддържа непрекъснато наблюдение
върху метеорологичните условия на летищата,
за които е определена да издава прогнози;
4. предоставя брифинг, консултаци я и
полетна документация на членовете на екипажите на ВС или друг персонал, свързан с
планиране и провеждане на полетите;
5. предоставя допълнителна метеорологична информация на ползвателите по чл. 2, ал. 2;
6. обявява на публично място наличната
метеорологична информация;
7. обменя метеорологична информация с
други метеорологични служби;
8. предоставя получената информация за
вулканична активност, вулканично изригване
и облак от вулканична пепел на съответния
орган за ОВД, на доставчика на аеронавигационно информационно обслужване и на
метеорологична служба за следене.
Чл. 18. Информация за летищата, за които
се издават прогнози за кацане, се публикува
в Сборника за аеронавигационна информация
и публикация на Република България (AIP).
Чл. 19. На летища, на които няма установена метеорологична служба:
1. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по предложение
на ДАНО определя метеорологични служби, разположени на други летища, които да
предоставят съответното метеорологично
обслужване;
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2. определеният от ГД „ГВА“ ДАНО осигурява на ползвателите по чл. 2, ал. 2 достъп до
необходимата метеорологична информация.
Раздел IIІ
Метеорологична служба за следене (МСС)
Чл. 20. (1) В съответствие с РАНС във всеки район за полетна информация (РПИ) една
или повече летищни метеорологични служби
изпълняват функциите на метеорологична
служба за следене.
(2) Метеорологичната служба за следене:
1. следи непрекъснато метеорологичните
условия, които влияят на провеждането на
полетите в района на отговорност;
2. изготвя информация SIGMET и друга
изисквана метеорологична информация за
района на отговорност;
3. доставя информация SIGMET и друга
изисквана метеорологична информация за
района на отговорност на съответния център
за обслужване на въздушното движение;
4. разпространява информация SIGMET;
5. в случай че в съответствие с РАНС се
изисква специализирано обслужване за полетите на малки височини, подготвя информация
AIRMET за района на отговорност, доставя
я на съответния център за обслужване на
въздушното движение и я разпространява;
6. доставя получената информация за вулканична активност, вулканично изригване
и облак от вулканична пепел, за която все
още не е издадена информация SIGMET, на
съответния районен контролен център (РКЦ)
и център за полетна информация;
7. предава на съответния център за полетна информация и районен контролен център
получената информация относно аварийно
изхвърляне на радиоактивни материали в
атмосферата за района на отговорност или
в съседен район в съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР).
(3) Информацията по ал. 2, т. 7 съдържа
място, дата и час на аварията, както и прогнозирани траектории на радиоактивните
материали, и се предава от Международната
агенция за атомна енергия (IAEA) до специализиран регионален метеорологичен център
(RSMC) към СМО, разположен съвместно с
консултативния център за вулканична пепел
(VA AC) – Лондон, който известява от своя
страна районните контролни центрове за
инцидента.
Чл. 21. Границите на района на отговорност,
за който се извършва следене на метеорологичните условия, съвпадат с тези на РПИ,
контролирания район или комбинация от
последните два.
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МЕТЕОРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ И
СВЕДЕНИЯ
Раздел I
Летищни метеорологични станции и видове
наблюдения
Чл. 22. (1) В района на летищата съгласувано с ГД „ГВА“ се създават летищни
метеорологични станции (ЛМСт) съобразно
необходимостта.
(2) По решение на ДАНО ЛМСт може да
изпълнява функции и на синоптична станция.
(3) Летищните метеорологични станции
могат да включват датчици, разположени извън
границите на летището, ако това се счита за
оправдано във връзка с аеронавигационното
метеорологично обслужване на гражданската
авиация.
Чл. 23. При наличие на изиск вани я в
РАНС ДАНО създава ЛМСт върху съоръжения в морските пространства на Република
България и в обслужвания район на полетна
информация или на други места, които имат
значение за полетите с хеликоптери до тези
съоръжения.
Чл. 24. (1) Летищните метеорологични
с та н ц ии извърш ват редовн и набл юден и я
през цялото денонощие, освен ако друго не
е договорено в споразумение между ДАНО
и летищния оператор.
(2) Летищните метеорологични станции
извършват редовни наблюдения през интервали от време в съответствие с РАНС.
(3) Редовните наблюдения се допълват от
специални наблюдения при настъпване на
определени промени на приземния вятър, видимостта, видимостта на пистата за излитане
и кацане (ПИК), метеорологичните явления,
облачността и/или температурата на въздуха.
Чл. 25. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване организира периодични
инспекции на ЛМСт с цел поддържане на
високо качество на наблюденията, коректно
функциониране на приборите и техните индикатори.
(2) Ръководството за инспекциите на летищни метеорологични станции, включително
честотата на инспекциите, са регламентирани
в Документ 9837 на ICAO Ръководство относно
системите за автоматичното метеорологично
наблюдение на летищата (Doc. 9837 Manual
on Automatic Meteorological Observing Systems
at Aerodromes).
Чл. 26. (1) На летищата, оборудвани за
кацане по категории I, II или III съгласно
Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване (ДВ, бр. 103 от 2000 г.), се
инсталират автоматични прибори за измерване или оценка, мониторинг и дистанционна
индикация на данните за:
1. приземния вятър;
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2. видимостта;
3. видимостта на ПИК;
4. височината на долната граница на облаците;
5. температурата на въздуха;
6. температурата на точката на оросяване;
7. атмосферното налягане.
(2) Автоматичните прибори по ал. 1 са
част от автоматизираната метеорологична
наблюдателна система (АМНС), която обработва, предава и визуализира в реално време
метеорологичните параметри, които оказват
влияние при кацане и излитане.
(3) Информацията от АМНС подпомага
изпълнението на подхода, кацането и излитането на ВС.
(4) При използване на полуавтоматична
метеорологична наблюдателна система се
осигурява възможност за ръчно въвеждане на
данни за метеорологичните елементи, които
не могат да се наблюдават автоматично, както и в случаите на отказ на автоматичното
оборудване.
(5) Оборудването и възможностите на
АМНС включват резервни технологии за осигуряване на непрекъсната работа на АМНС
и са съобразени с принципите на човешкия
фактор, посочени в Документ 9683 на ICAO
Ръководство относно обучението на човешкия фактор (Doc. 9683 Human Factors Training
Manual).
Чл. 27. Метеорологичните сведения съдържат актуалните данни от аеронавигационните
метеорологични наблюдения и се разпространяват в района на летището и извън него.
Чл. 28. Конкретната стойност на всеки
от метеорологичните елементи в сведението
представлява максимално приближаване към
действителните условия по време на наблюдението поради естествената променливост на
метеорологичните елементи в пространството
и времето, ограничените възможности на наблюдателната техника и ограниченията, произтичащи от дефинициите на някои елементи.
Раздел II
Метеорологични наблюдения и сведения
Чл. 29. Органите за ОВД предоставят
наличната информация на ЛМС или МСС
относно:
1. допълнителни данни от визуални наблюдения (напр. за метеорологични явления от
оперативно значение в районите на летищата),
необходими за опресняване или допълване
на информацията, предоставяна от метеорологичната станция;
2. метеорологична информация, получавана от борда на ВС при излитане или кацане
(напр. срез на вятъра).
Чл. 30. (1) Аеронавигационните метеорологични наблюдения се провеждат и сведенията
от тях се изготвят съгласно приложение № 1
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и са база за изготвянето на метеорологични
сведения за разпространение в района на
летището и извън него.
(2) Метеорологичните сведения са редовни
и специални.
Чл. 31. (1) Редовните наблюдения се извър
шват денонощно, освен ако не е съгласувано
друго между ГД „ГВА“, ДАНО и съответните
ползватели.
(2) Редовните наблюдения се извършват на
интервали от един час.
(3) На определени летища, указани в AIP,
наблюденията се извършват на интервали от
половин час.
(4) В определени от ГД „ГВА“ летищни
метеорологични станции наблюденията се
извършват по разписание, съгласувано от
ДАНО и съответните ползватели.
Чл. 32. Редовните сведения се разпространяват, като:
1. локални редовни сведения, които се
разпрост ран яват само на лет ището и са
предназначени за долитащи и отлитащи ВС;
2. редовни сведения METAR, които се
разпространяват извън района на летището
и са предназначени главно за целите на полетното планиране, предаванията VOLMET
и D-VOLMET.
Чл. 33. На летищата, които не работят
денонощно, сведения METAR започват да се
излъчват преди възобновяване на полетите в
интервал от време, указан в РАНС.
Чл. 34. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване след консултации със заинтересованите ползватели утвърждава списък
от критерии за провеждане на специални
наблюдения.
(2) Специалните сведения съдържат данните, получени от специалните наблюдения, и
се разпространяват, като:
1. локални специални сведения за съответното летище, предназначени за долитащи
и отлитащи ВС;
2. специални сведения SPECI, които се
разпространяват извън района на съответното
летище, предназначени главно за целите на
полетното планиране, предаванията VOLMET
и D-VOLMET.
(3) Когато сведени ята META R се разпространяват на интервали от половин час,
специални сведения SPECI не се изготвят.
(4) Метеорологичната информация, съдържаща се в ATIS и D-ATIS, се извлича от
локални редовни и специални сведения.
Чл. 35. На летищата, които не работят
денонощно, сведения SPECI се излъчват при
необходимост след възобновяване на излъчването на сведения METAR.
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Раздел ІІІ
Съдържание на сведенията
Чл. 36. Локалните редовни и специални
сведения и сведенията METAR/SPECI съдържат следната информация, подробно указана
в приложение № 1, в следния ред:
1. индекс на типа сведение;
2. индикатор за местоположение;
3. време на наблюдението;
4. идентификатор за автоматизация или
когато е приложимо – за липсващи сведения;
5. посока и скорост на приземния вятър;
6. видимост;
7. видимост на ПИК, когато е приложимо;
8. метеорологични явления в момента на
наблюдението;
9. количество на облаците, вида им (само
за купесто-дъждовни и мощни купести облаци
над или около летището) и височина на долната им граница или вертикална видимост;
10. температура на въздуха и температура
на точката на оросяване;
11. атмосферно налягане – QNH, и когато
е приложимо – QFE (QFE се включва само
в локалните редовни и специални сведения);
12. допълнителна информация, определена
в приложение № 1.
Чл. 37. В случаите, предвидени в РАНС, в
сведенията METAR/SPECI се включва и допълнителна информация извън тази по чл. 36.
Раздел ІV
Приземен вятър
Чл. 38. В ЛМСт се измерват средната посока, средната скорост и значимите промени
на посоката и скоростта на вятъра, като информацията се съобщава в градуси спрямо
географския север и метри за секунда (възли).
Чл. 39. (1) В локалните редовни и специални сведения наблюденията на приземния
вятър са представителни за:
1. условията по дължината на ПИК – когато сведенията са използвани за излитане;
2. зоната на опиране – когато сведенията
са използвани за кацане.
(2) Наблюденията на приземния вятър за
сведения METAR/SPECI са представителни
за условията на:
1. цялата ПИК, когато има само една писта;
2. целия комплекс от ПИК, когато има повече от една писта.
Раздел V
Видимост
Чл. 40. Хоризонталната видимост се измерва, наблюдава и съобщава в метри или
километри.
Чл. 41. (1) В локалните редовни и специални сведения наблюденията на видимостта
са представителни за условията:
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1. по дължината на ПИК – когато сведенията са използвани за излитане;
2. в зоната на опиране – когато сведенията
са използвани за кацане.
(2) Наблюденията на видимостта за сведения
METAR/SPECI са представителни за условията
на цялото летище.

(2) Информацията за метеорологичните
явления в сведенията METAR/SPECI е представителна за условията на летището, а за
явленията, определени в приложение № 1 – и
за неговата околност.

Раздел VI
Видимост на ПИК

Чл. 48. (1) Наблюденията на облачността
включват наблюдения на количеството, вида и
височината на долната граница на облачността и при необходимост се съобщават данни,
описващи облаците, от оперативно значение.
(2) Когато небето не се вижда, вместо количество, вид и височина на долната граница на
облачността се наблюдават и предават данни
за вертикалната видимост.
(3) Височината на долната граница на облачността и вертикалната видимост се предават
в метри или във футове.
Чл. 49. (1) Наблюденията на облачността
за локалните редовни и специални сведения са
представителни за зоната на подхода за кацане.
(2) Наблюденията на облачността за сведенията METAR/SPECI са представителни за
района на летището и неговата околност.

Чл. 42. Наблюденията на видимостта на
ПИК се извършват през периодите с намалена
видимост за всички използвани ПИК, които:
1. са оборудвани за точен подход за кацане;
2. се използват за излитане и са оборудвани
с високо интензивни странични и/или осови
светлини на ПИК.
Чл. 43. Видимостта на ПИК се измерва в
метри и се съобщава, когато хоризонталната
видимост или видимостта на ПИК е по-малка
от 1500 m.
Чл. 44. Резултатите от наблюденията на
видимостта на ПИК са представителни за:
1. зоната на опиране на ПИК – на летища,
на които ПИК не са оборудвани за точен подход
и кацане или са оборудвани за точен подход и
кацане по категория I;
2. зоната на опиране и средния сектор от
ПИК – на летища, на които ПИК са оборудвани за точен подход и кацане по категория II;
3. зоната на опиране, средния и отдалечения
край на ПИК – на летища, на които ПИК са
оборудвани за точен подход и кацане по категория III.
Чл. 45. (1) При промяна на експлоатационния статус на система, която наблюдава и
изчислява видимост на ПИК, незабавно се
уведомяват съответните органи за ОВД.
(2) Ръководството за наблюдение и съобщаване на RVR е дадено в Документ 9328 на
ICAO Ръководство за наблюдение на видимостта
на ПИК и практики на докладване (Doc. 9328
Manual of Runway Visual Range Observing and
Reporting Practice).
Раздел VII
Метеорологични явления
Чл. 46. Наблюденията на метеорологичните
явления се извършват за летището и неговата
околност и се съобщават съобразно изискванията
в приложение № 1. Като минимум се идентифицират валежи и преохладени валежи с тяхната
интензивност, мъгла, преохладена мъгла и гръмотевични бури (включително и гръмотевични
бури в околността на съответното летище).
Чл. 47. (1) Информацията за метеорологичните явления в локалните редовни и специални
сведения е представителна за условията на
летището.

Раздел VІІІ
Облачност

Раздел ІX
Температура на въздуха и температура на точката на оросяване
Чл. 50. Температурата на въздуха и температурата на точката на оросяване се измерват
и съобщават в градуси по Целзий.
Чл. 51. Наблюденията на температурата на
въздуха и температурата на точката на оросяване
за локалните редовни и специални сведения и
за сведенията METAR/SPECI са представителни
за комплекса от ПИК на летището.
Раздел Х
Атмосферно налягане
Чл. 52. Атмосферното налягане, включи
телно стойностите на QNH и на QFE, се измерва, изчислява и съобщава в хектопаскали.
Раздел ХI
Допълнителна информация
Чл. 53. Сведенията от наблюденията на
летищата включват допълнителна информация
за метеорологичните явления от оперативно
значение, особено за зоните на подход и отлитане от летищата.
Чл. 54. При възможност в информацията по
чл. 58 се посочва местоположението на метеорологичните явления от оперативно значение.
Раздел ХII
Съобщаване на метеорологичната информация
от автоматизирана наблюдателна система
Чл. 55. (1) Сведенията METAR/SPECI от
АМНС в автоматичен режим на предаване се
използват в извънработно време на летището
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и в работно време при споразумение между
ГД „ГВА“, ДАНО и съответните авиационни
оператори с отчитане наличието и ефикасното
използване на метеорологичния персонал.
(2) Локалните редовни и специални сведения от АМНС в автоматичен режим на
предаване се използват в работно време при
споразумение между ГД „ГВА“, ДАНО и съответните авиационни оператори с отчитане
наличието и ефикасното използване на метеорологичния персонал.
(3) Локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI от АМНС в
автоматичен режим се обозначават с думата
„AUTO“.
(4) Ръководството за работа с АМНС е
дадено в Документ 9837 на ICAO Ръководство
относно автоматизираните системи за метеорологично наблюдение на летищата (Doc. 9837
Manual on Automatic Meteorological Observing
Systems at Aerodromes).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАБЛЮДЕНИЯ И ДОКЛАДИ ОТ ВС
Раздел I
Наблюдения и доклади от ВС по време на
полета
Чл. 56. Извършването, записването и докладването на наблюдения от ВС, регистрирани
в Република България, изпълняващи полети
по международни маршрути за ОВД, се осъществяват в съответствие с разпоредбите,
съдържащи се в тази глава.
Чл. 57. Въздухоплавателните средства извършват следните наблюдения:
1. редовни наблюдения по време на етапа
на набор и полет по маршрут;
2. специални и други извънредни наблюдения по време на всеки етап от полета.
Раздел II
Редовни наблюдения от ВС
Чл. 58. Когато се използва линия за предаване на данни „въздух – земя“ и се прилага автоматичен зависим обзор (ADS) или
режим S на вторичен обзорен радар (SSR),
автоматичните редовни наблюдения от ВС
се извършват на всеки 15 min по време на
полет по маршрут и на всеки 30 s по време
на набор за първите 10 min от полета.
Чл. 59. При полети с хеликоптери до и от
летища, разположени върху съоръжения в
морските пространства на Република България и в открито море в рамките на РПИ на
Република България, редовните наблюдения
се извършват от борда на хеликоптера в точки и интервали от време, съгласувани между
ДАНО и съответния оператор.
Чл. 60. За извършване на редовни наб
л юдени я по въ зд у ш н и т расета с г ол я ма
наситеност на трафика се определя по едно
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ВС от летящите на всяко полетно ниво ВС
през приблизително едночасови интервали.
Съответните процедури за това се определят
в РАНС.
Чл. 61. В случаите, когато се изисква докладване по време на набор, за всяко летище
се определя по едно ВС на приблизително
едночасови интервали за извършване на наб
люденията в съответствие с чл. 58.
Чл. 62. Въздухоплавателно средство, което
не е снабдено с апаратура за използване на
линия за предаване на данни „въздух – земя“,
се освобождава от извършването на редовни
наблюдения.
Раздел III
Специални и други извънредни наблюдения
от ВС
Чл. 63. Специални наблюдения се извър
шват от всяко ВС при наличие на някое от
следните условия:
1. умерена или силна турбулентност;
2. умерено или силно обледяване;
3. силни планински вълни;
4. скрити, вградени, над обширен район
или във вид на шквалова линия гръмотевични
бури, със или без град;
5. силни прашни или пясъчни бури;
6. облак от вулканична пепел;
7. вулканична активност, предхождаща
изригване или вулканично изригване.
Чл. 64. Извънредни наблюдения за срез на
вятъра или други метеорологични условия,
различни от тези по чл. 63, които по преценка
на командира на ВС могат да повлияят върху
безопасността или ефективността на полета,
се докладват във възможно най-кратък срок
на съответния орган за ОВД.
Раздел IV
Обмен на докладите от ВС
Чл. 65. (1) Наблюденията от ВС се преда ват по л и н и я з а п р еда ва не на да н н и
„земя – въздух“.
(2) Когато няма линия за предаване на
данни „земя – въздух“ или не е целесъобразно нейното използване, специални и други
извънредни наблюдения от ВС се предават
чрез говорна комуникация.
(3) Наблюденията от ВС по време на полет
се предават в момента на наблюдението или
във възможно най-кратък срок след това.
(4) Наблюденията от ВС се предават чрез
доклади от ВС, изготвени съгласно приложение № 2.
Чл. 66. (1) Специалните доклади от ВС,
пол у чени ч рез говорна ком у никац и я, се
препредават незабавно от органите за ОВД
до съответната метеорологична служба за
следене.
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(2) Редовните и специалните доклади от
ВС, получени чрез линиите за предаване на
данни, се препредават незабавно от органите
за ОВД до съответната метеорологична служба
за следене и СЦЗП.
Чл. 67. Специалните наблюдения от ВС
за вулканична активност, предхождаща изригване, вулканично изригване или облак от
вулканична пепел, се попълват в специална
форма на доклад за вулканична активност
от екипажите на ВС. Доставчикът на аеронавигационно обслужване включва копие
от получения доклад в предполетната документация за полети по маршрути, които по
преценка на съответната метеорологична
служба могат да бъдат повлияни от облака
от вулканична пепел.
Г л а в а

п е т а

АЕРОНАВИГАЦИОННИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПРОГНОЗИ
Раздел I
Интерпретиране и използване на прогнозите
Чл. 68. (1) Аеронавигационните метеорологични прогнози имат вероятностен характер.
(2) Конкретната стойност на метеорологичен елемент в прогнозата е най-вероятната
стойност, която елементът може да приеме
през периода на валидност на прогнозата.
(3) Момент или период от време, включени в прогнозата, се считат за най-вероятен
момент или период.
Чл. 69. Всяка нова прогноза от метеорологичната служба отменя всички предишни
прогнози от същия тип за същото място и
за същия период на валидност или за част
от него.
Чл. 70. Аеронавигационните метеорологични прогнози се издават и разпространяват в
съответствие с приложение № 3.
Раздел II
Летищни прогнози
Чл. 71. (1) Летищните прогнози се издават
от летищните метеорологични служби в съответствие с изискванията на РАНС.
(2) Летищата, за които се изготвят летищни
прогнози, и периодите на валидност на тези
прогнози се публикуват в AIP.
(3) Летищните прогнози се ползват в периода им на валидност и съдържат кратко описание на очакваните метеорологични условия
за определен период в района на летището.
Чл. 72. (1) Летищните прогнози и техните
корекции се излъчват в кодова форма TAF (Ръководство за кодовете № 306 на СМО/Manual
on Сodes, FM 15-XII), като се включва следната
информация в указаната последователност:
1. идентификатор на вида прогноза;
2. индикатор на местоположението;
3. време на издаване на прогнозата;
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4. идентификатор за липсваща прогноза
(когато е приложимо);
5. дата и период на валидност на прогнозата;
6. идентификатор на анулирана прогноза
(когато е приложимо);
7. приземен вятър;
8. видимост;
9. метеорологични явления;
10. облачност;
11. очаквани значими изменения на един
или няколко от елементите по т. 1 – 10 в периода на валидност на прогнозата.
(2) Незадължителните групи на кода TAF
съгласно приложение № 3 се използват в съответствие с РАНС.
(3) Видимостта, включена в TAF, е прогнозираната преобладаваща видимост.
Чл. 73. (1) Летищните метеорологични
служби, които изготвят летищни прогнози,
осъществяват постоянно наблюдение и при
необходимост своевременно ги коригират.
(2) Дължината на прогностичните съобщения и промените в тях се свеждат до минимум.
(3) Методите за постоянно наблюдение на
летищните прогнози са посочени в Документ
8896 на ICAO Ръководство за метеорологически
практики (Doc. 8896 Manual on meteorological
Practice на ICAO).
(4) За летище, на което няма възможност
да се осъществява постоянно наблюдение,
летищната прогноза се анулира.
Чл. 74. (1) Периодът на ва лидност на
редовните летищни прогнози се определя в
съответствие с РАНС и е не по-малък от 6 h
и не по-голям от 30 h.
(2) Редовните летищни прогнози с период
на валидност, по-малък от 12 h, се издават
на всеки 3 h, а тези с период на валидност
от 12 до 30 h – на всеки 6 h.
(3) Летищна метеорологична служба, която издава летищни прогнози, осигурява по
всяко време валидността точно само на една
прогноза.
Раздел III
Прогнози за кацане
Чл. 75. (1) Прогнозите за кацане се издават от летищните метеорологични служби в
съответствие с изискванията на РАНС.
(2) Прогнозите по ал. 1 са предназначени
за ползвателите на аеронавигационната метеорологична информация на летището и за
ВС, които се намират в границите на около
един час полетно време от летището.
Чл. 76. Прогнозата за кацане се изготвя
във форма на тренд-прогноза.
Чл. 77. (1) Тренд-прогнозата се добавя към
локалните редовни и специални сведения или
към сведенията METAR/SPECI и съдържа
кратко описание на очак ваните значими
промени на метеорологичните условия на
летището.
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(2) Периодът на валидност на тренд-прогнозата е 2 h, считано от времето на издаване
на сведението, в което е включена.
Раздел IV
Прогнози за излитане
Чл. 78. Прогнозите за излитане се издават
от летищните метеорологични служби.
Чл. 79. Прогнозата за излитане се отнася за
определен период от време и съдържа информация за очакваните условия над комплекса
от ПИК за:
1. посоката и скоростта на приземния вятър
и техните вариации;
2. температурата;
3. атмосферното налягане (QNH);
4. други елементи от оперативно значение, за
които ДАНО има договореност с ползвателите.
Чл. 80. Прогнозите за излитане се изготвят
при поискване от операторите или екипажите на
ВС до 3 h преди очакваното време на излитане.
Чл. 81. Летищните метеорологични служби,
които изготвят прогнози за излитане, осъществяват непрекъснато наблюдение и при необходимост незабавно ги коригират.
Раздел V
Зонални прогнози за полети на малки височини
Чл. 82. Когато плътността на въздушното
движение под полетно ниво 100 (или под полетно
ниво 150 или по-високо при необходимост в
планински местности) изисква редовно издаване и разпространение на зонални прогнози
за полети на малки височини, ГД „ГВА“ по
предложение на ДАНО и след консултации
със заинтересованите ползватели определя
честотата на издаване на зонални прогнози,
формата, периода на валидност и критериите
за издаване на корекции.
Чл. 83. (1) При използване на явен текст
със съкращения прогнозата се изготвя във
форма на зонална прогноза GAMET, при което се употребяват съкращения и цифров код,
одобрени от ICAO.
(2) При използване на формат във вид на
карти прогнозата са изготвя като комбинация
от прогнози на вятъра и температурата във
височина и прогноза на опасни метеорологични
явления (SIGWX).
(3) Зоналната прогноза се издава за атмосферния слой между земната повърхност и
полетно ниво 100 (или полетно ниво 150 или
по-високо – в планински местности) и съдържа:
1. данни за метеорологични явления по
маршрута, представляващи опасност за полети
на малки височини, и използвани при издаването на информация AIRMET съгласно чл. 87;
2. допълнителна информация, необходима
за полетите на малки височини.
Чл. 84. Зонални прогнози за полети на малки
височини се издават на всеки 6 h, с период на
валидност 6 h и се разпространяват до мете-
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орологичната служба за следене и останалите
летищни метеорологични служби в съответния
РПИ не по-късно от един час преди началото
на техния период на валидност.
Г л а в а

ш е с т а

ИНФОРМАЦИИ SIGMET И AIRMET, ЛЕТИЩНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ И СИГНАЛИ ЗА СРЕЗ
НА ВЯТЪРА
Раздел I
Информация SIGMET
Чл. 85. (1) Информацията SIGMET се издава от метеорологичните служби за следене
и съдържа:
1. кратко описание във вид на явен текст
със съкращения на съществуващи или очаквани метеорологични явления, които оказват
влияние върху безопасността на полетите по
маршрутите;
2. описание на очакваното развитие на явленията по т. 1 във времето и пространството.
(2) Метеорологичната служба за следене
анулира излъчена информация SIGMET, когато
явлението, за което е издадена, повече не се
наблюдава или очаква.
(3) Периодът на валидност на информацията SIGMET е не по-голям от 4 h. Когато
информацията SIGMET се отнася за облак
от вулканична пепел или тропични циклони,
периодът на валидност може да бъде до 6 h.
(4) Информация SIGMET за облак от вулканична пепел или тропични циклони се базира на
предупреждение, издадено от консултативните
центрове за вулканичната пепел (VAAC) или
за тропични циклони (TCAC), в съответствие
с РАНС.
(5) С цел по-голяма съгласуваност на данните
между информацията SIGMET и съобщението
NOTAM при наличие на облаци с вулканична
пепел МСС и РКЦ обменят информацията,
съдържаща се в съобщението NOTAM.
(6) Информацията SIGMET относно очаквано възникване на метеорологично явление се
издава не по-рано от 4 h от очакваното време
на възникване на явлението. В случаите, когато
информацията SIGMET се отнася за облак от
вулканична пепел или тропични циклони, тя се
издава веднага щом е възможно, но не повече
от 12 h преди очакваното време на възникване
на явлението, като се уточнява най-малко на
всеки 6 h.
Чл. 86. Метеорологичните явления, за които
се издават информации SIGMET, и съкращенията, използвани за тяхното описание, са
посочени в приложение № 4.
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Раздел II
Информация AIRMET
Чл. 87. (1) Информацията AIRMET се
издава от метеорологичните служби за следене в съответствие с РАНС и с отчитане
на плътността на въздушното движение под
полетно ниво 100 (или полетно ниво 150 или
по-високо – в планински местности).
(2) Информацията AIRMET съдържа:
1. кратко описание във вид на текст със
съкращения на съществуващи или очаквани
метеорологични явления в зоната на отговорност, които могат да окажат влияние върху
безопасността на полетите на малки височини;
2. развитието на явленията по т. 1 във времето и пространството.
(3) Метеорологичните явления, за които
се издават информациите AIRMET, и съкращенията, използвани за тяхното описание, са
посочени в приложение № 4.
Чл. 88. (1) Метеорологичната служба за
следене анулира излъчена информация AIRMET,
когато явлението, за което е издадена, повече
не се наблюдава или очаква.
(2) Периодът на валидност на информацията
AIRMET е не по-голям от 4 h.
Раздел III
Летищни предупреждения
Чл. 89. (1) Летищните предупреждения се
издават от летищните метеорологични служби
в съответствие с изискванията на РАНС.
(2) Летищните предупреждения съдържат
кратка информация за метеорологичните условия, които могат да окажат неблагоприятно
въздействие върху ВС на земята, паркираните
ВС и върху летищни съоръжения и служби.
Чл. 90. (1) Летищните предупреждения се
изготвят и издават съгласно приложение № 4.
(2) Летищната метеорологична служба
отменя летищното предупреждение, когато
явлението вече не се наблюдава или повече
не се очаква в района на летището.
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(3) На летища, където местната топография
създава условия за значителен срез на вятъра
до височини, надхвърлящи 500 m (1600 ft) над
нивото на пистата, слоят, за който се издават
предупрежденията по ал. 1, се разширява съответно след преценка на ДАНО.
(4) Предупрежденията по ал. 1 се издават
в съответствие с приложение № 4.
Чл. 92. (1) Летища, в които срезът на вятъра
се определя с наземни уреди за дистанционно
сондиране или определяне, разпространяват
сигнали за срез на вятъра, генерирани от измерващите системи.
(2) Сигналите за срез на вятъра съдържат
кратка актуална информация за наблюдавания
срез на вятъра, характеризиран с изменение
на насрещния/попътния вятър със 7,5 m/s (15
възела) или повече, който може да окаже неблагоприятно въздействие на ВС във финалния
етап на траекторията за подхода за кацане или
началния етап на траекторията за излитане
или на ВС на ПИК по време на пробега след
кацане или преди излитане.
(3) Сигналът за срез на вятъра се обновява
най-малко на една минута. Той се отменя веднага при изменение на насрещния/попътния
вятър с по-малко от 7,5 m/s (15 възела).
Чл. 93. (1) Предупрежденията за срез на
вятъра за кацащи или излитащи ВС се отменят
от летищните метеорологични служби в един
от следните случаи:
1. след получаване на доклад от ВС за преустановен срез на вятъра;
2. след изтичането на период от време, по
преценка на летищната метеорологична служба.
(2) Критериите за отмяна на предупреждение
за срез на вятъра се определят от ДАНО с отчитане на местните физико-географски условия.
Г л а в а
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АЕРОНАВИГАЦИОННА КЛИМАТОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел IV
Предупреждения и сигнали за срез на вятъра

Раздел I
Общи положения

Чл. 91. (1) На летища, определени от ДАНО,
летищните метеорологични служби в съответствие с процедурите на органите за ОВД и съответните оператори издават предупрежденията
за срез на вятъра.
(2) Предупрежденията по ал. 1 съдържат
кратка информация за наличие или очаквана
поява на срез на вятъра в слоя между нивото на
ПИК и 500 m (1600 ft) над нея, който може да
повлияе неблагоприятно на ВС, намиращо се:
1. по траекторията за кацане/излитане;
2. по летищния кръг на полетите;
3. на земята по време на пробега след кацане
или разбега за излитане.

Чл. 94. (1) За целите на планирането на
полетите аеронавигационната климатологична
информация се изготвя във формата на авиационни климатологични таблици и летищни
климатологични резюмета.
(2) Техническите изисквания към вида,
обема и начините на разпространение на аеронавигационна климатологична информация са
посочени в приложение № 5.
Чл. 95. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя аеронавигационната
климатологична информация, а начинът на
предоставяне се съгласува с потребителите.
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(2) Видът на климатологичните данни,
необходими за изготвяне и актуализиране на
планове за развитие на летищата, са определени в Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и
летищното осигуряване.
Чл. 96. Аеронавигационната климатоло
гична информация се основава на наблюдения
от най-малко петгодишен период, като конкретният период се указва в предоставяната
информация.
Чл. 97. Събирането на климатологични данни при строеж на нови летища или нови ПИК
на съществуващи летища започва възможно
най-рано преди въвеждането им в експлоатация.
Раздел II
Летищни климатологични таблици
Чл. 98. Данните от наблюденията се събират
и съхраняват по начин, който дава възможност:
1. да се изготвят летищни климатологични
таблици за всяко международно летище на
територията на страната;
2. при искане от страна на заинтересовани
ползватели климатологичните таблици да се
предоставят в срок, съгласуван с ГД „ГВА“ след
получаване на становище от ДАНО.
Раздел III
Летищни климатологични резюмета
Чл. 99. Летищните климатологични резюмета се изработват в съответствие с изискванията
на СМО.
Чл. 100. Летищните климатични резюмета
се предоставят на ползвателите на аеронавигационни услуги на хартиен или на електронен
носител.
Раздел IV
Копия на данните от метеорологичните
наблюдения
Чл. 101. При поискване от надзорните власти
или доставчиците на аеронавигационно метеорологично обслужване на други държави – членки
на Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ИКАО), авиационни оператори
или други ползватели, имащи отношение към
аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване, ДАНО
предоставя данни от метеорологични наблюдения, необходими за изследователски цели,
разследвания или оперативни анализи.
Г л а в а
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ОБСЛУЖВАНЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ И
ЕКИПАЖИТЕ НА ВС
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 102. Аеронавигационното метеорологично обслужване на операторите и екипажите
на ВС се състои в предоставяне на метеорологична информация за:
1. предполетно планиране;
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2. препланирането по време на полет, когато
се използва система за централизиран контрол
на полетите;
3. предполетна подготовка на екипажите
на ВС;
4. въздухоплавателните средства в полет.
Чл. 103. Метеорологичната информация се
изготвя в съответствие с приложение № 6 и
така, че да съответства на полета по време,
височина и географски обхват.
Чл. 104. Информацията по чл. 102 се отнася
за времето на провеждане на полета и обхваща
разстоянието до планираното летище за кацане,
като включва и очакваните метеорологични
условия между предвиденото летище за кацане
и заявените от оператора резервни летища.
Чл. 105. (1) Метеорологичната информация, осигурявана на операторите и екипажите
на ВС, се обновява непрекъснато и включва
следните сведения:
1. прогнози за:
а) вятъра и температурата във височина;
б) влажността във височина;
в) геопотенциалната височина на полетните
нива;
г) полетно ниво и температура на тропопаузата;
д) посока, скорост и полетно ниво на максималния вятър, и
е) значими метеорологични явления;
2. информация METAR или SPECI (включително тренд-прогнози, издадени в съответствие с
РАНС) за летищата за излитане и планираното
за кацане и заявените резервни летища при
излитане, по маршрута и кацане;
3. прогнози TAF или коригирани TAF за
летищата за излитане и планираното за кацане
и заявените резервни летища при излитане,
по маршрута и кацане;
4. прогнози за излитане;
5. информации SIGMET и специалните
доклади от ВС, които не са отразени в информации SIGMET;
6. консултативна информация за вулканична
пепел и тропични циклони по целия маршрут;
7. в съответствие с РАНС, зонални прогнози GAMET и/или прогнози за полети на
малки височини във вид на карти, изготвени
в допълнение на информация AIRMET и
информация AIRMET за полети на малки височини, която е налична в метеорологичната
служба и е приложима към целия маршрут;
8. летищни предупреждения за летището;
9. метеорологични спътникови снимки, и
10. информация от наземен метеорологичен радар.
(2) Данните по ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“
се използват само при автоматизирано предполетно планиране и не се визуализират.
Чл. 106. (1) Прогнозите по чл. 105, ал. 1, т. 1
се формират от числените прогнози, предоставяни от СЦЗП, като обхващат планираната
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траектория на полета по време, абсолютна
височина и географски район освен ако друго
не е договорено между ДАНО и заинтересования оператор.
(2) За да се осигури еднаквост и стандартизиране на полетната документация, прогнозите
от СЦЗП, разпространявани в кодови форми
GRIB и BUFR, се декодират в стандартни
карти на СЦЗП съгласно приложение № 7 и
не се извършват никакви изменения в съдържащата се в тях метеорологична информация
и идентификацията на автора на прогнозите
на СЦЗП.
Чл. 107. Прогнозите за вят ъра и температурата във височина по чл. 105, ал. 1,
т. 1, буква „а“ се предоставят във форма на
прогностични карти за фиксирани срокове и
за определени полетни нива. Прогнозите за
значими метеорологични явления по чл. 105,
ал. 1, т. 1, буква „е“ се предоставят във форма
на прогностични карти за фиксирани срокове
и за определен слой в атмосферата, ограничен от полетнитe нива, както са посочени в
приложение № 7 и приложение № 8.
Чл. 108. (1) Информацията за вятъра и
температурата във височина и за значимите
метеорологични явления над полетно ниво
100, предназначена за предполетно планиране
и препланиране по време на полет, се предоставя веднага след нейното получаване и
не по-късно от 3 h преди излитане.
(2) При поискване от оператора допълни т елна метеоролог и чна информац и я за
предполетно планиране и препланиране по
време на полет се предоставя във възможно
най-кратък срок.
Чл. 109. При необходимост ГД „ГВА“ предприема координирани действия със съответните власти на други държави за получаване
на необходимите сведения и прогнози.
Чл. 110. (1) Основният метод за предоставяне и визуализация на метеорологичната
информация на операторите и екипажите на
ВС е самостоятелен брифинг чрез автоматизирана предполетна информационна система
освен ако друго не е съгласувано между ДАНО
и заинтересованите оператори.
(2) Ме т еоролог и ч ната и нформа ц и я за
предполетно планиране се предоставя само
за полети от Република България освен ако
друго не е съгласувано между ДАНО и заинтересования оператор.
(3) За летища без метеорологична служба
начинът на предоставяне на метеорологична
информация се договаря между ДАНО и заинтересования оператор.
Раздел II
Брифинг, консултация и излагане на материалите на показ
Чл. 111. Летищната метеорологична служба при поискване провежда брифинг и/или
консултация с член от екипажа на ВС или
упълномощено от авиационния оператор лице.
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Чл. 112. Целта на брифинга или консултацията е да се предостави последната налична
информация за съществуващи и очаквани
метеорологични услови я по набел язани я
маршрут, на планираното летище за кацане
и резервните летища и/или да се обясни и
допълни информацията, включена в полетната
документация.
Чл. 113. Метеорологичната информация,
предназначена за брифинг, консултация или
визуализиране на материалите, включва няколко или всички елементи по чл. 105, освен
ако не е съгласувано друго между ДАНО и
съответния авиационен оператор.
Чл. 114. (1) По време на брифинга ЛМС
информира екипажа на ВС, когато счете, че
развитието на метеорологичните условия на
дадено летище ще се различава съществено от
летищната прогноза в полетната документация.
(2) Тази част от брифинга, която се отнася
до различието по ал. 1, се записва и на оператора се осигурява достъп до записа.
Чл. 115. (1) Брифингът, консултацията и
визуализацията на материали се провеждат
от ЛМС на летището за излитане, а където
няма ЛМС, ДАНО определя метеорологична
служба съгласувано с операторите.
(2) При извънредни обстоятелства, включително прекомерно закъснение на полета,
ЛМС провежда нов брифинг, консултация и/
или ако това е невъзможно, организира предоставянето на нова полетна документация.
Чл. 116. (1) Поискалият брифинг или консултация член на екипажа на ВС или авиационен
оператор е длъжен да се яви в предварително
съгласуваното с ЛМС време.
(2) Ако условията на летището не позволяват провеждането на персонален брифинг
или консултация, ЛМС предоставя такова
обслужване по телефона или с помощта на
други комуникационни средства.
Раздел IІІ
Полетна документация
Чл. 117. (1) Полетната документация включва информация по чл. 105, ал. 1, т. 1, букви
„а“ и „е“, т. 2, 3, 5, 6 и при необходимост т. 7.
(2) За полети с продължителност до 2 h
и по-малко след кратък престой и обратен
полет заинтересованите оператори могат да
съгласуват с ДАНО полетната документация
да се ограничи до оперативно необходимата,
като задължително включва тази по чл. 105,
ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и при необходимост т. 7.
Чл. 118. Изискванията към броя, форматите
и начина на представяне на метеорологичната
информация върху картите, които се включват в полетната документация, са посочени
в приложение № 6.
Чл. 119. При съществени разлики между
метеорологичната информация, включена в
полетната документация, и използваната за
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предполетно планиране и препланиране по
време на полет летищната метеорологична
служба незабавно уведомява екипажите и
по възможност предоставя коригирана информация.
Чл. 120. Ако преди излитане на ВС се
наложи актуализиране на вече получена полетна документация, при възможност метео
рологичната служба информира оператора
или летищната контролна кула за промените.
Чл. 121. Летищната метеорологична служба съхранява в печатен или електронен вид
копия от предоставената полетна документация на екипажите за период 30 дни от
издаване на документацията. При поискване
тази информация се предоставя за анализи
или разследвания, като в такива случаи се
съхранява до завършване на анализа или
разследването.
Раздел ІV
Автоматизирани предполетни информационни
системи за брифинг, консултация, полетно
планиране и полетна документация
Чл. 122. При използване на автоматизирани предполетни информационни системи за
предоставяне и визуализация на метеорологичната информация за операторите и екипажите на ВС с цел самостоятелен брифинг,
полетно планиране и полетна документация
информацията се предоставя в съответствие
с изискванията на раздели I – IІІ.
Чл. 123. Когато се използват автоматизирани предполетни информационни системи
за интегриран общ достъп до метеорологична
информация и данни от службата за аеронавигационно информационно обслужване, ДАНО
е отговорен за контрола и управлението на
качеството на метеорологичната информация,
предоставяна от тези системи в съответствие
с чл. 10.
Раздел V
Информация за въздухоплавателните средства в полет
Чл. 124. (1) Метеорологичните служби
предоставят метеорологичната информация,
предназначена за ВС в полет, на съответния
орган за ОВД, както и чрез D-VOLMET или
VOLMET в съответствие с изискванията на
РАНС.
(2) Ме т еоролог и ч ната и нформа ц и я за
планиране на ВС в полет се предоставя на
операторите съгласно споразумение меж ду
ДАНО и съответния оператор при поискване.
Чл. 125. Метеорологичната информация
за ползване от ВС в полет се предоставя на
органите за ОВД в съответствие с глава девета.
Чл. 126. Метеорологичната информация се
предоставя чрез D-VOLMET или радиопредаванията VOLMET в съответствие с глава десета.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА ОВД,
СЛУЖБИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ И
ЗА СЛУЖБИТЕ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА
ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Информация за органите за ОВД
Чл. 127. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване определя за всеки орган за ОВД
съответна метеорологична служба, отговорна
за предоставянето на необходимата актуална
метеорологична информация.
Чл. 128. Информацията, която ЛМС доставя
на органите за ОВД, се изготвя и представя
в съответствие с приложение № 9.
Чл. 129. (1) За обслужване на летищна
контролна кула или орган за контрол на
подхода ДАНО определя съответна летищна
метеорологична служба.
(2) За обслужване на районен контролен
център или център за полетна информация
ДАНО определя съответна метеорологична
служба за следене.
Чл. 130. Всяка метеорологична информация, поискана от орган за ОВД във връзка
с ВС в аварийна сит уация, се осиг у рява
възможно най-бързо от съответната метеорологична служба.
Раздел II
Информация за службите за търсене и спасяване
Чл. 131. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя метеорологични
служби, които в съответствие с изискванията
на РАНС да предоставят метеорологична информация на службите за търсене и спасяване
в предварително съгласуван формат.
(2) Метеорологичните служби, определени
съгласно ал. 1, поддържат връзка със службите
за търсене и спасяване по време на операциите
за търсене и спасяване.
Раздел III
Информация за службите за аеронавигационна информация
Чл. 132. Доставчикът на аеронавигационно обслужване организира предоставянето
на актуална метеорологична информация,
необходима на службите за аеронавигационна информация при изпълнение на техните
функции.
Г л а в а

д е с е т а

КОМУНИК АЦИИ
Раздел I
Общи изисквания към комуникациите
Чл. 133. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигу рява подходящи
телекомуникационни средства, с които се
осъществяват:
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1. предаване на необходимата метеорологична информация от ЛМС и ЛМСт до летищната контролна кула, органа за контрол
на подхода на съответните летища;
2. предаване на необходимата метеорологична информация от метеорологичните
служби за следене до центъра за полетна
информация, районния контролен център и
центровете за търсене и спасяване;
3. приемане на продуктите на СЦЗП от метеорологичните служби и други потребители.
(2) Телекомуникационната мрежа се проектира и изгражда в съответствие с приложение № 10.
Чл. 134. За връзка между метеорологичните
служби и летищните контролни кули и/или
органите за контрол на подхода се използват
телекомуникационните средства за директна
гласова комуникация, като времето за установяване на връзката е не повече от 15 s.
Чл. 135. (1) За връзка между метеорологичните служби и центровете за полетна
информация, районните контролни центрове
се използват телекомуникационни средства,
които осигуряват:
1. директна гласова комуникация, като
времето за установяване на връзката е не
повече от 15 s;
2. комуникация с отпечатване, когато при
получателя се изисква печатно копие, като
времето за пренос на такива съобщения е не
повече от 5 min.
(2) За връзка между метеорологичните
служби и центровете за търсене и спасяване
се използват телекомуникационни средства,
които осигуряват директна гласова комуникация, като времето за установяване на връзката
е не повече от 15 s.
Ч л. 136. При необходимост т елеком уникационните средства по чл. 134 и 135 се
допълват от други средства за визуална или
звукова комуникация, като локални телевизионни мрежи или компютърни системи за
обработка на информация.
Чл. 137. При договореност ДАНО предоставя на авиационните оператори възможности
за свързване чрез подходящи телекомуникационни средства за получаване на аеронавигационна метеорологична информация.
Чл. 138. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване осигурява подходящи телекомуникационни средства за обмен на оперативна
метеорологична информация между ЛМС.
Чл. 139. Аеронавигационното неподвижно
обслужване (AFS) е основното телекомуникационно средство, което се използва за обмен
на оперативна метеорологична информация.
За обмен на метеорологична информация,
която не е критично свързана със скоростта на доставката, се използва и глобалната
компютърна мрежа – интернет, доколкото
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тя съществува и е надеждна, в зависимост от
двустранните/многостранните или регионалните аеронавигационни споразумения.
Раздел II
Използване на AFS комуникации и глобалната
компютърна мрежа – интернет, за обмен на
метеорологични бюлетини
Чл. 140. Доставчикът на аеронавигационно
метеорологично обслужване събира, обработва
и разпространява оперативна метеорологична
информация, получавана от всяка МСС, ЛМС
или ЛМСт чрез информационен бюлетин. Обменът/разпространението на този бюлетин се
осъществява чрез аеронавигационната неподвижна служба (AFS), глобалната компютърна
мрежа (Internet) или други алтернативни комуникационни канали на доставчика.
Раздел III
Използване на AFS комуникации за разпространение на продуктите на СЦЗП
Чл. 141. Продуктите на СЦЗП в цифрова
форма се разпространяват в бинарен вид, по
методи и канали, установени в РАНС.
Раздел IV
Използване на мобилни комуникации
Чл. 142. При изполването на мобилни
комуникации се спазват изискванията на
наредбата към съдържанието и формата на
метеорологичната информация, предавана
към и от ВС.
Раздел V
Използване на линията за предаване на
аеронавигационни данни и на аеронавигационната служба за радиоразпространение.
Съдържание на съобщенията D-VOLMET и
на радиопредаванията VOLMET
Чл. 143. Съобщенията D-VOLMET съдържат текущите летищни сведения METAR/
SPECI, вк л юч и т ел но с т рен д-п рог нозата
(при наличност), летищните прогнози TAF и
информации SIGMET, специалните доклади
от ВС, които не са включени в информации
те SIGMET, и при наличие – информация
AIRMET.
Чл. 144. Радиопредаванията VOLMET се
излъчват непрекъснато и съдържат текущите
летищни сведения METAR/SPECI, включително и тренд-прогноза (при наличност).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Абсолютна височина“ (Altitude) е вертикалното разстояние, измерено от средното
морско ниво до определено ниво, точка или
обект, приет за точка.
2. „Аеронавигационна метеорологична
станция“ (Aeronautical meteorological station)
е станция, предназначена за извършване на
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наблюдения и изготвяне на метеорологични
съобщения, използвани в гражданското въздухоплаване.
3. „Аеронавигационно неподви ж но обслужване“ (Aeronautical fixed service (AFS)
е телекомуникационно обслужване между
определени неподвижни пунктове, което е
предназначено за осигуряване на безопасността на въздушната навигация и редовността,
ефективността и икономичността на въздухоплавателните услуги.
4. „Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа“ (Aeronautical fixed
telecommunication network (АFTN) е световна
система от неподвижни аеронавигационни
мрежи, част от аеронавигационната неподвижна служба, предназначена за обмен на
съобщения и/или цифрови данни между аеронавигационни неподвижни станции, имащи
еднакви или съвместими комуникационни
характеристики.
5. „Автоматичен зависим обзор“ (Automatic
dependent surveillance (ADS) е метод за обзор,
с който ВС по линия за предаване на данни
автоматично предоставят данни, получени от
бордните навигационни системи, включващи
опознавателния индекс на ВС, четириизмерното му местоположение и при необходимост
допълнителни данни.
6. „Брифинг“ (Briefing) е устно излагане на
актуалната или очакваната метеорологична
обстановка.
7. „Видимост“ (Visibility) за авиационни
цели е по-голямото от:
а) най-голямото разстояние, на което черен
обект с приемливи размери, разположен близо
до земната повърхност, може да се различи
и опознае при наблюдаване на светъл фон;
б) най-голямото разстояние, на което може
да се различи и опознае светлина със сила
на светлината около 1000 cd, наблюдавана на
неосветен фон.
8. „Видимост на пистата за излитане и
кацане“ (Runway visual range (RVR) е разстоянието, до което пилотът на ВС, намиращо
се на осовата линия на пистата за излитане и
кацане, може да види маркировъчните знаци
на повърхността на ПИК или светлините,
които я ограничават или маркират осовата
є линия.
9. „Зона за приземяване (зона на опиране)“
(Touchdown zone) е част от пистата, след прага,
предназначена за първо опиране на пистата
от кацащи самолети.
10. „Зонална прогноза GAMET“ (GAMET
area forecast) е зонална прогноза във форма на
явен текст със съкращения, предназначена за
полетите на малки височини, отнасяща се за
района на полетна информация или негов подрайон, изготвена от метеорологична служба,
определена от съответните метеорологични
органи, която се обменя с метеорологичните
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служби в съседните райони за полетна информация, както е съгласувано между съответните
метеорологични власти.
11. „Информац и я A IR MET“ (A IR MET
information) е информация, издавана от метеорологична служба за следене относно наличие
или очаквана поява на определени метеорологични явления по маршрута, които могат
да повлияят на безопасността на полетите на
ВС на малки височини и които не са били
вече включени в прогнозата, предназначена за
полети на малки височини в съответния район
за полетна информация или негов подрайон.
12 . „И нф орма ц и я SIGM ET “ (SIGM ET
information) е информация, издавана от метеорологична служба за следене за наличие
или очаквано възникване на определени значими метеорологични явления по маршрута,
които могат да повлияят на безопасността на
полетите на ВС.
13. „Канал за предаване на данни VOLMET
(D-VOLMET)“ (VOLMET data link service (DVOLMET) е канал за предаване на данни за
предоставяне на текущи летищни сведения
за времето, летищни прогнози, съобщения
SIGMET и при наличие информации AIRMET.
14. „Консултативен център за тропични
цик лони“ (Tropical cyclone advisory centre
(TCAC) е метеорологичен център, определен
в съответствие с регионалното аеронавигационно споразумение за предоставяне на консултативна информация за метеорологичните
служби за следене относно местоположението,
прогнозираните посока и скорост на движение,
налягане в центъра и максимална скорост на
приземния вятър на тропичните циклони.
15. „Консултативен център за вулканична
пепел“ (Volcanic ash advisory centre (VAAC) е
метеорологичен център, определен в съответствие с регионалното аеронавигационно споразумение за предоставяне на консултативна
информация за метеорологичните служби за
следене, районните центрове за контрол, центровете за полетна информация, световните
центрове за зонални прогнози, съответните
регионални центрове за зонални прогнози
и международните банки данни – ОРМЕТ,
от носно хоризон та лни те и вер т ика лни те
размери, и прогнозираното преместване на
вулканичната пепел в атмосферата в резултат
от вулканични изригвания.
16. „Консултация“ (Consultation) е обсъждане с метеоролог или друг квалифициран
служител на съществуващите и/или очакваните метеорологични условия, свързани с
изпълнението на полетите.
17. „Крейсерско ниво“ (Cruising level) е ниво,
поддържано в продължение на значителна
част от полета.
18. „Координационен център за търсене и
спасяване“ (Rescue co-ordination centre) е звено,
отговарящо за създаването на ефективна орга-
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низация и координиране на провеждането на
операциите за търсене и спасяване в района
за търсене и спасяване.
19. „Командир на ВС (К ВС)“ (Pilot-incommand) е пилот, назначен от оператора,
или в случай на авиация с общо предназначение – собственикът на ВС, който изпълнява
задълженията на командир и отговаря за безопасността на въздухоплавателното средство
по време на полета.
2 0 . „ Ле т и щ н а к л и м а т и ч н а с п р а в к а“
(Aerodrome climatological summary) е кратко
представяне на стойностите на определени
метеорологични елементи за дадено летище
на базата на статистически данни.
21. „ Ле т и щ н а к л и м а т и ч н а т а б л и ц а“
(Aerodrome climatological table) е таблица,
съдържаща статистически данни от наблюдения на един или няколко метеорологични
елемента за дадено летище.
22. „Летищна контролна кула“ (Aerodrome
control tower) е орган за контрол на летищното
движение.
23. „Летищна контролна точка“ (Aerodrome
reference point) е точка, определяща географското местоположение на летището.
24. „Летищна метеорологична служба“
(Aerodrome meteorological office) е служба, намираща се на летище, определена да осигурява
метеорологично обслужване за гражданското
въздухоплаване.
25. „Ме т еоролог и чен бюле т и н“
(Meteorological bulletin) е текст, съдържащ
метеорологична информация, предхождана
от подходящо заглавие (глава на бюлетин).
26. „Ме т еоролог и ч на и нформа ц и я“
(Meteorological information) е метеорологичен
доклад, анализ, прогноза и каквото и да е
друго съобщение за фактически или очаквани
метеорологични условия.
27. „Метеорологичен доклад“ (Meteorological
report) е съобщение за резултатите от проведените наблюдения за метеорологичните
условия, отнасящи се към определено време
и място.
28. „Метеорологична служба“ (Meteorological
office) е служба, предназначена за метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване.
29. „Метеорологичен спътник“ (Meteorological
satellite) е изкуствен спътник на Земята, който извършва метеорологични наблюдения и
предава тези наблюдения на Земята.
3 0. „М и н и ма л н а с ек т орн а вис оч и н а“
(Minimum sector altitude) е най-малката височина, която може да се използва, осигурявайки
минимален запас от височина 300 m (1000 ft)
над всички обекти, намиращи се в сектор от
кръг с радиус 46 km (25 морски мили), в чийто
център се намира радионавигационно средство.
31 . „ М е т е о р о л о г и ч н о н а б л ю д е н и е “
(Observation meteorological) е оценяване на
един или повече метеорологични елементи.
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32. „Наблюдение от борда на ВС“ (Aircraft
observation) е оценка на един или няколко
метеорологични елемента, извършвана от
борда на въздухоплавателно средство, намиращо се в полет.
33. „Ниво“ (Level) е общ термин, отнасящ
се до вертикалното положение на въздухоплавателно средство в полет, като в различни
случаи може да означава относителна височина,
абсолютна височина или полетно ниво (ешелон).
34. „Облачност от оперативно значение“
(Cloud of operational significance) е облачност
с височина на долната граница под 1500 m
(5000 ft) или под най-голямата минимална
секторна височина – което от двете е поголямо, или купесто-дъждовна или мощна
купеста облачност без оглед на височината є.
35. „Обслужване“ (Service) е термин, използван като условно понятие за обозначаване на
функционални задължения или предоставяно
обслужване.
36. „Оператор“ (Operator) е лице, организация или предприятие, което се занимава с
експлоатация на въздухоплавателно средство
или предлагащо въздухоплавателни услуги.
37. „Операт ивен кон т рол“ (Operational
control) е упражняване на пълномощия за
начало, продължение, промяна или прекратяване на полет в интерес на безопасността на
ВС и редовността и ефективността на полета.
38. „Оперативен полетен план“ (Operational
flight plan) е план на оператора за безопасно
провеждане на полета с отчитане на летателно-техническите характеристики на ВС, други
експлоатационни ограничения и практически значими очаквани условия по зададения
маршрут и на съответните летища.
39. „Оперативно планиране“ (Operational
planning) е планиране на полетите от оператора.
40. „Орган“ (Unit) е термин, използван за
обозначаване на персонала, който осъществява
съответния вид обслужване.
41. „Орган за обслужване на въздушното
движение“ (Air traffic services unit) е общ термин, с който в конкретния случай се означава
орган за контрол на въздушното движение,
център за полетна информация или служба
за събиране на докладите за обслужване на
въздушното движение (летищна аеронавигационна служба).
42. „Орган за контрол на подхода“ (Approach
control unit (APP) е орган за контрол на въздушното движение (КВД) на контролирани
полети при долитане към или отлитане от
едно или повече летища.
43. „Осигуряване на качеството“ (Quality
assurance) е съвкупност от всички планирани
и систематично осъществявани дейности в
рамките на системата за качество и в същото
време потвърждавани като необходими за
създаване на достатъчна увереност, че обектът ще изпълнява изискванията за качество
(ISO 9000:2000).
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44. „Относителна височина“ (Height) е
вертикалното разстояние до ниво, точка или
обект, приет за точка, измерено от указано
изходно ниво.
45. „Писта за излитане и кацане (ПИК)“
(Runway) е определен правоъгълен участък
от наземно летище, подготвен за излитане и
кацане на ВС.
4 6 . „ По л е т н а д о к у м е н т а ц и я “ ( F l i g ht
documentation) са написани или отпечатани
документи, включително карти и формуляри,
съдържащи метеорологична информация за
даден полет.
47. „Полетно ниво (Ешелон)“ (Flight level)
е повърхност на постоянно атмосферно налягане, измервано с барометричен висотомер,
отнесена към установената стойност на налягане 1013,2 hPa (хектопаскала) и отделена
от други такива повърхности посредством
определени интервали от налягане; барометричният висотомер се калибрира в съответствие със стандартна атмосфера, като
при поставяне на:
а) QNH – показва абсолютна височина;
б) QFE – показва относителна височина
над опорната QFE точка;
в) 1013,2 hPa – обозначава полетно ниво.
Терм и н и т е „о т носи т ел на височ и на“ и
„абсолютна височина“ означават приборни,
а не геометрични относителни и абсолютни
височини.
48. „Праг на ПИК“ (Threshold) е началото
на участъка от ПИК, който се използва за
кацане.
49. „Превишение“ (Elevation) е вертикалното разстояние от средното морско ниво до
точка или ниво от земната повърхност или
свързан с нея обект.
50. „Превишение на летището“ (Aerodrome
elevation) е превишението на най-високата
точка в площта за кацане.
51. „Преобладаваща видимост“ (Prevailing
visibility) е максималната видимост, наблюдавана в съответствие с дефиницията на
„видимост“, която се достига поне на половината от линията на хоризонта или поне на
половината от повърхността на летището;
тази област може да включва съседни или
несъседни сектори.
52. „Принципи на човешкия фактор“ (Human
factors principles) са принципи, които се прилагат в организацията на аеронавигационната
дейност, лицензирането, обучението, техническата експлоатация и поддръжката и в които
се търси безопасността във взаимодействието
между човека и другите компоненти на системата, с адекватно отчитане на човешките
възможности.
53. „Прогноза“ (Forecast) е описание на метеорологичните условия, очаквани в конкретен
момент или в период от време в определен
район или част от въздушното пространство.
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54. „Прогностична карта“ (Prognostic chart)
е прогноза за определен метеорологичен
елемент (елементи), валидна за определен
момент или период от време и за определено
ниво или част от въздушното пространство,
представена графично върху карта.
55. „Радиопредаване VOLMET“ (VOLMET
broadcast) е непрекъснато повтарящо се радиопредаване, съдържащо според нуждите
текущи летищни сведения за времето, летищни прогнози и съобщения SIGMET за ВС по
време на полет.
56. „Район за полетна информация“ (РПИ)
(Flight information region) е въздушно пространство с определени размери, в границите
на което се осигурява полетноинформационно обслужване и аварийнооповестително
обслужване.
57. „Районен контролен център“ (Area control
centre) е орган за осигуряване на контрол на
въздушното движение на контролираните
полети в контролираните райони под негова
юрисдикция.
58. „Регионално аеронавигационно споразумение (РАНС)“ (Regional air navigation
agreement) е споразумение, утвърдено от Съвета на ICAO, по предложение на регионално
съвещание по въздушна навигация.
59. „Резервно (запасно) летище“ (Alternate
aerodrome) е летище, към което ВС може да
продължи полета си, когато е невъзможно или
нецелесъобразно продължаването на полета
към или кацането на набелязаното летище
за кацане.
60. „Резервно (запасно) летище при излитане“ (Take-off alternate) е летище, на което
ВС може да извърши кацане, ако за това
възникне необходимост непосредствено след
излитане и няма възможност да бъде използвано летището на излитане.
61. „Резервно (запасно) летище по маршрута“ (En-route alternate) е летище, на което
ВС може да извърши кацане, след като при
полет по маршрут е попаднало в нестандартни
условия или аварийно състояние.
62. „Резервно (запасно) летище на летището за кацане“ (Destination alternate) е летище,
към което ВС може да продължи полета,
когато е невъзможно или нецелесъобразно
изпълнението на кацане на набелязаното за
тази цел летище.
63. „Световен център за зонални прогнози
(СЦЗП)“ (World area forecast centre (WAFC)
е метеорологичен център, определен да подготвя и предоставя височинни прогнози в
цифров вид и в глобален мащаб директно на
държавите с подходящи средства като част от
аеронавигационното неподвижно обслужване.
64. „Световна система за зонални прогнози
(ССЗП)“ (World area forecast system (WAFS)
е глобална система, чрез която световните
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центрове за зонални прогнози осигуряват аеронавигационни метеорологични прогнози по
маршрут в унифицирани стандартни формати.
65. „Система за качество“ (Quality system)
е система от организационни ст ру кт у ри,
процедури, процеси и ресурси, необходими
за управление на качеството.
66. „Служба за търсене и спасяване“ (Search
and rescue services unit) е служба, която действа като координационен спасителен център,
спомагателен спасителен център или пост за
аварийно оповестяване.
67. „Стандартна изобарна повърх ност“
(Standard isobaric surface) е изобарна повърхност, използвана в световен мащаб за
представяне и анализиране на атмосферните
условия.
68. „Служба за следене на вулканичната
дейност по меж дународните авиотрасета“
(International airways volcano watch (IAV W)
към ICAO e служба, която осигурява международни правила за следене и предоставяне
на предупреждения към въздухоплавателните
средства за вулканична пепел в атмосферата.
69. „Съобщения от борда на ВС“ (Air-report)
са съобщения от борда на ВС по време на
полет, които са съставени в съответствие с
изискванията за съобщаване на информация
за местоположението, протичането на полета
и/или метеорологичната обстановка.
70. „Точка за доклад“ (Reporting point) е
определено географско място, спрямо което
може да бъде докладвано местоположението
на ВС.
71. „Управление на качеството“ (Quality
control) е система от оперативни методи и
дейности, използвани за изпълнение на изискванията на качеството (ISO 9000:2000).
72. „Тропичен циклон“ (Tropical cyclone) е
общ термин за означаване на нефронтални
циклони от синоптичен мащаб, зараждащи се
над тропични или субтропични води, с организирана конвекция и определена циклонична
циркулация на приземния вятър.
73. „Център за полетна информация“ (Flight
information centre) е орган, създаден за осъществяване на полетноинформационно обслужване
и аварийнооповестително обслужване.
74. „Цифрови данни в точките на равномерна мрежа“ (данни във форма грид) (Grid
point data in digital form) са метеорологични
данни, обработени с компютър, за множество
точки, разположени на еднакво разстояние
една от друга върху карта, предназначени за
предаване от един метеорологичен компютър
на друг компютър в кодиран вид, подходящ
за автоматизирано използване.
75. „Член на летателен екипаж“ (Flight crew
member) е правоспособен член на екипажа, на
когото са възложени задължения, свързани с
управлението на ВС по време на полет.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Служителите, които осъществяват
аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване и към
датата на влизане в сила на тази наредба са в
трудови правоотношения с ДАНО, се считат
за професионално компетентни и получават
свидетелство за компетентност по чл. 7 без
прилагане на процедурата, предвидена в Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни
центрове.
§ 3. (1) Летищата, които не притежават
необходимото техническо оборудване (включително софтуер) към датата на влизане в сила
на тази наредба, продължават да излъчват
данните от редовните и специалните наблюдения само в кодова форма METАR/SPECI,
но не по-късно от две години от влизане в
сила на наредбата.
(2) В случаите по ал. 1 ДАНО уведомява
всички потребители за начина на излъчване
на данните.
§ 4. Тази наредба се издава на основание
§ 6, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.
§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 3 от
2006 г. за метеорологичното обслужване на
гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 6 от
2006 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила 30 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
Приложение № 1
към чл. 30, ал. 1
Технически изисквания за метеорологични
наблюдения и сведения
I. Общи изисквания към метеорологичните
наблюдения
1. В приложението се определят техническите
изисквания относно начините на провеждане на
аеронавигационни метеорологични наблюдения
и изготвянето на аеронавигационни метеорологични сведения, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност, в съответствие
с изискванията на глава трета на наредбата.
Аеронавигационните метеорологични наблюдения се провеждат и аеронавигационните метеорологични сведения се изготвят в летищните
метеорологични станции (ЛМСт), а качеството им
се контролира от дежурния авиометеоролог-синоптик, ръководителите на ЛМС и от отдел АМО.
Дежурното длъжностно лице следи непрекъснато развитието на времето на летището и
неговите околности и при настъпване на определени промени на метеорологични елементи и
явления в съответствие с т. 2 провежда специално наблюдение и изготвя специално сведение,
което се разпространява приоритетно до всички
заинтересовани потребители.
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2. Метеорологичните прибори се разполагат
на летищата по начин, който осигурява представителност на данните, получавани от тях,
за зоната, за която се изискват наблюденията.
Указания за разполагането на приборите в
близост до ПИК с цел минимизиране на рисковете за ВС са дадени в Наредба № 14 от 2000 г.
за летищата и летищното осигу ряване (ДВ,
бр. 103 от 2000 г.).
3. Метеорологичните прибори в аеронавигационните метеорологични станции се разполагат,
експлоатират и поддържат в съответствие с изискванията, процедурите и практиките, обявени от
Световната метеорологична организация (СМО).
Измерванията и наблюденията се извършват с
експлоатационна точност в границите, определени в таблица № 1.1.
4. Метеорологичните наблюдатели на летището се разполагат по начин (доколкото това е
възможно), който осигурява представителност
на данните за районите, за които се изискват
наблюденията.
5. Данните от АМНС, които се визуализират
за целите на ОВД, са еднакви и се изобразяват
едновременно с тези в аеронавигационната метеорологична станция.
6. Информацията за всеки метеорологичен
елемент, изобразявана за целите на ОВД, се съпровожда със съответно обозначение на мястото,
за което даденият елемент е представителен.
II. Общи изисквания към метеорологичните
сведения
1. Формат на метеорологичните сведения
1.1. Локалните редовни и специални сведения се издават в явен текст със съкращения в
съответствие с таблица № 1.2.
1.2. Сведения METAR и SPECI се издават в съответствие с таблица № 1.3 и се разпространяват
в кодови форми METAR и SPECI, публикувани
от СМО (WMO № 306, Part A).
1.3. Редовн и т е и спец и а л н и т е св еден и я
META R/SPECI съдържат ц ялата предвидена
информация, с изключение на метеорологичните
елементи в незадължителните групи, които се
включват в съответствие с РАНС (EUR ANP,
Part VI – Meteorology).
1.4. Сведенията METAR/SPECI се разпространяват в препоръчания от СМО код BUFR в
допълнение на начина от т. 1.2 при двустранни
договорености между държавите, разполагащи
с възможности за това.
2. Използване на термина „CAVOK“
Информацията за обща видимост, видимост
на пистата за излитане и кацане, метеорологични
явления и облаци (количество, вид и височина
на долната граница) във всички метеорологични
сведения се заменя с термина „CAVOK“, когато
по време на наблюдението са налице едновременно следните условия:
а) видимост 10 km или повече и минималната
видимост не се съобщава:
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– в локалните редовни и специални сведения стойността на видимостта се съобщава в
съответствие с част ІV, т. 2.4.2 , 2.4.3 и 2.4.4;
в сведенията METAR /SPECI стойността на
видимостта се съобщава в съответствие с част
ІV, т. 2.4.5.а;
– минималната видимост се съобщава в
съответствие с част ІV, т. 2.4.5;
б) няма облачност от оперативно значение;
в) няма нито едно от метеорологичните явления от оперативно значение по т. 4.2.3. и 4.2.4.
3. Критерии за издаване на локални специални
сведения и специални сведения SPECI
3.1. Списъкът от критерии за издаване на
локални специални сведения включва:
3.1.1. стойности, които съответстват в найголяма степен на оперативните минимуми на
пистата за излитане и кацане на летището и на
операторите, използващи летището;
3.1.2. стойности, които се определят в зависимост от оперативните изисквания на местните
органи за ОВД и операторите;
3.1.3. повишаване на температурата с 2 °C и
повече спрямо дадената в последното сведение
или алтернативна прагова стойност, която се
съгласува със съответните органи за ОВД и
заинтересованите оператори;
3.1.4. допълнителна информаци я относно
наличието на значими метеорологични явления в зоните за подход и набор в съответствие
таблица 1.2;
3.1.5. стойностите, които са критерии за специални сведения в кодова форма SPECI.
3.2. Специални сведения в кодова форма
SPECI се издават при следните промени на метеорологичните условия:
3.2.1. когато средната посока на приземния
вятър се измени с 60° или повече от тази в
последното сведение, като при това средната
скорост преди и/или след промяната е 5 m/s (10
възела) или повече;
3.2.2. когато средната скорост на вятъра се
измени с 5 m/s (10 възела) или повече от тази в
последното сведение;
3.2.3. когато отклонението от средната скорост
на вятъра (поривите) се увеличи с 10 възела или
повече от това в последното сведение, като при
това средната скорост преди и/или след промяната е 7,5 m/s (15 възела) или повече;
3.2.4. когато вятърът се изменя, преминавайки
през стойности от оперативно значение; такива
прагови стойности се определят от метеорологичните власти след консултации със съответните
органи за ОВД и заинтересованите оператори,
като се отчитат изменения на вятъра, които:
а) изискват промяна на използваната/ите
писта/и за излитане и кацане, и
б) са свързани със стойности на гръбния и
напречния вятър спрямо използваната писта за
излитане и кацане, превишаващи оперативните
минимуми на ВС, които са типични за даденото
летище;
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3.2.5. когато видимостта се промени до или
премине през една или няколко от следните
стойности:
а) 800, 1500 или 3000 m;
б) 5000 m, в случай че значителен брой полети
се изпълняват по правилата за визуални полети;
3.2.6. когато видимостта на пистата за излитане и кацане се промени до или премине през
една или няколко от стойностите: 150, 350, 600
или 800 m;
3.2.7. в случай на начало, край или промяна
в интензивността на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации:
а) преохладен валеж;
б) умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;
в) гръмотевична буря с валеж;
г) прашна буря;
д) пясъчна буря;
3.2.8. в случай на начало или край на някое
от следните метеорологични явления или техни
комбинации:
а) ледени кристали;
б) преохладена мъгла;
в) ниско носещ се прах, пясък или сняг;
г) прашна, п ясъчна или снеж на виелица
(включително снежна буря);
д) гръмотевична буря без валеж;
е) шквал;
ж) фуниевидни облаци (торнадо или смерч);
3.2.9. когато височината на долната граница
на най-ниския облачен слой с количество BKN
или OVC се промени до или премине през:
а) 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или
1000 ft);
б) 450 m (1500 ft), в случай че значителен
брой полети се изпълняват по правилата за
визуални полети;
3.2.10. когато количеството на облачен слой
с долна граница под 450 m (1500 ft) се промени:
а) от SCT или по-малко към BKN или OVC, или
б) от BKN или OVC към SCT или по-малко;
3.2.11. когато небето е закрито и вертикалната
видимост се промени до или премине през 30,
60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);
3.2.12. други критерии, основани на оперативните минимуми на даденото летище.
3.3. Когато влошаването на един елемент на
времето се придружава от подобрение на друг
елемент, се издава едно сведение SPECI, което
се третира като сведение за влошаване.
III. Разпространение на метеорологичните
сведения
1. METAR и SPECI
1.1. Редовн и т е и с пец и а л н и т е с в еден и я
METAR/SPECI се разпространяват до международните банки данни OPMET и до центровете
за обслужване на спътниковата комуникационна
система на AFS, определени от регионалното
аеронавигационно споразумение.
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1.2 . Редовн и т е и спец и а л н и т е св еден и я
METAR/SPECI се разпространяват за обмен в
съответствие с РАНС.
1.3. Специалните сведения в кодова форма
SPECI за влошаване на условията на времето се
разпространяват незабавно след наблюдението.
1.4. Специалните сведения в кодова форма
SPECI за подобряване на условията на времето
се разпространяват, когато подобрението се е
задържало 10 min, и при необходимост се коригират преди разпространението, в съответствие
с преобладаващите условия в края на 10-минутния период.
1.5. Специалните сведения в кодова форма
SPECI за влошаване на един елемент и едновременно с това за подобряване на друг се
разпространяват незабавно след наблюдението.
2. Локални редовни и специални сведения
2.1. Локалните редовни и специални сведения
се разпространяват до местните органи за ОВД
и се предоставят също и на операторите и на
други ползватели на аеронавигационна информация на летището.
2.2. Локалните специални сведения се разпространяват до органите за ОВД веднага след
настъпването на определените в раздел II „Общи
изисквания към метеорологичните сведения“
условия.
2.3. Локални специални сведения не се издават за:
а) метеорологични елементи, за които местните органи за ОВД разполагат с индикатори,
еднакви с тези в метеорологичната станция, и
тези индикатори се използват за изготвяне на
локални редовни и специални сведения;
б) видимостта на пистата за излитане и кацане,
когато всички промени с една или повече стъпки
от използваната скала се съобщават на местните
органи за ОВД от наблюдател на летището.
2.4. Локални специални сведения се предоставят и на операторите и на други ползватели
на аеронавигационна информация на летището.
IV. Метеорологични наблюдения и сведения
1. Приземен вятър
1.1. Разположение на датчиците:
1.1.1. Датчиците за измерване на приземния
вятър се поставят на места и по такъв начин, че
информацията за приземния вятър да е представителна за условията на височина приблизително
10 ± 1 m (30 ± 3 ft) над земната повърхност.
1.1.2. Датчиците за посока и скорост на вятъра, използвани за наблюденията за локалните
редовни и специални сведения, се разполагат
така, че да се осигури достоверна информация за
условията по дължината на пистата за излитане
и кацане и за зоната на опиране.
1.1.3. На летища, където топографията или
преобладаващите метеорологични условия обуславят предпоставки за значителни разлики
в приземния вятър над различни участъци от
пистата за излитане и кацане, се осигуряват
допълнителни датчици.
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1.1.4. Наблюденията за излитане и кацане
трябва да дават възможно най-добрата представа за вятъра, който оказва влияние на ВС при
излитане и кацане.
1.2. Визуализиране:
1.2.1. Осреднените стойности и съществените
вариации на посоката и на скоростта на вятъра
за всеки датчик се визуализират в реално време
в метеорологичната станция и службите за ОВД
чрез автоматизирано оборудване.
1.2.2. Средствата за визуализация в метеорологичната станция и службите за ОВД (цифрови
индикатори или компютърни дисплеи) се свързват
към едни и същи датчици.
1.2.3. Когато е необходимо използването на
различни датчици, в съответствие с изискванията на т. 1.1.2, индикаторите и компютърните
дисплеи съдържат ясно обозначение за коя писта
за излитане и кацане или сектор от писта за излитане и кацане се отнасят показваните данни.
1.2.4. Средните стойности и значителните
вариации на посоката и скоростта на приземния вятър от всеки сензор се разпространяват
и визуализират чрез автоматизирани системи.
1.3. Осредняване:
1.3.1. Стойностите на посоката и скоростта
на приземния вятър се осредняват за определен
период от време, както следва:
а) за 2-минутен период – за локалните редовни и специални сведения и за индикаторите на
вятъра за органите за ОВД;
б) за 10 -мин у тен период – за сведени я в
кодова форма METAR/SPECI; ако през този
10-минутен период се наблюдава значим скок в
стойностите на скоростта или посоката на вятъра,
при осредняването се използват само данните,
получени след този скок, като при тези обстоятелства периодът на осредняване се съкращава
по съответен начин; „значим скок“ е рязко и
трайно изменение на посоката на вятъра с 30°
и повече при скорост преди или след промяната
5 m/s (10 възела) и повече, или изменение на
скоростта с 5 m/s (10 възела) и повече, което
трае най-малко 2 min.
1.3.2. Периодът на осредняване на отклоненията от средната скорост на вятъра (пориви) е
3 s за локалните редовни и специални сведения
и сведенията METAR/SPECI, както и за визуализиране за органите за ОВД.
1.4. Точност на измерванията:
1.4.1. Съобщаваните данни за посоката и
средната скорост на приземния вятър, а така
също и отклоненията от средната скорост на
приземния вятър съответстват на параметрите на
желателната точност на измерванията от гледна
точка на експлоатацията, дадени в табл. 1.1.
1.5. Съобщаване на данните в сведенията:
1.5.1. В локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI посоката и
скоростта на приземния вятър се съобщават в
стъпки, съответно кратни на 10° и 1m/s (1 възел).
Всяка друга наблюдавана стойност, която не
съвпада с използваната за съобщаване на данни
скала, се закръглява до най-близкото деление
на тази скала.
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1.5.2. В локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI се указва:
1.5.2.1. използваната мерна единица за скорост на вятъра;
1.5.2.2. вариацията от средната посока на
вятъра през последните 10 min се съобщава, ако
общата вариация е 60° и повече, по следните
начини:
а) при обща вариация от 60° или повече, но
по-малко от 180° и скорост 1,5 m/s (3 възела)
или повече се съобщава вариацията на посоката
с двете крайни посоки, между които вятърът се
е променял;
б) при обща вариация от 60° или повече, но
по-малко от 180° и скорост, по-малка от 1,5 m/s
(3 възела), се съобщава посоката като променлива без средна стойност;
в) при обща вариация 180° и повече се съобщава
посоката като променлива без средна стойност;
1.5.2.3. вариацията на средната скорост на
вятъра (поривите) през последните 10 min се
съобщава само когато отклонението от средната
скорост е:
а) 2,5 m/s (5 възела) или повече в локалните
редовни и специални сведения, при прилагане
на процедури за намаляване на шума ( параграф
7.2.3 и 7.2.6 от PANS-ATM (Doc 4444);
б) 5 m/s (10 възела) или повече в противен
случай;
1.5.2.4. при скорост на вятъра, по-малка от
0,5 m/s (1 възел), се използва терминът„CALM“;
1.5.2.5. при скорост на вятъра 50 m/s (100
възела) и повече се отбелязва 49 m/s (99 възела);
1.5.2.6. когато 10-минутният период включва
„значим скок“ на стойностите на посоката и/
или скоростта на вятъра, се съобщават само
вариациите на скоростта и посоката, наблюдавани след скока.
1.5.3. В лока лните редовни и специа лни
сведения:
а) при наблюдени я на приземни я вят ър,
които се извършват в повече от една точка по
дължината на пистата за излитане и кацане, се
съобщават местата на тези наблюдения, за които
стойностите са представителни;
б) когато се използва повече от една писта
за излитане и кацане и за тях се провеждат
наблюдения на приземния вятър, се съобщават
стойностите за всяка една писта за излитане и
кацане, като се обозначават пистите за излитане
и кацане, за които се отнасят данните;
в) указват се двете крайни посоки, между
които вятърът се е променял, когато вариацията на средната посока на вятъра се съобщава в
съответствие с т. 1.5.2.2.б;
г) указват се достигнатите максимална и
минимална стойност, когато вариацията на средната скорост на вятъра (пориви) се съобщава в
съответствие с т. 1.5.2.3.
1.5.4. В сведенията METAR/SPECI се указва
достигнатата максимална стойност, когато вариацията на средната скорост на вятъра (пориви)
се съобщава в съответствие с т. 1.5.2.3.
2. Видимост
2.1. Разположение на датчиците
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При използване на инструментални системи
за измерване на видимостта представителността
на наблюденията на видимостта се осигурява
чрез използване на датчици, разположени на
подходящи места.
Датчиците за видимостта, използвани за наблюденията за локалните редовни и специални
сведения, се разполагат, така че да се осигури
практически най-достоверна информация за
условията по дължината на пистата за излитане
и кацане и за зоната на опиране.
Видимостта се измерва на височина около
2,5 m над пистата за излитане и кацане.
2.2. Визуализиране
При използване на инструментални системи
за измерване на видимостта данните, получавани
от всеки датчик, се визуализират на цифрови
индикатори или компютърни дисплеи в метеорологичната станция и в съответните органи
за ОВД.
Средствата за визуализация в метеорологичната станция и органите за ОВД се свързват към
едни и същи датчици.
Когато е необходимо използването на различни датчици, в съответствие с изискванията
на т. 2.1, индикаторите и компютърните дисплеи
съдържат ясно обозначение за коя писта за излитане и кацане или сектор от писта за излитане
и кацане се отнасят показваните данни.
2.3. Осредняване
При използване на инструментални системи
изходните данни се обновяват поне през 60 s, за
да се осигуряват представителни текущи данни.
Периодът на осредняване е:
а) 1 min – за локалните редовни и специални
сведения и за визуализиране на цифрови индикатори или компютърни дисплеи в органите за ОВД;
б) 10 min – за редовните и специални сведения METAR/SPECI, с изключение на случаите,
когато 10-минутният период, непосредствено
предшестващ наблюдението, включва значим
скок в стойностите на видимостта; в тези случаи за получаване на осреднените стойности на
видимостта се използват само данните, получени
след наблюдавания скок; „значим скок“ е рязко
и трайно изменение на видимостта за период
не по-малък от 2 min, при което стойностите є
достигат или превишават критериите за издаване
на специални сведения в кодова форма SPECI
по т. 3 от раздел II „Общи изисквания към метеорологичните сведения“.
2.4. Съобщаване на данните в сведенията
2.4.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията в кодова форма METAR/
SPECI видимостта се указва:
а) при видимост под 800 m – в стъпки през 50 m;
б) при видимост 800 m или повече, но помалко от 5 km – в стъпки през 100 m;
в) при видимост 5 km и повече, но по-малко
от 10 km – в стъпки по един километър;
г) при видимост 10 km и повече видимостта се
счита за 10 km, освен ако условията позволяват
да се използва CAVOK.
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В случаите по букви „а“ – „г“ всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с използваната
за съобщения скала, се закръглява към найблизкото по-малко деление на скалата.
2.4.2. В локалните редовни и специални сведения стойността на видимостта по дължината на
пистата за излитане и кацане се съобщава заедно
с единиците, използвани за нейното измерване.
2.4.3. В лока лните редовни и специа лни
сведения при инструментално определяне на
видимостта и при наблюдения, провеждани на
няколко места по дължината на пистата за излитане и кацане, се съобщава първо стойността,
представителна за зоната на опиране, следвана
при необходимост от стойностите за средната
точка и за отдалечения край, като при това се
означават местата, за които тези стойности са
представителни.
2.4.4. В лока лните редовни и специа лни
сведения при инструментално определяне на
видимостта и при използване на повече от една
писта за излитане и кацане и наблюдаване на
видимостта за съответната писта за излитане
и кацане наличните данни за видимостта се
съобщават за всяка една писта за излитане и
кацане, като се обозначават пистите за излитане
и кацане, за които се отнасят данните.
2.4.5. В сведенията METAR/SPECI се съобщава
преобладаващата видимост. Когато видимостта
не е еднаква в различните посоки, в сведението
се съобщава и:
а) минималната видимост и при възможност
нейната посока по отношение летищната контролна точка с указване на една от осемте посоки на компаса – когато най-малката видимост
е различна от преобладаващата и е по-малка
от 1500 m или по-малка от 50 % от стойността
на преобладаващата видимост, но в същото
време е по-малка от 5000 m; ако най-малката
видимост се наблюдава в няколко направления,
се съобщава посоката, която има най-голямо
оперативно значение;
б) минималната стойност, без да се указва
посоката – при бързо изменение на видимостта
и невъзможност за определяне на преобладаващата видимост.
3. Видимост на пистата за излитане и кацане
3.1. Разположение на датчиците
3.1.1. Наблюденията на видимостта на пистата
за излитане и кацане се извършват на височина
около 2,5 m над пистата.
3.1.2. Наблюденията на видимостта на пистата
за излитане и кацане се извършват странично
от осовата линия на пистата на разстояние не
по-голямо от 120 m.
3.1.3. Мястото за наблюдение за зоната на
опиране трябва да се намира на около 300 m от
прага на пистата за излитане и кацане, а местата
за наблюдение за средния и крайния сектор от
пистата за излитане и кацане трябва да се намират на разстояние от 1000 до 1500 m от прага є
и съответно – на около 300 m от другия є край,
за да се осигури представителност на данните
за видимостта на пистата за излитане и кацане
за тези зони.
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3.1.4. Точното разположение на местата по
т. 3.1.3, а при необходимост и на допълнителни
места за наблюдение на видимостта на пистата
за излитане и кацане, се определя с отчитане на
местните аеронавигационни, метеорологични и
климатологични фактори.
3.2. Инструментални системи
3.2.1. За оценка на видимостта на пистата за
излитане и кацане, предназначена за инструментален подход и кацане по категории I, II и III, се
използват трансмисометри и/или скетърметри.
3.3. Визуализиране
3.3.1. При използване на инструментални
системи данните за видимостта на пистата за
излитане и кацане се визуализират с компютърни дисплеи, разположени в метеорологичната
станция и при органите за ОВД. Тези дисплеи
са свързани към едни и същи датчици, а когато
в съответствие с т. 3.1.2 се изискват отделни
датчици, те съдържат ясно обозначение за коя
писта за излитане и кацане или сектор от писта
се отнасят показваните данни.
3.3.2. Когато оценката на видимост та на
пистата за излитане и кацане се извършва от
наблюдател и при изменението на стойността
тя преминава през стъпките на използваната за
съобщения скала, сведенията за наблюденията
се съобщават на съответните органи за ОВД, с
изключение на случаите по т. 2.3 от раздел III
„Разпространение на метеорологичните сведения“. Такива съобщения се предават най-много
15 s след края на наблюдението.
3.4. Осредняване
3.4.1. За да се осигури представителност на
текущите данни, при използване на инструментални системи, входните данни се обновяват наймалко на всеки 60 s. Периодът на осредняване е:
а) 1 min – за локалните редовни и специални
сведения и за визуализиране на цифрови индикатори или компютърни дисплеи в органите за ОВД;
б) 10 min – за редовните и специалните сведения METAR/SPECI с изключение на случаите,
когато 10-минутният период, непосредствено
предшестващ наблюдението, включва „значим
скок“ в стойностите на видимостта на пистата
за излитане и кацане; в тези случаи за получаване на осреднените стойности на видимостта
на пистата за излитане и кацане се използват
само данните, получени след наблюдавания скок.
„Значим скок“ е рязко и трайно изменение на
видимостта на пистата за излитане и кацане за
период не по-малък от 2 min, при което стойностите є достигат или превишават стойностите,
включени в критериите за издаване на специални
сведения SPECI по т. 3.2.5 от раздел II „Общи
изисквания към метеорологичните сведения“.
3.5. Интензивност на светлините на пистата
за излитане и кацане
3.5.1. При инструментално определяне на
видимостта на пистата за излитане и кацане
изчисленията се извършват за всяка писта за
излитане и кацане. При интензивност на светлините, равна или по-малка от 3 % от максималната разполагаема интензивност на светлините,
видимостта на пистата за излитане и кацане не
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се определя. За локалните редовни и специални
сведения оценката на видимостта на пистата за
излитане и кацане се извършва със следната
интензивност на светлините:
а) действителната интензивност на светлините – за писта с включени светлини;
б) оптималната интензивност на светлините,
която е подходяща за експлоатация при преобладаващите условия – за писта с изключени
светлини (или намалени до минимум в очакване
да се възобновят полетите).
3.5.2. За сведения в кодова форма METAR/
SPECI видимостта на пистата за излитане и
кацане се определя на базата на максималната
интензивност на светлините на пистата.
3.6. Съобщаване на данните в сведенията
3.6.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI видимостта
на пистата за излитане и кацане се указва в
стъпки от:
а) 25 m – при видимост под 400 m;
б) 50 m – при видимост между 400 и 800 m;
в) 100 m – при видимост над 800 m.
Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада
с използваната за съобщения скала, се закръгля
към най-близкото по-малко деление на скалата.
3.6.2. При оценяване на видимостта на пистата за излитане и кацане като долна граница
се приема 50 m, а като горна – 2000 m. Извън
тези граници локалните редовни и специални
сведения и сведенията METAR/SPECI показват
само, че видимостта на пистата е по-малка от
50 m или по-голяма от 2000 m.
3.6.3. Когато видимостта на пистата за излитане и кацане е над максималната стойност, която
може да се определи от използваната система,
тя се съобщава:
а) в локалните редовни и специални сведения – чрез съкращението ABV, след което
следва максималната стойност, която може да
се определи от системата;
б) в сведенията METAR/SPECI – със съкращение P, след което следва максималната стойност,
която може да се определи от системата.
3.6.4. Когато видимостта на пистата за излитане и кацане е под минималната стойност, която
може да се определи от използваната система,
тя се съобщава:
а) в локалните редовни и специални сведения – чрез съкращението BLW, след което
следва минималната стойност, която може да
се определи от системата;
б) в сведенията METAR/SPECI – със съкращение M, след което следва минималната стойност,
която може да се определи от системата.
3.6.5. В лока лните редовни и специа лни
сведения:
а) се указват използваните мерни единици;
б) ако наблюденията на видимостта на писта
за излитане и кацане се провеждат само в един
участък на пистата, например в зоната на опиране, измерената стойност се включва направо
без указание за местоположение;
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в) ако наблюденията за видимостта на пистата
за излитане и кацане се извършват в повече от
една точка по дължината на пистата, първо се
съобщава стойността, представителна за зоната
на опиране, следвана от стойностите за средната точка и за отдалечения край, и се указват
съответните места, за които са представителни
наблюденията;
г) когато се използва повече от една писта
за излитане и кацане, се съобщават наличните
данни за видимостта на всяка една писта, като
се обозначават пистите, за които се отнасят
съответните данни.
3.6.6. В сведенията METAR/SPECI:
а) се съобщава само стойността, представителна за зоната на опиране, без указание за
местоположение;
б) при наличие на повече от една писта за
излитане и кацане се включва видимостта в
зоната на опиране на всяка една от тях, но за
не повече от четири писти, като се включва
обозначението на ПИК, за които се отнасят
съответните данни.
3.6.7. При инструментално определяне на
видимостта на пистата за излитане и кацане в
сведенията METAR/SPECI се включва информация за изменение на видимостта на пистата в
течение на 10-минутния период, непосредствено
предшестващ наблюдението, в следните случаи:
а) когато в течение на 10-минутния период
се наблюдава ясна тенденция на изменение – в
първите 5 min средната стойност се различава
със 100 m и повече от средната стойност във
вторите 5 min; в случай на увеличение или намаление на видимостта се използват съответно
съкращенията „U“ или „D“, а при липса на ясна
тенденция – „N“;
б) ако стойността на видимостта на пистата
за излитане и кацане за 1 min от 10-минутния
период се различава с повече от 50 m или повече
от 20 % от средната стойност в зависимост от
това коя стойност е по-голяма, вместо средната
стойност се съобщават средната минимална и
средната максимална стойност за 1 min; ако
през 10-минутния период, непосредствено предшестващ наблюдението, се наблюдава „значим
скок“ в стойностите на видимостта на пистата,
за определяне на измененията се използват само
данните, получени след наблюдавания скок.
4. Метеорологични явления
4.1. Разположение на датчиците
При използване на инструментални системи
за наблюдение на метеорологични явлени я,
посочени в т. 4.2.3 и 4.2.5, представителността
на информацията се осигурява чрез подходящо
разположение на датчиците.
4.2. Съобщаване на данните в сведенията
4.2.1. В локалните редовни и специални сведения се съобщават типът и характеристиката
на наблюдаваното явление и се указва неговата
интензивност.
4.2.2. В сведенията METAR/SPECI се съобщават типът и характеристиката на наблюдаваното
явление и се указва неговата интензивност или
близостта му до летището.
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4.2.3. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI се съобщават следните типове метеорологични явления
чрез съответните им съкращения и критерии за
съобщаване:
а) валежи:
– ръмеж: DZ;
– дъжд: R A;
– сняг: SN;
– снежни зърна: SG;
– ледени зърна (леден дъжд), суграшица: PL;
– ледени кристали (много малки ледени
кристали, в равновесно състояние, наричани
още диамантен прах (съобщава се само когато
съответната видимост e 5000 m или по-малко): IC;
– град (съобщава се, когато диаметърът на
най-голямото градово зърно е 5 mm или повече): GR;
– дребен град и/или снежна суграшица (съобщава се, когато диаметърът на най-голямото
градово зърно е по-малък от 5 mm): GS;
б) явления, намаляващи видимостта (хидрометеори)
– мъгла (съобщава се, когато видимостта е
по-малка от 1000 m, освен когато е указана като
„MI“, „BC“, „PR“ или „VC“): FG;
– димка (съобщава се когато видимостта е
поне 1000 m, но не по-голяма от 5000 m): BR;
в) явления, намаляващи видимостта (литометеори):
(Следващите съкращения се използват само
когато влошаването на видимостта се дължи
предимно на литометеори и видимостта е 5000 m
или по-малко, с изключение на „SA“, когато се
указва като „DR“ и вулканична пепел.)
– пясък: SA;
– прах (над обширен район): DU;
– омара: HZ;
– дим: FU;
– вулканична пепел: VA;
г) други явления:
– прашни/пясъчни вихри: PO;
– шквал: SQ;
– фу ниевиден облак (торнадо или воден
смерч): FC;
– прашна буря: DS;
– пясъчна буря: SS.
4.2.4. В допълнение към списъка за типа
валежи, даден в точка 4.2.3, в автоматизирано
издаваните редовни и специални сведения и в
сведенията METAR и SPECI се въвежда съкращението „UP“ за неидентифициран тип валеж
при невъзможност за идентифициране на типа
валеж от АМНС.
4.2.5. Характеристиките, които се съобщават
при необходимост в локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI,
за да се опишат метеорологичните явления с
използване на приетите съкращения и приложимите критерии, са съответно:
– гръмотевична буря (използва се за съобщаване на гръмотевична буря с валеж, в съответствие
с табл. 1.2 и табл. 1.3); когато през 10-минутния
период, предшестващ срока на наблюдението, се
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чуе гръмотевица или се види светкавица, но не
се наблюдава валеж на летището, съкращението
„TS“ се използва самостоятелно: TS;
– краткотраен валеж (използва се за съобщаване на проливен валеж, в съответствие с табл.
1.2 и табл. 1.3); краткотрайните валежи в околността на летището се съобщават като „VCSH“
без уточнение за типа или интензивността на
валежа: SH;
– преохладен (преохладени водни капки или
валеж – използва се с различни метеорологични
явления в съответствие с табл. 1.2 и табл. 1.3): FZ;
– високо носещ се (виелица); използва се за
съобщаване в съответствие с табл. 1.2 и табл. 1.3
с метеорологични явления, издигнати от вятъра
на височина 2 m (6 ft) или повече над земята: BL;
– ниско носещ се (използва се в съответствие
с табл. 1.2 и табл. 1.3 с метеорологични явления,
издигнати от вятъра на по-малко от 2 m (6 ft)
над нивото на земята): DR;
– приземна (по-малко от 2 m над земната
повърхност): MI;
– на вълма (използва се за вълма от мъгла,
покриваща части от летището): BC;
– частична (използва се, когато значителна
част от летището е покрита с мъгла, докато над
останалата част няма мъгла): PR.
4.2.6. В лока лните редовни и специа лни
сведения и в сведенията METAR/SPECI интензивността или близостта до летището на наблюдаваните метеорологични явления се указва по
следния начин:
а) в локалните редовни и специални сведения:
слаба – „FBL“, умерена – „MOD“, силна – „HVY“;
б) в сведенията METAR/SPECI: слаба – „-“,
умерена – без индикатор, силна – „+“; индикаторите за интензивност се използват с метеорологични явления в съответствие с табл. 1.2 и
табл. 1.3; слаба интензивност се използва само
за валежи.
Близост – отбелязва се с „VC“. Приблизително
между 8 и 16 km от летищната контролна точка
и се използва само в сведенията METAR/SPECI
с метеорологично явление в съответствие с табл.
1.3, когато не се съобщава в съответствие с т. 4.2.5.
4.2.7. В лока лни те редовни и спец иа лни
сведения и в сведенията METAR/SPECI се използват, в зависимост от необходимостта, едно
или повече, но най-много три от съкращенията, дадени в т. 4.2.3 и 4.2.5, придружени (ако е
подходящо за случая) от индикация за характеристиките и интензивността или близостта до
летището, така че да се отрази пълно описание
на метеорологичните явления на или в близост
до летището, които са от значение за полетите.
При съобщаване на тази информация указанията
за интензивност или близост (в зависимост от
това, кое е подходящо) се съобщават на първо
място, следвани съответно от характеристиките
и типа на метеорологичното явление. В случай
че се наблюдават две различни явления, те се
съобщават в две отделни групи, като индикаторът за интензивност или близост се отнася за
явлението, което го следва. Различни типове
валеж обаче, наблюдавани едновременно по
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време на наблюдението, трябва да се съобщават
като една група, в която преобладаващият тип
валеж е на първо място и се предшества само
от един указател за интензивност, отнасящ се до
сумарната интензивност на валежите.
5. Облачност
5.1. Разположение на датчиците
При използване на инструментални системи
за измерване на количеството и на височината на
долната граница на облаците представителността
на информацията се осигурява чрез подходящото
разположение на датчиците.
В локалните редовни и специални сведения за
летища с оборудвани писти за излитане и кацане
за точен подход измерването на количеството и
долната граница на облаците се извършва с облакомер, който осигурява представителни данни
за мястото на средният маркер на инструменталната система за кацане, а за летища, в които
не се използва средният маркер, на разстояние
900 – 1200 m (3000 – 4000 ft) от прага на пистата
за излитане и кацане от страната на захода.
5.2. Визуализиране
При използване на инструментални системи
данните за долната граница на облачността се
визуализират с компютърни дисплеи, разположени в метеорологичната станция и при органите
за ОВД, като дисплеите са свързани към едни
и същи датчици. В случаите, когато дисплеите
са свързани към повече от един датчик, на дисплеите следва да е ясно обозначено за коя писта
за излитане и кацане или сектор от пистата се
отнасят показваните данни.
5.3. Ниво на отчитане
Височината на долната граница на облаците
се съобщава спрямо превишението (котата) на
летището.
За писта за излитане и кацане, оборудвана за
точен подход, с праг, разположен с 15 m (50 ft)
или повече под превишението на летището,
височината на долната граница на облаците,
която се съобщава на долитащите ВС, се отчита
спрямо превишението на прага.
В сведенията от съоръжения в открито море
височината на долната граница на облаците се
указва спрямо средното морско ниво.
5.4. Съобщаване на данните в сведенията
В локалните редовни и специални сведения
и в сведенията METAR/SPECI височината на
долната граница на облаците до 3000 m (10 000 ft)
се съобщава в стъпки от 30 m (100 ft). Всяка
друга наблюдавана стойност, която не съвпада
с използваната за съобщаване на данни скала,
се закръглява до най-близкото по-малко деление
на тази скала.
При летища със създадени процедури за ниска
видимост за подход и кацане и при наличие на
съответните технически възможности в локалните редовни и специални сведения височината
на долната граница на облаците е възможно да
се съобщава в стъпки от 15 m (50 ft) до 90 m
(300 ft) включително и в стъпки от 30 m (100 ft)
между 90 m (300 ft) и 3000 m (10 000 ft). Всяка
друга наблюдавана стойност, която не съвпада с
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използваната за съобщаване на данни скала, се
закръглява до най-близкото по-малко деление
на тази скала.
5.4.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI:
а) количеството на облачността се съобщава,
използвайки съкращенията „FEW“ (1 до 2 осми),
„SCT“ (3 до 4 осми), „BKN“ (5 до 7 осми) или
„OVC“ (8 осми);
б) купесто-дъждовни и мощни купести облаци
се отбелязват като „CВ“ или „TCU“ съответно;
в) вертикалната видимост се съобщава в стъпки от 30 m (100 ft) до височина 600 m (2000 ft);
г) ако няма облаци от оперативно значение,
отсъстват купесто-дъждовни облаци, няма ограничения на вертикалната видимост, а съкращението „CAVOK“ не е приложимо, се използва
съкращението „NSC“;
д) когато се наблюдават няколко слоя или
масива облаци от оперативно значение, тяхното
количество и височина се съобщават в следната
последователност:
– най-ниският слой или масив, независимо
от количеството, се указва съответно като FEW,
SCT, BKN или OVC;
– следващият слой или масив, покриващ
повече от 2/8, се съобщава съответно като SCT,
BKN или OVC;
– следващи ят по-висок слой или масив,
покриващ повече от 4/8 от небето, се съобщава
съответно като BKN или OVC;
– купесто-дъждовни и/или мощни купести
облаци, когато се наблюдават, но не са съобщавани в предходните случаи от букви „а“ до „в“;
е) когато височината на долната граница на
облачността е дифузна, разкъсана или бързо се
изменя, се съобщава минималната височина на
облаците или части от тях;
ж) когато отделен слой от облаци се състои
от купесто-дъждовни и мощни купести облаци
с обща долна граница, видът се съобщава само
като купесто-дъждовни.
5.4.2. В лока лни те редовни и специа лни
сведения:
а) се съобщават мерните единици, използвани
при данните за височината на долната граница
на облачността и за вертикалната видимост;
б) когато се използва повече от една писта
за излитане и кацане и за тях се провеждат
наблюдения на височината на долната граница
на облачността с помощта на инструментални
системи, в сведенията се съобщават наличните
данни за всяка писта за излитане и кацане, като
се обозначават пистите за излитане и кацане, за
които се отнасят данните.
5.4.3. В автоматизирано издаваните локални
редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI:
а) когато не е възможно наблюдението на
типа облаци от АМНС, вместо типа облачност
във всяка група се записва „///“;
б) когато АМНС не открива облачност, в
сведението се използва съобщението „NCD“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

в) когато АМНС открива купесто-дъждовни
и мощни купести облаци, но количеството на
облачността и височината на долната є граница
не могат да се определят, то количеството на
облачността и височината на долната є граница
се заместват от „//////“.
6. Температура на въздуха и температура на
точката на оросяване
6.1. Визуализиране
При използване на АМНС данните за температурата на въздуха и температурата на точката на
оросяване се визуализират с компютърни дисплеи,
разположени в метеорологичната станция и при
органите за ОВД. Тези дисплеи са свързани към
едни и същи датчици.
6.2. Съобщаване на данните в сведенията
6.2.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI температурата
на въздуха и температурата на точката на оросяване се съобщават с точност до най-близкия
цял градус по Целзий, при това наблюдаваните
стойности от 0,5° се закръгляват към следващия
по-висок цял градус Целзий.
6.2.2. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI се указват
температурите, по-ниски от 0°.
7. Атмосферно налягане
7.1. Визуализиране
При използване на АМНС данните за атмосферното налягане QNH и при необходимост в
съответствие с т. 7.3.2.б QFE се визуализират
с компютърни дисплеи, разположени в метеорологичната станция и при органите за ОВД.
Тези дисплеи са свързани към един барометър.
Когато се визуализират стойностите на QFE за
повече от една писта за излитане и кацане, в
съответствие с т. 7.3.2.г ясно се обозначават пистите за излитане и кацане, за които се отнасят
съответните данни.
7.2. Ниво на отчитане
Стойностите на QFE се изчисляват спрямо
превишението на летището. За писти за излитане и кацане, оборудвани за точен подход, и за
необорудвани писти за излитане и кацане, при
които прагът се намира на 2 m (7 ft) или повече
под превишението на летището, стойностите
на QFE се изчисляват спрямо превишението на
съответния праг на писта за излитане и кацане.
7.3. Съобщаване на данните в сведенията
7.3.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI стойностите
на QNH и QFE се изчисляват с точност до десета
от хектопаскала и се съобщават закръглени до
най-близката по-малка целочислена стойност в
четирицифрена група.
7.3.2. В локалните редовни и специални сведения се съобщава:
а) стойността на QNH;
б) стойността на QFE при заявка на авиационен потребител и в съответствие с местните
изисквания;
в) мерните единици, използвани за QNH и QFE;
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г) стойностите за всяка писта за излитане и
кацане (ако се използва повече от една писта за
излитане и кацане и е необходима информация за
QFE) при ясно обозначение на писта за излитане
и кацане, за която се отнасят съответните данни.
7.3.3. В сведенията METAR/SPECI се включват
само стойностите на QNH.
8. Допълнителна информация
8.1. Съобщаване на данните в сведенията
8.1.1. Когато някое от следните явления е било
наблюдавано на летището през периода след
последното издадено редовно сведение или през
последния час (което от двете е по-кратко), но не
и по време на наблюдението, това се съобщава
като допълнителна информация в локалните
редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI, използвайки не повече от три
групи в съответствие с табл. 1.2 и табл. 1.3:
– преохладен валеж;
– умерен или силен валеж (включително
краткотраен);
– умерена или силна снежна виелица;
– прашна или пясъчна буря;
– гръмотевична буря;
– фу ниевиден облак (торнадо или воден
смерч);
– вулканична пепел.
8.1.2. В локалните редовни и специални сведения се съобщават следните метеорологични
явления или комбинации от тях като допълнителна информация:
– купесто-дъждовни облаци: CB;
– гръмотевична буря: TS;
– умерена или силна турбулентност: MOD
TURB, SEV TURB;
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– срез на вятъра: WS;
– град: GR;
– силна шквалова линия: SEV SQL;
– умерено или силно обледяване: MOD ICE,
SEV ICE;
– преохладен валеж: FZDZ, FZR A;
– силни планински вълни: SEV MTW;
– прашна буря, пясъчна буря: DS, SS;
– снежна виелица: BLSN;
– фу ниевиден облак (торнадо или воден
смерч): FC.
В информацията се указва местоположението
на тези метеорологични явления. При необходимост се включва и друга допълнителна информация в явен текст със съкращения.
8.1.3. В автоматизирано издаваните сведения
METAR/SPECI в допълнение към списъка с
метеорологични явления от т. 8.1.1 се въвежда
неидентифициран валеж при невъзможност за
идентифициране на типа валеж от АМНС и се
съобщава със съкращението „UP“ в съответствие
с табл. 1.2.
8.1.4. В сведенията METAR/SPECI се включва
информация за срез на вятъра при съответните
местни условия.
8.1.5. В сведенията METAR/SPECI се включва
в съответствие с РАНС информация за:
а) температурата на морската повърхност и
състоянието на морето от аеронавигационната
метеорологична станция, разположена на съоръжения в открито море за осигуряване на полети
на хеликоптери;
б) състоянието на пистата за излитане и кацане, предоставена от съответните летищни власти.
Таблица 1.1

Точност на измерванията или наблюденията, желателна от гледна точка на експлоатацията и достигната понастоящем
Наблюдаван елемент

Точност на измерванията или наблюденията, желателна за
експлоатацията

Средна стойност на параметрите Посока: ± 10°
на приземния вятър
Скорост: ± 1 възел (0,5 m/s) до
10 възела (5 m/s)± 10 % над 10 възела (5 m/s)
Отклонения от средния приземен ±2 възела (1 m/s) с отчитане на надлъжната и
вятър
странична компонента
Видимост

± 50 m до 600 m
± 10 % между 600 и 1500 m
± 20 % над 1500 m

Видимост на пистата за
излитане и кацане

± 10 m до 400 m
± 25 m между 400 и 800 m
± 10 % над 800 m

Количество на облаците

± 1/8 (една осма)

Височина на облаците

± 10 m (33 ft) до 100 m (330 ft)
± 10 % над 100 m (330 ft)

Температура на въздуха и темпе- ± 1°
ратура на точката на оросяване
Стойност на налягането (QNH, ± 0,5 hPa
QFE)
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Таблица 1.2

Шаблон за локално редовно (MET REPORT) и локално специално (SPECIAL) сведение
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;
О – опционално включване (незадължително).
Елементи,
специфирани в
глава 3
Индекс на типа
съобщение(М)
Индикатор за
местоположение
(М)
Време на
наблюдение (М)
Идентификатор на
автоматизирано
съобщение (С)
Приземен вятър
(М)

Подробно описание

Шаблон(и)

Тип на съобщението

MET REPORT или SPECIAL

ICAO индикатор за
местоположение (М)

Nnnn

Дата и време на
наблюдението в UTC
Идентификатор на
автоматизирано
съобщение (С)
Име на елемента (М)
Писта за излитане и
2
кацане (М)
Участък от пистата за
3
излитане и кацане (О)
Посока на вятъра (М)

Скорост на вятъра (М)
Значителни вариации на
4
скоростта на вятъра (C)
Значителни вариации на
5
посоката на вятъра (C)
Участък от пистата за
3
излитане и кацане (О)

1

YUDO
nnnnnnZ

221630Z
AUTO

AUTO

WIND

WIND 240/4MPS
(WIND 240/8 KT)

RWY [nnn]
TDZ
nnn/

VRB BTN nnn/ и nnn/
или VRB

CALM

[ABV]n[n][n]) MPS (или
[ABV]n[n]KT)

CALM

MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]

CALM

VRB BTN nnn/ и
nnn/

-

CALM

MID

Скорост на вятъра (М)

[ABV]n[n][n]) MPS (или [ABV]n[n]KT)

CALM

Значителни вариации на
4
скоростта на вятъра (C)

MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]

CALM

nnn/

VRB BTN nnn/ и
nnn/

Участък от пистата за
3
излитане и кацане (О)
Посока на вятъра ((М)
Скорост на вятъра (М)
Значителни вариации на
4
скоростта на вятъра (C)
Значителни вариации на
посоката на
вятъра (C)5
Име на елемента (М)
писта за излитане и
2
кацане (О)
Участък от пистата за
3
излитане и кацане (О)
Видимост (М)
Участък от пистата за
3
излитане и кацане (О)
Видимост (М)
Участък от пистата за
3
излитане и кацане (О)
Видимост (М)
Име на елемента (М)
писта за излитане и
7
кацане (C)
Участък от писта за
8
излитане и кацане (C)

-

CALM

END
VRB BTN nnn/ и
nnn/
nnn/ или VRB
[ABV]n[n][n]) MPS (или [ABV]n[n]KT)
MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]
VRB BTN nnn/ и
nnn/

-

VIS
RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY
nn[R]

CALM
CALM
CALM
CALM
CAVOK

TDZ

MID
nn[n][n]M или n[n]KM

TDZ

(WIND VRB BTN
350/ AND 050/2KT
WIND 270/ABV
49MPS
(WIND 270/ABV
99KT)
WIND 120/3MPS
MAX9 MNM2
(WIND 120/6KT
MAX18 MNM4)
WIND 020/5MPS
VRB BTN 350/ AND
070/
(WIND 020/10KT
VRB BTN 350/ AND
070/)
WIND RWY 27 TDZ
240/8MPS
MAX5414 MNM205
END
250/28KMH7MPS
(WIND RWY 27 TDZ
240/16KT
MAX2728 MNM10
END 250/14KT
VIS 350M
CAVOK
VIS 7KM
VIS 10KM

VIS RWY 18 TDZ
6KM RWY 27 TDZ
4000M

END
nn[n][n]M или n[n]KM
RVR

WIND VRB BTN 350/
AND 050/4MPS

VIS RWY 09 TDZ
800M END 1200M

nn[n][n]M или n[n]KM

RWY nn[n}

WIND RWY 18 TDZ
190/6MPS (WIND
RWY 18 TDZ
190/12KT
WIND VRB1MPS
(WIND VRB2KT)
WIND CALM

CALM

Значителни вариации на
5
посоката на вятъра (C)

Видимост на писта
за излитане и
кацане (C)

MET REPORT
SPECIAL

VRB BTN nnn/ и nnn/
или VRB

Посока на вятъра (М)

Видимост (М)

Примери

CAVOK

RVR
RVR
RVR
50M
RVR

RWY 32 400M
RWY 20 500M
RWY 10 BLW
RWY 14 ABV

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

Видимост на
писта за излитане
и кацане (C)

Име на елемента (М)
писта за излитане и
7
кацане (C)
Участък от писта за
8
излитане и кацане (C)

RWY nn[n}
TDZ

[ABV или BLW} nn[n}[n}M

Участък от писта за
8
излитане и кацане (C)
Видимост на писта за
8
излитане и кацане (C)

[ABV или BLW} nn[n][n]M
END

Видимост на писта за
8
излитане и кацане (C)

Облачност (М)

12

Температура на
въздуха (М)
Температура на
точката на
оросяване (М)

Налягане (М)

CAVOK

MID

Участък от писта за
8
излитане и кацане (C)

FBL или
MOD или
HVY

-

DZ или RA или
SN или SG или
PL или DS или
SS или FZDZ
или FZRA или
12
13
FZUP или FC
или SHGR или
SHGS или SHRA
или SHSN или
12
SHUP или
TSGR или TSGS
или TSPL или
TSRA или TSSN
или TSUP или
12
UP

Име на елемента (М)
Писта за излитане и
2
кацане (о)
Количество облачност
или вертикална
9
видимост (O)

FEW или
SCT или
BKN или
OVC или
12
//////

Тип на облачността
9
(C)

CB или
TCU

Височина на долната
граница или
вертикалната видимост
9
(C)

nn[n][n]M
или
(nnn[n] FT)

IC или FG или
BR или SA или
DU или HZ
или FU или
VA или SQ
или PO или
FC или TS или
BCFG или
BLDU или
BLSA или
BLSN или
DRDU или
DRSA, или
DRSN или
FZFG или
MIFG или
PRFG

CAVOK

CAVOK

CAVOK

[VER VIS
nn[n]M
(или VER
VIS
nnn[n]FT)]

NSC
или
12
NCD
NSC
или
12
NCD

Име на елемента (М)

T
[МS)] nn

Име на елемента (М)

DP

14 ABV
10 BLW
12 ABV

RVR RWY 10 TDZ
1100M MID ABV
1400M RVR RWY 16
TDZ

MOD RA HZ
FG
HVY TSRA
HVY DZ VA
FLB
SN MIFG
HVY TSRASN
FBL SNRA

HVY SHSN BLSN
HVY TSUP

RWY nn[n]
NSC
или
12
NCD

32 400M
20 500M
10 BLW

FBL DZ FG

CAVOK

Температура на въздуха (М)

Температура на точката на оросяване
(М)
Име на елемента (М)
QNH (M)
Име на елемента (O)
QFE(O)

CAVOK

CLD

OBSC

RVR RWY
RVR RWY
RVR RWY
50M
RVR RWY
1500M
RVR RWY
150M
RVR RWY
1200M

600M MID 500M
END 400M
RVR RWY 26 500M
RWY 20 800M

[ABV или BLW] nn[n][n]M

Интензивност на
метеорологичното
9
явление (С)
Характеристики и тип
на метеорологичното
9,11
явление (М)

С Т Р. 7 5
CAVOK

RVR

Видимост на писта за
излитане и кацане (М)

Време в момента
9, 10
(явление) (С)

ВЕСТНИК

CAVOK

CAVOK
CAVOK

(MS)nn
QNH
nnnnHPA
QFE
[RWY nn[n]] nnnnHPA (RWY
nn[n] nnnnHPA]

CLD NSC
CLD SCT 300M
OVC 600M
(CLD SCT 1000FT
OVC 2000FT)
CLD OBSC VER
VIS 150M
(CLD OBSC VER
VIS 500FT)
CLD BKN TCU
270M
(CLD BKN TCU
900FT)
CLD RWY 08 BKN
60M RWY 26 BKN
90M
(CLD RWY 08
BKN 200FT RWY 26
BKN 300FT)
CLD /// CB 400M
(CLD /// CB
1200FT)
CLD NCD
T17
TMS08
DP15
DPMS18
QNH0995HPA
QNH 1009HPA
QNH 1022HPA QFE
1001HPA
QNH 0987HPA
QFE RWY 18
0956HPA RWY 24
0955HPA

QFE(O)

С Т Р.

[RWY nn[n]] nnnnHPA (RWY nn[n]
nnnnHPA]

76

Допълнителна
9
информация (C)

ДЪРЖАВЕН
Опасни
метеорологични
9
явления (C)
Местоположение на
метеорологичното
9
явление(C)
Метеорологични
явления в изтекло
9,10
време (C)

Тренд-прогноза (О)
(O)16
16

Име на елемента (М)
Индикатор за
17
промяна (М)
Период на промяна
(C)
Вятър (С)

9

Видимост (С)

9

Интензивност на
метеорологичното
9
явление (С)
Характеристики и
тип на
метеорологичното
9,11
явление (М)

ВЕСТНИК

CB или TS или MOD TURB или SEV TURB или WS
или GR или SEV SQL или MOD ICE или SEV ICE
или FZDZ или FZRA или SEV MTN или SS или DS
15
или BLSN или FC
IN APCH [nnnM-WIND NNN/NNKMH] или IN
CLIMB-OUT [nnnM-WIND NNN/NNKMH] или RWY
nn[n]
REFZDZ или REFZRA или REDZ или RE[SH]RA
или RE[SH]SN или RESG или RESHGR или
RESHGS или REBLSN или RESS или REDS или
RETSRA или RETSSN или RETSPL или RETSGR или
12
RETSGS или REFC или REPL или REUP или
12
12
12
REFZUP или RETSUP или RESHUP или REVA
или RETS
TREND
N
BECMG или TEMPO
O
S
FM nnnn и/или TLnnnn или ATnnnn
I
G
nnn/[ABV]n[ц][[n]KMH [MAX[ABV]nn[n]] или
(nnn/[ABV]n[n]KT [MAX[ABV]nn])
C
VIS nn[n][n]KM
A
VIS n[n]KM
V
FBL или
O
MOD или
NSW
K
HVY
NSW
IC или FG
N
C
или BR или
O
A
SA или DU
S
V
или HZ или
I
O
FU или VA
G
DZ или RA
K
или SQ или
или SN или
PO или FC
SG или PL
или
или DS или
TS или BCFG
SS или FZDZ
или
или FZRA или BLDU
SHGR или
или
SHGS или
BLSA
SHRA или
или
SHSN или
BLSN
TSGR или
или
TSGS или
DRDU или
TSPL или
DRSA или
TSRA или
DRSN или
TSSN
FZFG или
MIFG или
PRFG

Тренд-прогноза
N
16
(O) – продължение Количество облачност и O
S
вертикална видимост
9
I
(C)
G
9
Тип на облачността (С)
Височина на долната
граница или стойността
на вертикалната
9
видимост (C)

NSC
FEW или
SCT или BKN
или
OVC
CB или TCU
nn[n][n]M
(или
nnn[n]FT)

OBSC

[VER VIS
nn[n]M или
VER VIS
nnn[n] FT)]

C
A
V
O
K

1001HPA
QNH 0987HPA
QFE RWY 18
0956HPA RWY
Б Р О24
Й
0955HPA

25

FC IN APCH
WS IN APCH 60MWIND:360/50KNH
WS RWY 09

REFZRA
CB IN CLIMB-OUT
RETS

TREND NOSIG
TREND BECMG
FEW 600M
(TREND BECMG
FEW 2000FT)

TREND TEMPO
250/70KMH MAX 100
(TREND TEMPO
250/35KT MAX 50)

TREND BECMG
AT1800 VIS 10KM
NSW
TREND BECMG
TL1700 VIS 800M FG
TREND BECMG
FM1030 TL 1130
CAVOK
TREND TEMPO
TL1200 VIS 600M
BECMG AT1200 VIS
8KM NSW NSC
TREND TEMPO
FM0300 TL0430 MOD
FZRA
TREND BECMG
FM1900 VIS 500M
HVY SNRA
TREND BECMG
FM1100 MOD SN
TEMPO FM1130
MOD BLSN
TREND BECMG
AT1130 OVC 300M
(TREND BECMG AT
1130 OVC 1000FT)
TREND TEMPO
TL1530 SHRA CLD
BKN CB 360M
(TREND TEMPO
TL1530 SHRA CLD
BKN CB 1200FT)
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ВЕСТНИК
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Забележки:
1. Фиктивен индикатор за местоположение.
2. Незадължителна стойност за една или повече писти за излитане и кацане.
3. Незадължителна стойност за един или повече участъци от писта за излитане и кацане.
4. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.4.2.3.
5. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.4.2.2, буква „а“.
6. Включва се, когато видимостта или видимостта на пистата за излитане и кацане е < 1500 m.
7. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 3.6.5, буква „г“.
8. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 3.6.5, буква „в“.
9. Включва се, когато е приложимо.
10. Една или повече, но не повече от три групи в съответствие с раздел IV, т. 4.2.7, 8.1.1 и приложение
№ 3.
11. Типовете валежи от раздел IV, т. 4.2.3, буква „а“ се комбинират в съответствие с раздел IV, т. 4.2.7
и приложение № 3. В тренд-прогнозата се указват само умерени и силни валежи в съответствие с приложение № 3.
12. За автоматизирани съобщения само.
13. Използва се за указване на торнадо или воден смерч, но не и за фуниевиден облак, недостигащ
земната повърхност.
14. Не повече от 4 слоя облачност в съответствие с раздел IV, т. 5.4.1, буква „е“.
15. Явният текст със съкращение се използва в съответствие с раздел IV, т. 8.1.2.
16. Включва се в съответствие с чл. 79 от наредбата.
17. Количеството индикатори на измененията се свежда до минимум в съответствие с приложение
№ 3, обикновено не повече от три групи.

Таблица 1.3
Шаблон за редовно (METAR) и специално (SPECI) сведение
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;
О – опционално включване (незадължително).
Елементи,
специфицирани в
глава 3
Индекс за типа
съобщение(М)

Подробно описание
Тип на съобщението

Шаблон(и)
METAR, METAR COR, SPECI или SPECI COR

ICAO индикатор за
Nnnn
Индикатор за
местоположение (М)
местоположение
(М)
Време на
Дата и време на
nnnnnnZ
наблюдение (М)
наблюдението в UTC
Идентификатор на
Идентификатор на
автоматизирано
автоматизирано
съобщение или
съобщение или
липсващо съобщение (С)
липсващо
съобщение (С)
Край на сведението „METAR”, ако е загубено (липсва)
Nnn
Приземен
вятър Посока на вятъра (М)
(М)

Скорост на вятъра (М)

Примери
METAR
METAR
COR
SPECI
1

YUDO

221630Z

AUTO
NIL

AUTO или NIL

VRB

24004MPS (24008KT)

[P]nn[n]

VRB01MPS
(VRB02KT)
19006MPS
(19012KT)
00000MPS

Значителни вариации на
3
скоростта на вятъра (C)

G[P]nn[n]

(00000KT)
140P49MPS
(140P99KT)
12003G09MPS
(12006G18KT
24008G14MPS
(24016G28KT)

Видимост (М)

Единици на измерване
(М)
Значителни вариации на
4
посоката на вятъра (C)
Преобладаваща или
5
минимална видимост (М)

Минимална видимост и
посока на минималната
7
видимост (C)

MPS (или KT)
nnnVnnn
Nnnn

nnnn[N] или nnnn[NE] или nnnn[E]
или nnnn[SE] или nnnn[S] или
nnnn[SW] или nnnn[W] или
nnnn[NW]

C
A
V
O
K

02005MPS 350V070
(020010KT 350V070)
0350 CAVOK
7000
9999
0800E
2000 1200NW
6000 2800E

С Т Р.
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RVR (C)

7

Време в момента
(явление) (С)

2, 11

Име на елемента (М)
писта за излитане и
кацане (M)
Видимост на пистата за
излитане и кацане (M)
Вариации на видимостта
на пистата за излитане и
9
кацане (C)
Тенденция на
видимостта
на пистата за излитане и
10
кацане (C)

Интензивност или

ВЕСТНИК

R
nn[L]или nn[C] или nn[R]
[P или M]nnnn
V [P или M]nnnn

C
A
V
O
K

U, D или N

- или +

-

VC

метеорологичното
12

Характеристики и тип
на метеорологичното
явление (М)

13

R32/0400
R12R/1700
R10/M0050
R14L/P2000
R16L/0650
R16C/0500
R16R/0450
R17L/0450
R20/0700V1200
R19/0350VP1200
R12/1100U
R26/0550N
R20/0800D
R09/0375V0600U
R10/M0150V0500D

близост на
явление (С)

БРОЙ 25

DZ или
RA или
SN или
SG или
PL или
DS или SS
или FZDZ
или FZRA
или FZUP
14
или FC
или SHGR
или SHGS
или SHRA
или SHSN
или SHUP
или TSGR
или TSGS
или TSPL
или TSR
или TSSN
или TSUP
6
или UP

IC или
FG или
BR или
SA или
DU или
HZ или
FU или
VA или
SQ или
PO или
TS или
BCFG
или
BLDU
или BLSA
или BLSN
или
DRDU
или
DRSA
или
DRSN
или
FZFG
или
MIFG
или
PRFG

FG или
PO или
FC или
DS или
SS или
TS или
SH или
BLSN
или
BLSA
или
BLDU
или VA

C
A
V
O
K

RA

HZ

VCFC

+TSRA FG
VCSH
+DZ VA VCTS
-SN

MIFG

VCBLSA

+TSRASN
-SNRA

-DZ

FG

+SHSN BLSN
UP
FZUP TSUP
FZUP

БРОЙ 25
Облачност (M)

ДЪРЖАВЕН
15

Количество и долна
граница на облачността
или вертикална
видимост (M)
2

Тип на облачността (С)

Температура на
въздуха и точката
на оросяване (М)
Налягане (М)

Допълнителна
информация (C)

Температура на въздуха
и точката на оросяване
(М)
Име на елемента (М)

ВЕСТНИК

FEWnnn или
SCTnnn или
BKNnnn или
OVCnnn
CB или TCU
6
или ///

VVnn
n или
VV///

С Т Р. 7 9

NSC или
6
NCD

C
A
V
O
K

-

[M]nn/[M]nn
Q

Q0995 Q1009
Q1022 Q0987

QNH(M)

nnnn

Метеорологични явления
2,11
в изтекло време (C)

REFZDZ или REFZRA или REDZ или RE[SH]RA
или RE[SH]SN или RESG или RESHGR или
RESHGS или REBLSN или RESS или REDS или
RETSRA или RETSSN или RETSPL или RETSGR
или RETSGS или REFC или REVA или REPL
или REUP

2

Срез на вятъра (C)

WS RWYnn[n] или WS ALL RWY
Температура на
морската повърхност и
W[M]nn/Sn
състояние на морето
16
(C)
СъстояИдентифика ние на
тор на пистата
nn
пистата за
за излитане и
излитане и
кацане (М)
кацане
n или /
Покритие на
17
(C)
пистата за
излитане и
кацане(М)
Степен на
n или /
покритие на
пистата за
излитане и
кацане (М)
nn или
Дебелина на
//
покритие на
пистата за
излитане и
кацане (М)
nn или
Коефициент на
//
триене или
спирачен ефект
(М)

FEW015 VV005
OVC030 VV///
NSC SCT010
OVC020
BKN025///
BKN09TCU
NCD
SCT008
BKN025CB
/////CB
17/10 02/M08
M01/M10

CLRD//

R/SNOLCO

REFZRA
RETSRA

WS R03 WS
ALL RWY
WS R18C

99421594R/
SNOCLO
14CLRD//

CLRD//

R/SNOLCO

R/SNOCLO
14CLRD//

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 25

BECMG или TEMPO
Тренд-прогноза
18
(O)

Индикатор за
19
промяна (М)

NOSIG BECMG
FEW020

Период на промяна
2
(C)
Вятър (С)

FM nnnn и/или TLnnnn или Atnnnn

2

Преобладаваща
2
видимост (С)
Интензивност на
метеорологичното
12
явление (С)
Характеристики и
тип на
метеорологичното
2, 11, 13
явление (C)

Тип на облачността
2
(С)

nnnn

N
O
S
I
G

- или +

-

DZ или
RA или
SN или SG
или PL
или DS
или SS
или FZDZ
или FZRA
или SHGR
или SHRA
или SHSN
или TSGR
или TSGS
или TSPL
или TSRA
или TSSN

IC или FG
или BR или
SA или DU
или HZ или
FU или VA
или SQ или
PO или FC
или TS или
BCFG или
BLDU или
BLSA или
BLSN или
DRDU или
DRSA или
DRSN или
FZFG или
MIFG или
PRFG

FEWnnn
SCTnnn
или
BKNnnn
или
OVCnnn
CB или
TCU

VVnnn или
VV///

-

TEMPO
25018G25MS(TE
TEMPO
MPO
25035G50KT)

C
A
V
O
K

N
S
W

BECMG
FM1030 TL 1130
CAVOK
BECMG TL1700
0800 FG
BECMG AT0800
9000 NSW
BECMG
FM1900 0500
+SNRA
BECMG
FM1100 SN
TEMPO FM1130
BLSN

NSC

Количество и долна
граница на
облачността или
вертикална
2
видимост (С)

Nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (или
nnn[P)]nn[G[P]nn]KТ)

C
A
V
O
K

TEMPO FM0330
TL0430 FZRA
TEMPO TL1200
0600 BECMG
AT 1200 8000
NSW
NSC
BECMG AT1130
OVC010
TEMPO TL1530
+SHRA
BKN012CB

Забележки:
1. Фиктивен индикатор за местоположение.
2. Включва се, когато е приложимо.
3. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.4.2.3.
4. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.4.2.2, буква „а“.
5. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 2.4.5, буква „б“.
6. Само за автоматично сведение.
7. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 2.4.5, буква „а“.
8. Включва се, когато видимостта или видимостта на пистата за излитане и кацане е < 1500 m; наймного до 4 писти за излитане и кацане в съответствие с раздел IV, т. 3.6.6, буква „б“.
9. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 3.6.7, буква „б“.
10. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 3.6.7, буква „а“.
11. Една или повече, но максимум три групи в съответствие с раздел IV, т. 4.2.7, 8.1.1 и приложение № 3.
12. Включва се, когато е приложимо, няма определител за умерена интензивност в съответствие с
раздел IV, т. 4.2.6.
13. Типовете валежи от раздел IV, т. 4.2.3, буква а“ се комбинират в съответствие с раздел IV, т. 4.2.7
и приложение № 3. В тренд-прогнозата се указват само умерени и силни валежи в съответствие с приложение № 3.
14. За торнадо или воден смерч се използва силна интензивност, а за фуниевиден облак, който не
достига земната повърхност – умерена (без индикатор).
15. Не повече от 4 слоя облачност в съответствие с раздел IV, т. 5.4.1, буква „е“.
16. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 8.1.4, буква „а“.
17. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 8.1.4, буква „б“.
18. Включва се в съответствие с чл. 79 от наредбата.
19. Броят на индикаторите за промяна трябва да е минимален в съответствие с приложение № 3;
обикновено не превишава 3 групи.
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Приложение № 2
към чл. 65, ал. 4
Технически изисквания за наблюденията и
докладите от ВС
I. Съдържание на док ладите от ВС
Тези технически изисквания конкретизират
видовете наблюдения и док лади от ВС и начините за тяхното разпространение в съответствие
с изискванията за наблюденията и док ладите
от ВС на глава четвърта от наредбата.
1.1 Редовни док лади от ВС чрез линия за
предаване „възду х-земя“.
1.1.1. Когато се използва линия за предаване
на данни „възду х-земя“ и се прилага автоматичен зависим обзор (ADS) или вторичен обзорен
радар (SSR) в режим S, редовните док лади от
ВС съдържат следните елементи:
индекс на типа съобщение;
опознавателен индекс на ВС;
блок данни 1;
географска ширина;
географска дължина;
ниво;
време;
блок данни 2;
посока на вятъра;
скорост на вятъра;
признак за качество на данните за вятъра;
температу ра на възду ха;
турбулентност (ако има такава);
влажност (ако има такива данни).
Когато се прилага ADS или SSR Mode S,
редовните док лади от ВС могат да са комбинация от основния ADS/SSR Mode S блок с данни
(блок данни 1) и блока данни с метеорологична
информация (блок данни 2), наличен от ADS
или SSR Mode S. Форматът на ADS съобщенията е даден в Инструкция № 4444, а на SSR
Mode S съобщенията – в Annex № 10 на ICAO.
1.1.2. Когато се използва линия за предаване
на данни „възду х-земя“, но не се прилага ADS
или вторичен обзорен радар (SSR) в режим S,
елементите, които се съдържат в редовните
док лади от ВС, трябва да са в съответствие с
т. 1.3 „Специални док лади от ВС чрез говорна
комуникация“:
индекс на типа съобщение;
раздел 1 (Информация за местоположението);
опознавателен индекс на ВС;
местоположение или географска ширина и
дължина;
време;
полетно ниво или абсолютна височина;
следващо местоположение и разчетно време
за прелитане;
следваща основна точка;
раздел 2 (Оперативна информация);
разчетно време на долитане;
запас от гориво;
раздел 3 (Метеорологична информация);
температу ра на възду ха;
посока на вятъра;
скорост на вятъра;
турбулентност;
обледяване на ВС;
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влажност (ако има такива данни).
Когато се използва линия за предаване на
данни „възду х-земя“, но ADS или SSR Mode S
не се прилага, редовните док лади от ВС могат да се получат чрез приложението „Position
report“ на комуникационната линия за обмен
на данни меж ду РП и пилота (CPDLC), която
е описана в „Manual of Air Traffic Services Data
Link“ (Doc 9694) и Annex 10 на ICAO.
1.2. Специални док лади от ВС чрез връзка
„възду х-земя“.
Когато се използва линия за предаване на
данни „възду х-земя“, специалните док лади от
ВС съдържат следните елементи:
индекс на типа съобщение;
указател за типа на съобщението;
блок данни 1;
географска ширина;
географска дължина;
ниво;
време;
блок данни 2;
посока на вятъра;
скорост на вятъра;
признак за качество на данните за вятъра;
температура на възду ха;
турбулентност (ако има такава);
влажност (ако има такива данни);
блок данни 3.
Условия, които изискват издаване на специален док лад от ВС (избира се едно от условията
от списъка в таблица 2.1).
Забележка. Изискванията за специални доклади от ВС са описани в приложението „Special
air-report service“ на линия за предаване на
данни за полетноинформационно обслужване
(D-FIS), публикувано в „Manual of Air Traffic
Services Data Link“ (Doc 9694).
Забележка. За случаи на специален док лад
от ВС за вулканична активност, вулканично
изри г ва не и л и обла к о т вул к а н и ч на пепел
допълнителни изисквания са дадени в т. 4.2.
1.3. Специални док лади от ВС чрез говорна
комуникация.
Когато се използва говорна комуникация,
специалните док лади от ВС вк лючват:
индекс на типа съобщение;
раздел 1 (Информация за местоположението);
опознавателен индекс на ВС;
местоположение или географска ширина и
дължина;
време;
ниво или област на нивата;
раздел 2 (Метеорологична информация).
Условия, които изискват издаване на специален док лад от ВС (избира се едно от условията
от списъка в таблица 2.1).
Забележка. Док ла ди о т ВС се счи тат по
подразбиране като редовни. Индексът на типа
съобщение за специални док лади от ВС са
описани в PANS – ATM (Doc 4444), Appendix 1.
Забележка. За случаи на специален док лад
от ВС за вулканична активност, вулканично
изри г ва не и л и обла к о т вул к а н и ч на пепел
допълнителни изисквания са дадени в т. 4.2.
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2. Критерии за док ладване
2.1. При използване на линия за предаване на данни „възду х-земя“ метеорологичната
информация за посока на вятъра, скорост на
вятъра, признак за качество на данните за вятъра, температу ра на възду ха, ту рбулентност и
влажност, които са вк лючени в док ладите от
ВС, се съобщават в съответствие с тази точка.
2.2. Посока на вятъра.
Посоката на вятъра се док ладва в градуси
спрямо географския север, закръглени до найблизкия цял градус.
2.3. Скорост на вятъра.
Скоростта на вятъра се док ладва в метри
в секунда или във възли, закръглени до найблизките 1 m/s (1 възел). Отбелязват се използваните мерни единици.
2.4. Признак за качеството на данните за
вятъра.
Призна к ът за качес т во т о на да н н и т е за
вятъра се док ладва като 0 при ъгъл на крена,
по-малък от 5°, и като 1 при ъгъл на крена 5°
и повече.
2.5. Температу ра на възду ха.
Температ у рата на възд у ха се док ладва с
точност до най-близката десета от градуса по
Целзий.
2.6. Ту рбулентност.
Информация за ту рбулентността се предава в единици кубичен корен от скоростта на
затихване на завихреността (СЗЗ).
2.6.1. Редовни док лади от ВС.
Турбулентността се док ладва по време на
крейсерски полет и се отнася за 15-мину тен
период непосредствено преди наблюдението.
Пр о с лед я в ат с е с р ед н ат а и м а кс и м а л н ат а
стойност на ту рбулентността заедно с времето
на наблюдаване на максималната стойност до
най-близката мину та. Средната и максималната стойност се док ладват като кубичен корен
от СЗЗ. Времето на наблюдаване на пиковата
стойност се док ладва в съответствие с таблица
2.2. Ту рбулентността се док ладва по време на
набор за първите 10 min от полета и се отнасят за 30-секундния интервал, непосредствено
п ред шес т ва щ набл юден ие т о. Извърш ват с е
и наблюдения за максималната стойност на
турбулентността.
2.6.2. Интерпретация на информацията за
турбулентността.
Турбулентността се счита за:
а) силна – когато максималната стойност на
кубичния корен от СЗЗ превишава 0,7;
б) умерена – когато максималната стойност
на кубичния корен от СЗЗ е по-голяма от 0,4
и по-малка или равна на 0,7;
в) слаба – когато максималната стойност
на кубичния корен от СЗЗ е по-голяма от 0,1
и по-малка или равна на 0,4;
г) нулева – когато максималната стойност
на кубични я корен от СЗЗ е по-малка или
равна на 0,1.
Забележка. СЗЗ е едно независимо измерване на ту рбулентността от ВС. Връзката меж ду
стойността на СЗЗ и усещането на ту рбулентност е функция на типа на самолета и неговата
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маса, абсолютна височина, конфиг у раци я и
скорост. Приведените по-горе стойности на СЗЗ
характеризират нивото на въздействие върху
средногабаритни ВС при типични условия на
полета по маршру та (т.е. височина, скорост и
тегло).
2.6.3. Специални док лади от ВС.
Специалните док лади за турбулентност се
предават във всяка фаза на полета, когато
максималната стойност на кубичния корен от
СЗЗ достигне 0,4. Те се отнасят за едномину тен
период непосредствено преди наблюдението.
Пр о с лед я в ат с е с р ед н ат а и м а кс и м а л н ат а
стойност на турбулентността. Средната и пиковите стойности се док ладват като кубичен
корен от СЗЗ. Когато максималната стойност
на кубичния корен от СЗЗ е равна или по-висока от 0,4, специалните док лади се издават
на всяка мину та.
2.7 Влажност.
Влажност та се док ладва като относителна влажност, закръглена до най-близкия цял
процент.
3. Обмен на док ладите от ВС
3.1. О т г оворнос т и на ме т еоролог и ч н и т е
служби за следене.
3.1.1. Метеорологичните служби за следене
незабавно предават без закъснение получените
чрез говорна комуникация специални док лади
от ВС до СЦЗП.
3.1.2. Метеорологичните служби за следене
своевременно предават получените специални
док лади от ВС за вулканична активност преди
изригване, вулканично изригване или облак от
вулканична пепел до съответните консултативни
центрове за вулканична пепел (VA AC).
3.1.3. При получаване на специален док лад
от ВС за явление, за което метеорологичната
служба за следене прецени, че то няма да бъде
трайно и няма основание за издаване на SIGMET,
специалният док лад от ВС се разпространява
по начина на разпространение на информация
SIGMET в съответствие с приложение № 4,
т. 1.2.1, т.е. до други метеорологични служби
за следене, СЦЗП и д ру ги метеоролог и чни
служби в съответствие с РАНС.
Шаблонът, използван за специални док лади до ВС в полет, е даден в приложение № 4,
таблица 4.1.
3.2. Отговорности на СЦЗП.
Пол у чен и т е в С ЦЗП док ла д и о т ВС с е
разпространяват като базова метеорологична
и нформа ц и я. Базовата мет еоролог и ч на и нформация се разпространява чрез глобалната
телекомуникационна система на Световната
метеорологична организация.
3.3. Допълнително разпространение на док лади от ВС.
Когато допълнително разпространение на
доклади от ВС се изисква за удовлетворяването
на специални аеронавигационни или метеорологични нуж ди, то трябва да се организира по
договаряне меж ду съответните упълномощени
органи.
3.4. Формат на док ладите от ВС.
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Док ладите от ВС се обменят във формата,
в която са полу чени.
4. Особености при док лади от ВС за наблюдения на срез на вятъра и на вулканична
активност
4.1. Док лади за срез на вятъра.
4.1.1. Док ладът от ВС за срез на вятъра по
време на набор или на подход за кацане трябва
да вк лючва типа на самолета.
4.1.2. Когато на летището се съобщава или
прогнозира срез на вятъра, но по време на
набор или подход за кацане ВС установи, че
такива условия не съществуват, командирът
на ВС у ведом ява във възмож но най-крат ък
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срок съответните органи за ОВД, освен ако
му е известно, че същите вече са уведомени
от друго ВС.
4.2 . С лед поле т ен док ла д за вул к а н и ч на
активност.
4.2.1. Изготвени ят док лад за вулканична
активност се предава на летищната метеорологична служба от оператора или член на
екипажа незабавно след кацането на ВС.
4.2.2. Летищната метеорологична слу жба
изпраща незабавно получения док лад до метеорологичната служба за следене в РПИ, в
който се наблюдава вулканичната активност.
Таблица 2.1

Шаблон за специален доклад от ВС
Елементи, специфицирани в глава 4
Индекс за типа на съобщението (М)
Опознавателен индекс
на ВС
Блок данни 1
Географска ширина (M)
Географска дължина
Ниво (M)
Време (M)
Блок данни 2
Посока на вятъра (М)

Подробно описание

Шаблон(и)

Примери

Тип на доклада (M)

ARS

ARS

Радиотелефонна позивна nnnnnn
на ВС

VA812

Геог рафск а ш и ри на в Nnnnn или Snnnn
градуси и минути (M)
Географска дължина в Wnnnn или Ennnn
градуси и минути (M)
Полетно ниво (M)
FLnnn или FLnnn до FLnnn

S4506

Време на събитието в OBS AT nnnnZ
часове и минути (M)

Посока на вятъра в точни
градуси (М)
Скорост на вятъра (М) Скорост на вятъра в метри за секунда (възли)
(М)
Признак за качество на Признак за качество на
данните за вятъра (М) данните за вятъра (М)
Температура на
Температура на въздуха в
въздуха (М)
десети от градуса С (М)
Турбулентност (С)
Турбулентност в стотни
от m 2/3s -1 и времето на
наблюдаване на максималната стойност (С) 1
Влажност (С)
Относителна влажност
в проценти (С)
Блок данни 3
Условие, изискващо издаване на специален доклад (М)

E01056
FL330
FL280 to FL310
OBS AT 1216Z

nnn/

262/

nnnMPS или (nnnKT)

40MPS (080KT)

n

1

T[M]nnn
EDRnnn/nn

T127
TM455
EDR064/08

RHnnn

RH054

SEV TURB [EDRnnn]2 или
SEV TURB EDR076
SEV ICE или
VA CLD FL050/100
SEV MTW или
TS GR 3 или
TS3 или
HVY SS 4 или
VA CLD [FL nnn/nnn] или
VA 5 [MT
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] или
MOD TURB [EDRnnn]2 или
MOD ICE
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Забележки:
1. Времето на наблюдаване се съобщава в
съответствие с табл. 2.2.
2. Ту рбулентност та се съобщава в съответствие с т. 2.6.3.
3. Скрити, вградени, над обширен район или
във вид на шквалова линия гръмотевични бу ри.
4. Прашна или пясъчна бу ря.
5. Вул к а н и ч на а к т и внос т и л и вул к а н и ч но
изригване.

Таблица 2.2
Продължителност на случаите с максимална
стойност на турбулентност, които се докладват

Пикови стойности на турбулентност, наблюдавани при
едноминутен период .... минути преди наблюдението

Стойности
в доклада

0 – 1

0

1 – 2

1

2 – 3

2

....

....

13 – 14

13

14 – 15

14

Не е възможно да се докладва
времето

15

Приложение № 3
към чл. 70
Технически изисквания за аеронавигационните метеорологични прогнози. Общи
положения
С това приложение се определят техническите изисквания в съответствие с глава пета
на наредбата относно начините на изготвяне
и форматите на аеронавигационни метеорологични прогнози, предназначени за обслужването на граж данското възду хоплаване, както
и задълженията на длъжностните лица при
тази дейност.
Точност та на п рог нози те за н у ж ди те на
метеорологичното обслужване е посочена в
таблица 3.1.
1. Критерии при изготвяне и разпространение на летищни прогнози в кодова форма TAF
1.1. Кодова форма TAF:
1.1.1. Летищните прогнози се изготвят в
съответствие с образеца в таблица 3.2 и се разпространяват в кодовата форма TAF на СМО.
1.1.2. Летищните прогнози TAF се разпространяват в препоръчания от СМО код BUFR в
допълнение на начина от т. 1.1.1 при двустранни
договорености меж ду държавите, разполагащи
с възможности за това.
1.2. Вк лючване на информация за метеорологичните елементи:
1.2.1. Приземен вятър:
Прогнозира се очакваната преобладаваща
посока на приземния вятър. Когато не е възможно да се определи преобладаващата посока
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поради очакване на променлив вятър, например
при условия на слаб вятър (със скорост, помалка от 1,5 m/s (3 възела) или гръмотевична
буря, посоката на вятъра се отбелязва като
променлива със съкращението „VRB“. Когато
се очаква слаб вятър (скорост, по-малка от
0,5 m/s (1 възел), се използва „CALM“. Ако
ма кси ма л нат а скор о с т на вя т ъра (пори ви)
превишава прогнозираната средна скорост с
5 m/s (10 възела), в прогнозата се отбелязва
ма кси ма л ната с т ой нос т на вя т ъра. А ко се
очаква скорост на вятъра 50 m/s (100 възела)
или повече, в прогнозата се указва скорост,
превишаваща 49 m/s (99) възела.
1.2.2. Видимост:
Прогнозира се преобладаващата видимост.
При очаквани вариации в различните посоки и
невъзможност за прогнозиране на преобладаваща видимост се указва минималната видимост.
При изготвяне на прогноза за видимостта
се използват следните стъпки:
а) под 800 m – указва се в стъпки през 50 m;
б) при 800 m или повече, но по-малка от
5 km – указва се в стъпки през 100 m;
в) п ри 5 k m и повече, но по -ма л к а о т
10 km – указва се в стъпки по 1 km;
г) при 10 km и повече видимостта се дава
като 10 km, освен когато условията позволяват
да се използва CAVOK.
1.2.3. Метеорологични явления:
1.2.3.1. в прогнозата се вк лючва едно или
няколко, но не повече от три метеорологични
явления, очаквани да настъпят над летището,
или комбинации от тях, заедно с техните характеристики, а при необходимост и интензивност,
както следва:
– преохладен валеж;
– преохладена мъгла;
– умерен или силен валеж (вк лючително
краткотраен);
– ниско носещ се прах, пясък, сняг;
– високо носещ се (виелица) прах, пясък,
сняг;
– прашна буря;
– пясъчна буря;
– гръмотевична буря;
– шквал;
– фуниевидни облаци (торнадо или воден
смерч);
– други метеорологични явления, дадени
в т. 4.2.3 на приложение № 1, при наличие на
споразумение между ДАНО и заинтересованите
оператори.
Ако се прогнозира край на метеорологично
явление, се вк лючва съкращението „NSW“.
1.2.4. Облачност.
В прогнозата количеството облачност се
указва със съкращенията „FEW“, „SCT“, „BKN“
или „OVC“.
Когато не се очаква облачност, но съкращението „CAVOK“ не е подходящо, се използва
съкращението „NSC“.
Когато се очаква небето да остане или да
стане закрито (не се виж да) и има данни за
вертикална видимост на летището, в прогноза-
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та се указва вертикалната видимост във вида
„V V“, следвано от прогнозираната стойност на
вертикалната видимост.
Когато се очакват няколко слоя или масива облаци, тяхното количество и височина
на долната граница се вк лючват в следната
последователност:
а) най-ниският слой или масив, независимо
от количеството, се прогнозира съответно като
FEW, SCT, BK N или OVC;
б) следващият слой или масив, покриващ
повече от 2/8, се прогнозира съответно като
SCT, BKN или OVC;
в) следващият по-висок слой или масив, покриващ повече от 4/8 от небето, се прогнозира
съответно като BK N или OVC;
г) купесто-дъж довни облаци и мощни купести облаци, когато са прогнозирани, но не
са вк лючени в слу чаите по букви „а“ – „в“.
Информацията за облачността се ограничава
до облаци от оперативно значение, т.е. облаци
под 1500 m (5000 ft) или под най-голямата минимална секторна височина (което от двете е
по-голямо), а така също и купесто-дъж довни
облаци, когато те са прогнозирани.
При използване на горното ограничение,
при отсъствието на купесто-дъж довни облаци,
на облаци под 1500 m (5000 ft) или под найголямата минимална секторна височина (което
от двете е по-голямо в прогнозата) и когато
съкращението „CAVOK“ не e подходящо, се
използва съкращението „NSC“.
1.2.5. Когат о в съо т ветст вие с РА НС се
включва стойност на прогнозирана температура,
очакваните през периода на валидност максимална и минимални температу ри се дават със
съответното им време на настъпване.
1.3. Групи за изменения.
1.3.1. Използваните критерии за вк лючване
на групите за изменения в прогнозата TAF или
корекции на прогнозата се базират на прогнозата
за начало, край или промяна в интензивността
на някое от следните метеорологични явления
или техни комбинации:
– преохладен валеж;
– умерени или силни (вк лючително краткотрайни) валежи;
– гръмотевична бу ря (с валеж);
– прашна бу ря;
– пясъчна бу ря.
1.3.2. Групите за изменения (вж. таблица 3.3)
се вк лючват в прогнозата TAF или корекции на
прогнозата се извършват при удовлетворяване
на следните критерии (прагови стойности):
а) в съответствие с прогнозата средната
посока на приземния вятър се изменя с 60°
или повече при средна скорост преди и/или
след промяната 5 m/s (10 възела) или повече;
б) в съответствие с прогнозата средната
скорост на приземния вятър се изменя с 5 m/s
(10 възела) или повече;
в) в съответствие с прогнозата отк лонението от средната скорост на приземни я вят ър
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(поривите) се у величава с 5 m/s (10 възела)
или повече при средна скорост преди и/или
след пром яната 7,5 m/s (15 възела) или повече;
г) в съответствие с прогнозата приземният
вят ър преминава през ва ж ни стойности от
оперативно значение; такива прагови стойности
се определят от Д АНО, като се отчитат изменения на вятъра, които изискват промяна на
използваната/ите писта/и за излитане и кацане
или са свързани със стойности на гръбния и
напречния вятър, спрямо използваната писта
за излитане и кацане, превишаващи оперативните граници на ВС, които са типични за
даденото летище;
д) прогноза за подобрение и промяна на
видимост та до, преминаване през една или
повече от следните стойности или за влошаване и преминаване през една или повече от
следните стойности:
– 150, 350, 600, 800, 1500 или 3000 m;
– 5000 m – в слу чай че значителен брой
полети се изпълняват по правилата за визуални полети;
ж) прогноза на начало или край на някое от
следните метеорологични явления или техни
комбинации:
– ледени кристали;
– преохладена мъгла;
– ниско носещ се прах, пясък или сняг;
– прашна, пясъчна или снежна виелица;
– гръмотевична буря (без валеж);
– шквал;
– фуниевидни облаци (торнадо или смерч);
з) прогноза за увеличение или намаление и
изменение на височината на долната граница
на най-ниския облачен слой или маса с количество BKN или OVC, достигаща и преминаваща
през една или повече от следните стойности:
– 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или
1000 ft);
– 450 m (1500 ft), в случай че значителен
брой полети се изпълняват по правилата за
визуални полети;
и) прогноза за изменение на количеството
на облачен слой или маса с долна граница под
450 m (1500 ft):
– от NSC, FEW или SCT към BK N или
OVC, или
– от BKN или OVC към NSC, FEW или SCT;
к) прогноза за увеличение или намаление на
вертикалната видимост, като прогнозираната
стойност достига и/или преминава през една
или няколко от следните стойности 30, 60, 150,
300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);
л) дру ги критерии, които отговарят в найгол яма степен на оперативните миним у ми на
летището, съгласу вани меж д у метеорологичните власти и заинтересованите оператори.
1.3.3. Когато е необходимо указване на изменението на някой от метеорологичните елементи, в съответствие с критериите от т. 1.3.1, се
използват индикаторите за промяна „BECMG“
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и „TEMPO“, следвани от периода време (характеризиран с началото и края в цели часове
по UTC), през който се очаква изменението.
Следва описанието само на елементите, които
се очаква да претърпят значителни изменения.
Когато се очакват значителни изменения на
облачност та, като изк лючение се вк лючват
всички облачни групи (вк лючително слоевете
или масивите, които не търпят изменения).
1.3.4. Индикаторът на промяна „BECMG“
и съответната група на времето се използват
при очаквани изменения на метеорологичните
условия, при които се достигат или преминават
установени прагови стойности с постоянна или
променлива скорост и в неопределен момент
от периода време. Периодът време обикновено
е под два часа, в особени слу чаи се допуска и
повече, като не превишава четири часа.
1.3.5. Индикаторът на пром яна „TEMPO“
и съответната г ру па на времето се използват
при очак вани чести или редк и временни изменени я на метеорологичните услови я, при
които се достигат или преминават установени
прагови стойности, и във всеки отделен слу чай
за период с продъл ж ителност, по-ма лка от
един час, и общо по-ма лко от половината от
периода на прогнозата, в течение на който се
очак ват изменени ята. А ко се очак ва временните изменени я да са с продъл ж ителност един
час или повече, се използва индикаторът на
промяна „BECMG“ в съответствие с т. 1.3.3 или
периодът се раздел я в съответствие с т. 1.3.5.
1.3.6. Когато се очаква определени преобладаващи метеорологични условия да се променят
съществено и повече или по-малко комплексно
към други условия, периодът на валидност се
разделя на самостоятелни периоди чрез съкращението „FM“, непосредствено следвано от
четирицифрена група в цели часове и мину ти
UTC, отразяваща очакваното време на промяна. Отделеният период, следващ съкращението
„FM“, е самостоятелен и всички метеорологични
условия, описани след съкращението, заменят
прогнозираните, предшестващи съкращението.
1.4. Използване на групата за вероятност.
Вероятността за достигане на алтернативни
стойности на един или повече от прогнозираните елементи се указва при необходимост
чрез групата за вероятност, която вк лючва:
съкращението „PROB“, следвано от десетки
проценти и периода време, в течение на който
се очаква/т алтернативната/ите стойност/и.
Информацията за вероятността се поставя след
прогнозирани я/и те елемен т/и и е следвана
от алтернативната стойност на елемента или
елементите. Вероятност та за прогнозата на
временни фл у кт уации на метеорологичните
условия при необходимост се указва чрез съкращението „PROB“, следвано от вероятността в
десетки проценти, поставена преди индикатора
на промяна „TEMPO“ и съответната група за
времето. Вероятността за алтернативна стойност или изменение, по-малка от 30 %, се счита
за незначителна и не се указва. Вероятността
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за алтернативна стойност или изменение от
50 % за авиационни цели не се разглеж да като
вероятност, а вместо нея в подобни слу чаи
при необходимост се използват индикаторите
„BECMG“ или „TEMPO“ или чрез разделяне на
периода на валидност и съкращението „FM“.
Гру пата за вероятност не се използва като
определящ елемент за индикатора на промяна
„BECMG“ и за съкращението „FM“.
1.5. Брой на групите за промяна.
Броят на групите за промяна и вероятност
трябва да се свеж да до минимум и обикновено
не е по-голям от пет.
1.6. Разпространение на TAF.
Прог нози т е TA F и т ех ни т е корек ц ии се
разп рост ран яват до меж д у народни те банк и
данни – OPMET, и до центровете за обслужване
на спътниковата комуникационна система на
AFS в съответствие с изискванията на РАНС.
2. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за кацане
2.1. Формат на прогнозите за кацане.
Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозата за кацане са еднакви с използваните
в сведението, в което тя е вк лючена, и е в
съответствие с таблици 1.2 и 1.3.
2.2. Вк лючване на информация за метеорологичните елементи:
2.2.1. Основни правила.
Тренд-прогнозата вк лючва очаквани значими промени на един или повече от следните
елементи:
– приземен вятър;
– видимост;
– метеорологични явления;
– облачност.
В тренд-прогнозата се вк лючват само елементите, за които се очакват значими промени.
При очаквани значими промени на облачността се вк лючват всички групи за облаци,
вк лючително за слоеве и масиви, за които не
се очакват изменения.
При очаквана значима промяна на видимостта се вк лючва и явлението, което причинява
намалението на видимостта.
Когато не се очакват значими промени на
метеорологичните елементи в близките два
часа, се използва терминът „NOSIG“.
2.2.2. Приземен вятър.
Тренд-прогнозата отразява значимите промени на приземния вятър, когато се очаква да
достигнат или преминат през следните прагови
стойности:
а) промяна на средната посока на приземния
вятър с 60° и повече, като при това средната
скорост преди и/или след промяната е 5 m/s
(10 възела) или повече;
б) промяна на средната скорост на приземния
вятър с 5 m/s (10 възела) или повече;
в) пром яна на приземни я вят ър, при която
се превишават важни стойности от оперативно
значение; так ива прагови стойности се определ ят от Д А НО, като се от читат изменени я
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на вя т ъра, кои т о изиск ват п ром яна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане
или са свързани със стойности на г ръбни я и
напречни я вят ър, спрямо използваната писта
за излитане и кацане, превишаващи оперативните г раници на ВС, които са типични за
даденото летище.
2.2.3. Видимост.
Тренд-прогнозата отразява подобрение или
влошаване на видимостта при достигане до
или преминаване през една или няколко от
следните стойности: 150, 350, 600, 800, 1500
или 3000 m.
В слу чай на изпълнение на значителен брой
полети по правилата за визуални полети към
горния списък се прибавя и стойността 5000 m.
2.2.4. Метеорологични явления.
2.2.4.1. тренд-прогнозата отразява начало,
край или промяна в интензивността на едно
или повече от следните метеорологични явления или техни комбинации:
– преохладен валеж;
– умерени или силни (вк лючително краткотрайни) валежи;
– гръмотевична бу ря (с валеж);
– прашна бу ря;
– пясъчна бу ря;
– други метеорологични явления, дадени
в т. 4.2.3 на приложение № 1;
2.2.4.2. тренд-прогнозата отразява начало
или край на едно или повече от следните метеорологични явления или техни комбинации:
– ледени кристали;
– преохладена мъгла;
– ниско носещ се прах, пясък или сняг;
– прашна, пясъчна или снежна виелица;
– гръмотевична бу ря (без валеж);
– шквал;
– фуниевидни облаци (торнадо или смерч).
2.2.4.3. общият брой на метеорологичните
явления от т. 2.2.4.1 и т. 2.2.4.2 е най-много три;
2.2.4.4. когат о се оча к ва к ра й на н я кое
метеорологично явление, се използва съкращението „NSW“.
2.2.5. Облачност.
Тренд-прогнозата отразява:
– промяна на височината на долната граница на облачния слой с количество BK N или
OVC, при която се достига до или преминава
през една или повече от следните стойности:
30, 60, 150, 300 или 450 m (100, 200, 500, 1000
или 1500 ft);
– промяна на количеството облачност от
FEW или SCT, при която нараства към BKN или
OVC, или от BK N или OVC да намалява към
FEW или SCT при долна граница под 450 m
(1500 ft), а така също и когато се очаква да
падне под или да се повиши над 450 m (1500 ft).
Когат о не се оча к ват к у пес т о -д ъж довн и
облаци и облаци под 1500 m (5000 ft) или под
най-голямата минимална секторна височина
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(която от двете е по-голяма), но съкращението
„CAVOK“ не е подходящо, се използва съкращението „NSC“.
2.2.6. Вертикална видимост.
Тренд-прогнозата отразява промени на вертикалната видимост, когато достигне до или
премине през една или повече от следните
стойности: 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500
или 1000 ft).
2.2.7. Допълнителни критерии.
Освен изброените в т. 2.2.2. – 2.2.6 могат
да се въведат и допълнителни критерии, съгласувани меж ду Д АНО и заинтересованите
оператори, при които измененията отговарят в
най-голяма степен на оперативните минимуми
на летището.
2.3. Групи за изменения.
2.3.1. Когато се очаква промяна на метеорологи чен елемен т, в т рен д-п рогнозата се
използват индикаторите на промяна „BECMG“
и „TEMPO“.
2.3.2. Индикаторът на промяна „BECMG“
се използва при очаквани изменения на метеорологичните условия, при които се достигат
или преминават установени прагови стойности
с постоянна или променлива скорост.
Когато промяната се очаква да започне и
да завърши напълно през периода на трендпрогнозата, началото и краят на промяната
се у казват със сък ращени я та „FM“ и „T L“
съответно, следвани от групите за времето в
часове и мину ти.
Когато промяната се очаква да започне с
началото през периода на тренд-прогнозата
и да завърши преди края на този период, се
използва сък ращението „TL“ и съответната
група за времето.
Когато промяната се очаква да започне през
периода на тренд-прогнозата и да завърши с
края на този период, се използва съкращението
„FM“ и съответната група за времето.
Когато промяната се очаква да започне в определено време от периода на тренд-прогнозата,
се използва съкращението „AT“ и съответната
група за времето.
Когато периодите на промяна и на трендпрогнозата съвпадат или не се знае времето
на промяната, се използва само индикаторът
на промяна „BECMG“ без допълнителни пояснения.
2.3.3. Индикаторът на промяна „TEMPO“ се
използва при очаквани временни флуктуации
на метеорологичните условия, при които се
достигат или преминават установени прагови
стойности и във всеки отделен случай за период
с продължителност, по-малка от един час, и
общо по-малко от половината от периода, през
който се очакват измененията.
Когато се очаква временните флуктуации
на метеорологичните условия да започнат и
да завършат напълно през периода на трендпрогнозата, началото и краят на периода се
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указват със съкращенията „FM“ и „TL“ съответно, следвани от групите за времето в часове
и мину ти.
Когато се очаква временните флуктуации
на метеорологичните условия да започнат с
началото през периода на т ренд-прогнозата
и да завършат преди края на този период, се
използва сък ращението „TL“ и съответната
група за времето.
Когато се очаква временните флуктуации
на метеорологичните условия да започнат през
периода на тренд-прогнозата и завършат с края
на този период, се използва съкращението „FM“
и съответната група за времето.
Когато периодите на временните флуктуации
на метеорологичните условия и на тренд-прогнозата съвпадат, се използва само индикаторът на промяна „TEMPO“ без допълнителни
пояснения.
2.4. Използване на групата за вероятност.
Г р у п а т а з а в е р о я т н о с т (с ъ к р а щ е н и е т о
„PROB“ и неговите атрибу ти) не се използва
в тренд-прогнозата.
3. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за излитане.
3.1. Формат на прогнози за излитане
Формат ът на п рог нозата за изли тане се
оп р едел я о т Д А НО, о свен а ко д ру г о не е
договорено в споразумение меж ду Д А НО и
заинтересованите оператори.
Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозите за излитане са еднакви с използваните
в сведенията за наблюденията.
3.2. Корекции на прогнозите за излитане.
Критериите за издаване на корек ции на
прогнозите за излитане за посока и скорост
на вятъра, температу ра и атмосферно налягане
и дру ги елементи от оперативно значение се
определ ят от Д А НО в съответствие с к ритериите за издаване на специа лни сведени я
за летището, според приложение 1, раздел 1,
т. 3.1.4., освен ако дру го не е договорено в
споразу мение меж д у Д А НО и заинтересованите оператори.
4. Критерии при изготвяне и разпространение на зонални прогнози за полети на малки
височини
4.1. Формат и съдържание на зонални прогнози във форма GAMET.
Зоналните прогнози за полети на малки височини във форма GAMET съдържат две части:
част I – метеорологични явления по маршру та, представляващи опасност за полетите на
малки височини, използвани при издаването
на информация AIR MET;
част II – допълнителна информация, необходима за полетите на малки височини.
Съдържанието и поредността на елементите
в зоналните прогнози във форма GAMET съответстват на шаблона в табл. 3.4. Допълнителни
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елементи в част ІІ се вк лючват в съответствие
с РАНС. Елементи, вк лючени в издадено съобщение SIGMET, се пропускат в зоналните
прогнози във форма GAMET.
4.2. Корек ц и и на зона л н и п рог нози във
форма GAMET.
Когато метеорологичното явление, представляващо опасност за полети на малки височини,
вк лючено в зоналните прогнози GAMET, не е
възникнало или вече не се прогнозира в периода
на валидност на прогнозата, се издава корекция
GAMET AMD, изменяща само съответния метеорологичен елемент. При съществуване на
автоматизиран брифинг коригираната прогноза
своевремен но замен я с тарата. К ат ег ори и т е
видимост/долна граница в зонални прогнози
за полети на малки височини също подлежат
на корекции.
4.3. Съдържание на зоналните прогнози за
полети на малки височини във форма на карти.
Когато зона лните прогнози за полети на
ма лк и височини се изготвят във форма на
карти, прогнозата на вят ъра и температ у рата
във височина се издава за отделни точк и, отстоящи една от дру га на разстояние не повече
от 50 0 kм (30 0 NM) и най-ма лко на следните
височини: 60 0, 150 0 и 30 0 0 m (20 0 0, 50 0 0 и
10 0 0 0 ft) и 450 0 m (15 0 0 0 ft) в планинск ите
райони.
Когато зоналните прогнози за полети на
ма лк и височини се изготвят във форма на
карти, прогнозата за опасни метеорологични
явления (SIGW X) се издава във вид на прогноза
SIGW X на малки височини за полетни нива
до полетно ниво 100 (или до полетно ниво
150 в планинските райони или по-високо, ако
е необходимо). Прогнозите SIGW X на малки
височини вк лючват:
а) метеорологични явления, изискващи издаването на информация SIGMET в съответствие с
приложение № 4 и които е възможно до влияят
на полетите на малки височини;
б) елементите на зоналните прогнози за
полети на малки височини, вк лючени в табл.
3.4, с изк лючение на:
1) вятъра и температурата във височина, и
2) прогнозираната стойност на QNH.
Препорък и за използването на термините „ISOL“, „OCNL“ и „FRQ“ по от ношение
на к у песто-дъж довните и мощните к у пести
облаци и гръмотевичните бу ри са дадени в
приложение № 4.
4.4. Разпространение на зоналните прогнози
за полети на малки височини.
Зонални прогнози за полети на малки височини, подготвени за издаването на информация
AIRMET, се обменят меж ду метеорологичните
служби, отговорни за издаването на полетна
документация за полети на малки височини в
съответния РПИ.
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Таблица 3.1

Желателна за експлоатацията точност на прогнозите
Желателна за експлоатацията точност
на прогнозите
Летищна прогноза
Посока на вятъра
± 20°
Скорост на вятъра
± 2,5 m/s (5 възела)
± 200 m до 800 m
Видимост
0% между 800 m и 10 km
Валеж
Наличие или отсъствие
Една категория под 450 m (1500 ft)
Количество на облаците
Наличие или отсъствие на BKN или OVC
между 450 m (1500 ft) и 3000 m (10 000 ft)
± 30 (100 ft) m до 300 m (1000 ft)
Височина на облаците
± 30% между 300 m (1000 ft) и 3 000 m
(10 000 ft)
Температура на въздуха
± 1°
Прогноза за кацане
Посока на вятъра
± 20°
Скорост на вятъра
± 2,5 m/s (5 възела)
± 200 m до 800 m
Видимост
± 30% между 800 m и 10 km
Валеж
Наличие или отсъствие
Една категория под 450 m (1500 ft)
Наличие или отсъствие на BKN или
Количество на облаците
OVC между 450 m (1500 ft) и 3 000 m (10
000 ft)
± 30 m(100 ft) до 300 m (1000 ft)
Височина на облаците
±30% между 300 m (1000 ft) и 3 000 m
(10 000 ft)
Прогноза за излитане
Посока на вятъра
± 20°
± 2,5 m/s (5 възела) до 12,5 m/s (25
Скорост на вятъра
възела)
Температура на въздуха
± 1°
Стойност на налягането (QNН)
± 1 hPa
Зонални и маршрутни прогнози
Температура на въздуха във височина
± 2° (средно за 900 km/500 NM)
Относителна влажност
± 20%
± 5 m/s (10 възела) - модул от
Вятър във височина
векторната разлика за 900 км (500 NM)
Наличие или отсъствие
Местоположение: ± 100 km/60 NM
Вертикално развитие ±300m (1000ft)
Значими метеорологични явления
Полетно ниво на тропопаузата
по маршрута и облаци
±300m(1000ft)
Ниво на максималния вятър ±300m
(1000ft)
Елемент за прогнозиране

Относителен дял, %
80 % от случаите
80 % от случаите
80 % от случаите
80 % от случаите
70 % от случаите

70 % от случаите
70 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите

90 % от случаите

90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
90 % от случаите
80
70
70
80

%
%
%
%

от
от
от
от

случаите
случаите
случаите
случаите

80 % от случаите

С Т Р.
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Таблица 3.2

Шаблон за летищна прогноза в кодова форма TAF
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;
О – опционално включване (незадължително).
Елементи,
специфицирани в
глава 5
Индекс на типа
съобщение (М)
Индикатор за
местоположение
(М)
Дата и време на
издаване на
прогнозата (М)
Идентификатор за
липсваща прогноза
(C)
Край на „TAF”,
Дата и период на
валидност на
прогнозата (М)
Идентификатор за
отменена прогноза
(C)
Край на „TAF”,
Приземен вятър
(М)

Описание

ТАF или TAF AMD или TAF
COR

TAF
TAF AMD

Индикатор за местоположение
(М)- ICAO

nnnn

YUDO

Дата и време на издаване на
прогнозата в UTC (М)

nnnnnnZ

160000Z

Идентификатор за липсваща
прогноза

NIL

NIL

Облачност (М)

Дата и период на валидност на
прогнозата в UTC (М)

Nnnnnn

160624 080918

Идентификатор за отменена
прогноза (C)

CNIL

CNIL

ако прогнозата е отменена
Посока на вятъра
(М)

Преобладаваща
видимост (М)

8

1

ако прогнозата е загубена (липсва)

Значителни
вариации на
скоростта на вятъра
2
(С)
Единици на
измерване (М)

Време в момента
4,5
(явление) (С)

Примери

Тип на прогнозата (М)

Скорост на вятъра
(М)

Видимост (М)

Шаблон

Интензивност на
метеорологичното
6
явление (С)
Характеристики и
тип на
метеорологичното
7
явление (М)

Количество
облачност, долна
граница или
вертикална

nnn или VRB

2

24004MPS (24008KT)
VRB06KMH
(VRB02KT) 19005MPS
(19010KT)
00000MPS (00000KT)
140P49MPS
(140P99KT)
12003G09MPS
(12006G18KT)
24008G14MPS
(24016G28KT

[P]nn[n]
G[P]nn[n]

MPS (или KT)
0350 CAVOK
7000
9000
9999

Nnnn
- или +

-

IC или FG
или BR или
SA или DU
или HZ или
FU или VA
или SQ или
PO или FC
или TS или
BLDU или
BLSA или
BLSN или
DRDU или
DRSA
DRSN или
FZFG MIFG
или PRFG
VVnnn ил NSC
VV///

CAVOK
RA HZ +TSRA FG
-FZDZ PRFG
+TSRASN -SNRA FG

DZ или RA
или SN или
SG или PL
или DS или
SS или FZDZ
или FZRA
или SHGR
или SHRA
или SHSN
или TSGR
или TSGS
или TSPL или
TSRA или
TSSN

FEWnnn
или SCTnnn
или
BKNnnn
или OVCnn

CAVOK

FEW010 VV005
OVC020 VV///
NSC
SCT005
BKN012
SCT008
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Тип на облачността

Температура (О)

9

Очаквани
значителни промени
на един или повече
елемента през
периода на
4,10
валидност (С)

Име на елемента
(М)
Максимална
температура (М)
Ден и час на
наблюдаване на
максимална
температура (М)
Име на елемента
(М)
Минимална
температура (М)
Ден и час на
наблюдаване на
минимална
температура (М)
Индикатор за
промяна или за
вероятност (М)
Период от време на
прогнозираната
промяна (М)
4
Вятър(С)

Преобладаваща
4
видимост(С)
Интензитет на
метеорологичните
4
явления (С)
Характеристики и
тип на
метеорологичните
4
явления (С)

ВЕСТНИК
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CAVOK

BKN025CB

ТХ

ТХ25/1013Z

[M}nn/

TN09/1005Z
TX05/2112Z

nnnnZ

TNM02/2103Z

TN
[M}nn/
nnnnZ

PROB30[TEMPO] или PROB40[TEMPO]
BECMG или TEMPO или FM
nnnn/nnnn
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS
или VRBnnMPS
(или nnn[P]nn[G[P]nn]KT
или VRBnnKT)
CAVOK

Nnnn
- или +

DZ или
RA или
SN или
SG или
PL или
DS или
SS или
FZDZ или
FZRA или
SHGR или
SHGS или
SHRA или
SHSN или
TSGR или
TSGS или
TSPL или
TSRA или
TSSN

-

NSW

IC или
FG или
BR или
SA или
DU или
HZ или
FU или
VA или
SQ или
PO или
FC или
TS или
BCFG
или
BLDU
или
BLSA или
BLSN или
DRDU
или
DRSA
или
DRSN
или
FZFG или
MIFG
или
PRFG
VVVnnn
или VV///

FEWnnn
Очаквани значителни Количество и долна
промени на един или граница на облачността или
SCTnnn или
повече елемента през или вертикална
4
BKNnnn
периода на валидност видимост (С)
4,10
или
(С)
OVCnnn
продължение
4
Тип облачност(С)
CB или TCU

-

NSW

NSC

CAVOK

TEMPO 0815/0818
250017G025MPS;
(TEMPO 0815/0818
2500334G50KT);
TEMPO 2212/2214
17006G13MPS 1000
TSRA SCT010CB
BKN020; (TEMPO
2212/2214 17012G26KT
1000 TSRA SCT010CB
BKN020);
BECMG 3010/3011
00000MPS 2400
OVC010; (BECMG
3010/3011 00000KT
2400 OVC010);
PROB30 1412/1414
0800 FG;
BECMG 1412/1414
RA;
TEMPO2503/2504
FZRA;
FM1030 SN TEMPO
0612/0615 BLSN;
PROB40 TEMPO
2906/3008 0500 FG;

FM051230 15015KMH
9999 BKN020
(FM051230 15008KT
9999 BKN020)
BECMG 1618/1620
8000 NSW NSC
BECMG 2306/2308
SCT015CB BKN020
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Забележки:
1. Фиктивен индикатор за местоположение.
2. Включва се в съответствие с т. 1.2.1.
3. Включва се в съответствие с т. 1.2.1.
4. Включва се, когато е приложимо.
5. Една или повече, но не повече от три групи, в съответствие с т. 1.2.3.
6. Да се включва, когато е приложимо, в съответствие с т. 1.2.3. Няма идентификатор за „умерен”
интензитет.
7. Метеорологичните явления да се включват в съответствие с т. 1.2.3.
8. Не повече от 4 слоя облачност; в съответствие с т. 1.2.4.
9. Включва се в съответствие с т. 1.2.5.
10. Включва се в съответствие с т. 1.3, 1.4 и 1.5.

Таблица 3.3
Групи за промяна в летищната прогноза в кодова форма TAF
Индикатор за промяна или време

Период от време

Значение

FM

ndndnhnhnmnm

използва се за обозначаване на значителни
промени на повечето метеорологични елементи с начало в ден ndnd, nhnh часа и nmnm минути
(UTC); всички елементи, дадени преди „FM“,
се включват и след „FM“
(т.е те се заместват с онези, следващи съкращението „FM“)

BECMG

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

промяната се прогнозира да започне в ден
nd1nd1 ,часа nh1nh1 часа (UTC) и да завърши в ден
nd2nd2 ,часа nh2nh2 часа (UTC); след „BECMG“
се включват само тези елементи, които се
променят; периодът от време nd1nd1nh1nh1/
nd2nd2nh2nh2обикновено не трябва да превишава
2 часа, а в някои случаи да не е по-голям от
4 часа

TEMPO

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

използва се за прогнозиране на временни флуктуации на метеорологични елементи, започващи в ден nd1nd1 ,часа nh1nh1 часа (UTC) и завършващи ден nd2nd2 ,часа nh2nh2 часа (UTC);след
„TEMPO“ се включват само елементите, чиито
флуктуации се прогнозират; периодът от време
на всяка флуктуация е не по-голям от 1 час и
общо сумата от периодите на всички флуктуации е по-малка от половината от периода на
прогнозата nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

PROBnn

–
TEMPO

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2
nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

вероятност за поява (в %)
–
на алтернативна стойност на
прогнозирания елемент или вероятност за по
елементи; nn приема стой- ява на временни
ности 30 или 40; включва се флуктуации
непосредствено преди алтернативната стойност
Таблица 3.4

Шаблон за зоналните прогнози за полети на малки височини във форма GAMET
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – условно включване, зависи от метеорологичните условия;
О – опционално включване (незадължително);
= – двойна линия показва, че текстът след нея се разполага на следващ ред.
Елементи

Описание

Индикатор на
Индикатор за местоположение nnnn
местоположението ICAO на органа за ОВД, обслужна РПИ (М)
ващ РПИ, за които се отнася прогнозата (М)

Шаблон

Примери
YUCC1
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Индекс на съобщението
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GAMET

GAMET

Период валидност Група от време и ден, показваща VALID nnnnnn/nnnnnn
на прогнозата
периода на валидност UTC (М)

VALID 220600/221200

Индикатор на
Индикатор на местоположението nnnnместоположението на ЛМС, издаваща съобщението с
на ЛМС (М)
отделящо тире

YUDO-1

Име на РПИ или Индикатор за местоположение и nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] YUCC
част от него (П)
име на РПИ, за който се излъчва [BLW FLnnn]
ANSWELL FIR/2
съобщението (C)
или
BLW FL120
nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n]
[BLW FLnnn]
Шаблон
Елементи

Описание

идентификатор и време

Индикатор на
началото на
Част І (M)

Индикатор, показващ началото
на Част І (М)

Приземен вятър (С)

Скорост на при- SFC WSDP:
земния вятър
[nn/nn]
над обширна
област, превишаваща 15 m/s (30
възела)

Приземна видимост (С)

Приземна видиSFC VIS:
мост над обшир- [nn/nn]
на област под
5000 m, включително метеорологичното явление,
което причинява намалението
на видимостта

Значими метеорологични
явления (С)

Значими метеоSIGWX:
рологич[nn/nn]
ни явления,
включително
гръмотевични
бури и силни
пясъчни и прашни бури

Закрити плани- Закрити планини MT OBSC:
ни (С)
[nn/nn]

описание

местоположение

SECN I
n[nn] MPS
(или
n[nn] KT)

[N от Nnn или
Snn или
S от Nnn или
Snn или
W от Wnn или
Enn или
E от Enn или
nnnn/ FG или BR
Wnn] или
или SA или DU или
[nnnnnnnnnn]2
HZ или FU или DS
или SS или DZ или
RA или SN или SG
или IC или FC или
GR или GS или PL
или SQ

Примери

SECN I
SFC WSPD:
10/1216 MPS
SFC WSPD:
40 KTE OF W10
SFC VIS:
06/08 3000 M BR
N OF N51

ISOL TS
или OCNL TS или
FRQ TS
или OBSC TS или
EMBD TC
или HVY DS или
HVY SS или
SQL TS или
ISOL TSGR или
OCNL TSGR или
OBSC TS или
EMBD TSGR или
SQL TSGR или
VA

SIGWX:
11/12 ISOL TS

nnnnnnnnnn2

MT OBSC: MT
PASSES S OF N48

SIGWX:
12/14 SS S OF N35
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Облачност (С)

ДЪРЖАВЕН
Обширни обла- SIG CLD:
сти с плътна или [nn/nn]
разкъсана облачност с височина
на долната граница под 300 m
(1000 ft) над земната повърхност
(AGL) или над
средното морско
ниво (AMSL) и/
или възникване
на купесто-дъждовни облаци
(CB) или мощни
купести облаци
(TCU)

Обледяване (С) Обледяване (с
изключение на
възникващо в
конвективни облаци или силно
обледяване, за
което вече е излъчено съобщение SIGMET)

ICE: [nn/nn]

ВЕСТНИК

BKN или OVC
nnn[n]/nnn[n] M
(или nnn[n]/nnn[n]
FT) AGL или AMSL
ISOL или OCNL
или FRQ или OBSC
или EMBD
CB3 или TCU3
nnn[n]/nnn[n] M
(или nnn[n]/nnn[n]
FT) AGL или AMSL

SIG CLD: 06/09
OVC 800/1100 FT
AGL N OF N51
10/12 ISOL TCU
1200/8000 FT AGL

MOD FLnn/nn или
MOD ABV FLnn/
nn или SEV FLnn/
nn или SEV ABV
FLnn/nn

ICE: MOD
FL050/080

TURB:
MOD ABV FL090

Турбулентност
(С)

Турбулентност
TURB:[nn/nn]
(с изключение
на възникващо в
конвективни облаци или силна
турбулентност,
за която вече е
излъчено съобщение SIGMET)

MOD FLnn/nn или
MOD ABV FLnn/
nn или SEV FLnn/
nn или SEV ABV
FLnn/nn

Планински
вълни (С)

Планински
MTV: [nn/nn]
вълни (с изключение на силна
турбулентност, за
които вече е излъчено съобщение SIGMET)

MOD FLnn/nn или
MOD ABV FLnn/
nn или SEV FLnn/
nn или SEV ABV
FLnn/nn

Съобщения
SIGMET (С)

Съобщения
SIGMET
SIGMET относно APPLICABLE:
РПИ или негов
подрайон, за
който е валидна
зоналната прогноза

или HAZARDOUS WX NIL (С)4
Индикатор на
началото на
Част ІІ (M)

Индикатор, показващ началото
на Част ІІ (М)
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n[,n],[n]

MTV: MOD ABV
FL090 N OF N63

SIGMET
APPLICABLE: 3,5

HAZARDOUS WX NIL

HAZARDOUS
WX NIL

SECN IІ

SECN IІ

БРОЙ 25
Барични центрове и фронтове (M)

Вятър и температура във
височина (M)

ДЪРЖАВЕН
Барични центро- PSYS: [nn]
ве и фронтове и
тяхното очаквано
преместване и
развитие (М)

Вятър и темпеWIND/T:
ратура във височина най-малко
за следните височини: 600, 1500
и 3000 m (2000,
5000 и 10 000 ft)

ВЕСТНИК
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L [n]nnn HPA
или
H [n]nnn HPA
или
FRONT
или
NIL

Nnnnn или
Snnnn или
Wnnnn или
Ennnn
или
Nnnnn или
Snnnn или
Wnnnn или
Ennnn TO
Nnnnn или
Snnnn или
Wnnnn или
Ennnn

MOV N или NE
или E или SE
или S или SW
или W или NW
nnKMH (nnKT)
WKN или NC
или INTSF

-

[n]nnn M (или
[n]nnn FT)
nnn/[n]nn MPS
(или nnn/[n]nn
KT) PSnn или
MSnn

Nnnnn или
Snnnn или
Wnnnn или
Ennnn
или
[N от Nnn или
Snn] или
[S от Nnn или
Snn] или
[W от Wnn или
Enn] или
[E от Wnn или
Enn] или
[nnnnnnnnnn]

PSYS:06 L 1004
HPA N5130 E0100
MOV NE 25KT
WKN

WIND/T: 20000 FT
270/18 MPS
PS03 5000 FT
250/20 MPS
MSO2 10000 FT
240/22 MPS
MS11

Облачност (M) Информация за CLD: [nn/nn]
облачност, която
не е включена в
Част І, с указване на типа и височината на долната и горната
граница над земната повърхност
(AGL) или над
средното морско
ниво (AMSL)

FEW или SCT
или BKN или
OVC
ST или SC или
CU или AS или
AC или NS
[n]nnn/[n]nnn
M (или [n]nnn/
[n]nnn FT) AGL
или AMSL или
NIL

Височина на
ниво 0° (M)

Височина на
ниво 0° над
земната повърхност (AGL) или
над средното
морско ниво
(AMSL), ако то
е по-ниско от
горната граница
на въздушното
пространство, за
което е валидна
прогнозата

[ABV] nnnn FT
AGL или
AMSL

FZLVL: 3000 FT
AGL

Прогноза на
QNH (M)

Прогноза на най- MNM QNH:
ниската стойност
на QNH в течение на периода
на валидност

[n]nnn HPA

MNM QNH: 1004
HPA

Температура на
повърхността
на морето и
състоянието на
морето (О)

Температура на SEA:
повърхността на
морето и състоянието на морето,
ако се изисква
от РАНС

T[nn]HGT[n]nM

SEA: T15 HGT
5M

Вулканично
изригване (M)

Име на вулкана

nnnnnnnnnn или
NIL

VA: ETNA

FZLVL:

VA:

CLD: BKN SC
2500/8000 FT AGL

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. Фиктивно местоположение.
2. Описанието на добре известни географски места в свободен текст се свежда до минимум.
3. Местоположението на CB и TCU се указва като
допълнение към информацията за разкъсана или
плътна облачност над обширна област, както е показано в примера.
4. Когато не са включени елементи в част І.

ВЕСТНИК
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В това приложение се определят техническите
изисквания към информациите SIGMET и AIRMET,
летищните предупреждения и предупрежденията за
срез на вятъра в съответствие с изискванията на
глава шеста на наредбата.

VA (+ името на
вулкана, ако е
известно);
радиоактивен облак:
RDOACT CLD.
1.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се издава съобщение SIGMET,
не се включва друга информация освен указаната
в т. 1.1.4. В съобщението SIGMET, издадено поради гръмотевични бури или тропически циклон,
не се включват свързаните с тях турбулентност и
обледяване.
1.2. Разпространение на информацията SIGMET.
1.2.1. Съобщенията SIGMET се разпространяват
до метеорологичните служби за следене, до СЦЗП
и до други метеорологични служби в съответствие с
РАНС. Съобщенията SIGMET за вулканична пепел
се разпространяват и до консултативния център за
вулканична пепел.
1.2.2. Съобщенията SIGMET се разпространяват
до международните банки данни – OPMET, и до
центровете, определени от РАНС за обслужване
на спътниковата комуникационна система на AFS.

1. Изисквания към информацията SIGMET
1.1. Формат на информацията SIGMET.
1.1.1. Съдържанието и последователността на
елементите в информацията SIGMET е в съответствие с таблица 4.1.
1.1.2. Информациите SIGMET се обозначават
като „SIGMET“.
1.1.3. Поредният номер в съответствие с таблица
4.1 отразява количеството информации SIGMET,
издадени за РПИ след 00:01 ч. UTC на съответния
ден. Метеорологичната служба за следене, чиято
зона на отговорност обхваща повече от един РПИ,
издава отделни съобщения SIGMET за всеки РПИ
в своята зона на отговорност.
1.1.4. В съобщение, съдържащо информация
SIGMET, се включва само едно от следните метеорологични явления с използването на съответстващото на случая съкращение:
За крейсерски ешелон (независимо от височината):
гръмотевична буря:
– скрита:
OBSC TS;
– вградена:
EMBD TS;
– честа:
FRQ TS;
– шквалова линия:
SQL TS;
– скрита с град:
OBSC TS GR;
– много на брой с град:
FRQ TS GR;
– вградена с град
EMBD TS GR;
– шквалова линия с град:
SQL TS GR;
– тропически циклон:
– тропически циклон със
средна 10-минутна
скорост на вятъра при
земята 17 m/s (34 възела)
или повече:
TC и името
на циклона;
турбулентност
– силна турбулентност:
SEV TURB;
обледяване
– силно обледяване:
SEV ICE;
– силно обледяване от
преохладен дъжд:
SEV ICE (FZRA);
планински вълни
– силни планински вълни:
SEV MTW;
прашна буря
– силна прашна буря:
HVY DS;
пясъчна буря
– силна пясъчна буря:
HVY SS;
вулканични пепел

2. Изисквания към информацията AIRMET
2.1. Формат на съобщенията AIRMET.
2.1.1. Съдържанието и последователността на
елементите в информацията AIRMET е в съответствие с таблица 4.1.
2.1.2. Поредният номер в съответствие с таблица
4.1 отразява количеството информация AIRMET,
издадена за РПИ след 00:01 ч. UTC на съответния
ден. Метеорологичната служба за следене, чиято
зона на отговорност обхваща повече от един РПИ,
издава отделни съобщения AIRMET за всеки РПИ
в своята зона на отговорност.
2.1.3. РПИ при необходимост се разделя на
подрайони.
2.1.4. В съобщението, съдържащо информация
AIRMET, се включва едно от следните метеорологични явления с използването на съответстващото
на случая съкращение:
На крейсерски ешелон под полетно ниво 100
или под полетно ниво 150 или по-високо в планински местности:
скорост на приземния вятър
скорост на приземния вятър
над 15 m/s(30 възела) в
обширен район:
SFC WSPD
(+ скоростта и
единиците);
приземна видимост
– обширни области с
видимост, намалена
под 5000 m, включително
метеорологичното
явление, което причинява
намалението на видимостта:
SFC VIS
(+ видимостта)
(+ едно от явленията или
комбинации от
тях: BR, DS,
DU, DZ, FC, FU,
GR, GS, HZ,
IC, PL, PO, RA,
SA, SG,
SN, SQ, SS
или VA);
гръмотевични
бури
– изолирани гръмотевични бури без град:
ISOL TS;

Приложение № 4
към чл. 86
Технически изисквания към информации
SIGMET и AIRMET, летищни предупреждения
и предупреждения и сигнали за срез на вятъра

вулканична пепел:
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– отделни гръмотевични бури без град:
– изолирани гръмотевични бури с град:
– отделни гръмотевични бури с град:
закритие на планините
– закритие на планините:
облачност
– обширни райони с разкъсана или плътна
облачност с височина на
долната граница под
300 m (1000 ft) над земната повърхност:
– разкъсана:

– плътна:

ДЪРЖАВЕН
OCNL TS;
ISOL TSGR;
OCNL TSGR;
MT OBSC;

BKN CLD
(и височината
на долната и
горната граница и мерните
единици);
OVC CLD
(и височината
на долната и
горната граница и мерните
единици);

купесто-дъждовни
облаци, които са:
– изолирани:
ISOL CB;
– отделни:
OCNL CB;
– чести:
FRQ CB;
мощни купести облаци,
които са:
– изолирани:
ISOL TCU;
– отделни:
OCNL TCU;
– чести:
FRQ TCU;
обледяване
– умерено обледяване
(освен когато е свързано
с конвективни облаци):
MOD ICE;
турбулентност
– умерена турбулентност
(освен когато е свързана с
конвективни облаци):
MOD TURB;
планински вълни
– умерени планински вълни: MOD MTW.
2.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се издава съобщение AIRMET,
не се включва друга информация освен указаната в
т. 2.1.4. В съобщенията AIRMET, издадени поради
гръмотевични бури или купесто-дъждовни облаци,
не се включват свързаните с тях турбулентност и
обледяване.
2.2. Разпространение на информацията AIRMET.
2.2.1. Съобщенията AIRMET се разпространяват
до метеорологичните служби за следене в съседните РПИ и до други метеорологични служби в
съответствие с РАНС.
2.2.2. Съобщенията AIRMET се разпространяват
до международните банки данни – OPMET, и до
центровете, определени от РАНС за обслужване
на спътниковата комуникационна система на AFS.
3. Изисквания към специалните сведения от ВС
3.1. Специален доклад от ВС се предава по
линия за предаване на данни „въздух-земя“ до 60
минути след неговото издаване.

ВЕСТНИК
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3.2. Информацията за вятър и температура,
включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предават до други
ВС в полет.
4. Подробни критерии за информацията SIGMET
и AIRMET и специалните сведения от ВС
4.1. Идентификация на РПИ.
Когато въздушното пространство е разделено
на РПИ и горен РПИ, в информацията SIGMET
се включва идентификатор на местоположението
на органа за ОВД, обслужващ съответния РПИ.
Информацията SIGMET се отнася за цялото
въздушно пространство, включително РПИ и горен РПИ, а зоните и полетните нива се описват
в съобщението.
4.2. Критерии за явленията, включени в информацията SIGMET и AIRMET и специалните
сведения от ВС.
4.2.1. Гръмотевичните бури и купесто-дъждовните облаци в района на отговорност се считат за:
а) скрити (OBSC) – ако те са скрити от димка,
дим или наблюдението им е затруднено поради
тъмнина;
б) вградени (EMBD) – ако те са вградени в
облачни слоеве и не могат лесно да се разпознаят;
в) изолирани (ISOL) – ако те се състоят от отделни елементи с максимално покритие, по-малко
от 50 % от площта на района на реално или прогнозирано въздействие (във фиксирано време или
в течение на периода на валидност на прогнозата);
г) отделни (OCNL) – ако те се състоят от достатъчно разделени елементи с максимално покритие
50 % – 75 % от площта на района на реално или
прогнозирано въздействие (във фиксирано време или
в течение на периода на валидност на прогнозата).
4.2.2. Гръмотевичната буря се счита за честа
(FRQ), ако в тази област съседните гръмотевични
бури не са или са слабо обособени като самостоятелни такива с максимално покритие над 75 %
от площта на района на реално или прогнозирано
въздействие (във фиксирано време или в течение
на периода на валидност на прогнозата).
4.2.3. Шквалова линия (SQL) е гръмотевична
буря, разположена по линия, при която няма разстояние между отделните облаци или разстоянията
са незначителни.
4.2.4. Означението за град – GR, се използва
при необходимост от допълнително описание на
гръмотевичната буря.
4.2.5. Силна и умерена турбулентност (TURB)
се използва само за: турбулентност на малки
височини, свързана със силни приземни ветрове;
вихрови потоци; или турбулентност в об лачност или турбулентност в ясно небе
(CAT). Турбулентността не се използва във връзка
с конвективни облаци.
4.2.6. Турбулентността се счита за:
а) силна, ако максималната стойност на кубичния корен от EDR е по-голяма от 0,7, и
б) умерена, ако максималната стойност на кубичния корен от EDR е по-голяма от 0,3 и по-малка или равна на 0,7.
4.2.7. Означението за силно и умерено обледяване (ICE) се използва само за обледяване в облаци, които не са конвективни. Преохладен дъжд
(FZRA) се използва само при условия на силно
обледяване, свързано с преохладен дъжд.
4.2.8. Планинските вълни (MTW) се считат за:
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а) силни, ако се съпровождат с низходящ поток
със скорост 3,0 m/s (600 ft/min) или повече и/или
се наблюдава или прогнозира силна турбулентност;
б) умерени, ако се съпровождат с низходящ поток със скорост от 1,75 m/s до 3,0 m/s (350 – 600 ft/
min) или повече и/или се наблюдава или прогнозира умерена турбулентност.
5. Изисквания към летищните предупреждения
5.1. Формат и разпространение на летищните
предупреждения.
5.1.1. Летищните предупреждения се издават в
съответствие с образеца от таблица 4.2 при поискване от авиационните оператори или летищните
служби и се разпространяват до заинтересованите
страни в съответствие с местните договорености.
5.1.2. Поредният номер, отбелязан в шаблона
в табл. 4.2, отразява количеството летищни предупреждения, издадени за даденото летище след
00:01 ч. UTC на съответния ден.
5.1.3. В съответствие с таблица 4.2 летищните
предупреждения се издават във връзка с реално
или очаквано възникване на едно или няколко от
следните явления:
– тропически циклон (включва се в случаите,
когато се очаква средната 10-минутна скорост на
приземния вятър на летището да е 17 m/s (34 възела) или повече;
– гръмотевична буря;
– град;
– сняг (включително очаквано или паднало количество сняг);
– преохладен валеж;
– скреж или слана;
– пясъчна буря;
– прашна буря;
– издигащ се пясък или прах;
– силен приземен вятър и пориви;
– шквал;
– вулканична пепел;
– цунами;
– утаяване на вулканична пепел;
– токсични химикали;
– други явления, локално съгласувани.
5.1.4. Използването на текст, допълнителен към
съкращенията от таблица 4.2, се свежда до минимум. Допълнителната информация е във вид на
явен текст със съкращения при използване на утвърдени от ICAO съкращения и числени стойности.
При отсъствие на утвърдени от ICAO съкращения
се използва явен текст на английски език.
5.2. Количествени критерии за летищните предупреждения.
5.2.1. В случаите, при които за издаване на летищните предупреждения са необходими количествени критерии, те се съгласуват между летищната
метеорологична служба и потребителите на тази
информация.
6. Изисквания към предупрежденията за срез
на вятъра
6.1. Определяне на срез на вятъра.
6.1.1. Сведения за наличие на срез на вятъра
се получават с помощта на:

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

а) наземни уреди за дистанционно измерване – например метеорологичен радар;
б) система от ветромери или датчици за налягане, разположени в такъв ред, че да позволяват
непрекъснатото следене на отделна писта или
писти и свързаните с тях траектории за излитане
и подход за кацане;
в) доклад от ВС на етапа на набор или подход
за кацане съгласно глава четвърта;
г) друга метеорологична информация, например
от подходящи датчици, разположени на съществуващи мачти или кули в околностите на летището
или близки възвишения.
6.1.2. Срезът на вятъра като правило се наблюдава в комбинация със следните метеорологични
явления:
– гръмотевични бури, микропориви, фуниевидни
облаци (торнадо и воден смерч) и фронтални пориви;
– фронтални повърхности;
– силен приземен вятър, съчетан с местната
топография;
– фронт на морски бриз;
– планински вълни (включитело ротори на малки
височини в района на летището);
– ниски температурни инверсии.
6.2. Формат и разпространение на предупрежденията за срез на вятъра.
Предупрежденията за срез на вятъра се включват като допълнителна информация и в локалните
редовни и специални сведения, и в сведенията в
кодова форма METAR/SPECI в съответствие с
таблици 1.2 и 1.3 от приложение № 1.
6.2.1. Предупрежденията за срез на вятъра се
издават съгласно таблица 4.3 и се разпространяват
в съответствие с договореностите между органите
за ОВД и съответните ползватели.
Поредният номер, отбелязан в шаблона в таблица
4.3, отразява количеството летищни предупреждения, издадени за даденото летище след 00:01 ч.
UTC на съответния ден.
6.2.2. Използването на текст, допълнителен
към съкращенията от таблица 4.3, се свежда до
минимум. Допълнителната информация е във вид
на явен текст със съкращения при използване
на утвърдени от ICAO съкращения и числени
стойности. При отсъствие на утвърдени от ICAO
съкращения се използва открит текст на английски език.
6.2.3. В случая, когато доклад от ВС се използва
за изготвяне на предупреждение за срез на вятъра
или за потвърждение на по-рано издадено предупреждение, съответният доклад от ВС, включително
типът на това ВС, се включва в предупреждението
без изменение.
6.2.4. Сигналът за срез на вятъра се разпространява непосредствено от наземните уреди за
дистанционно измерване или определяне на срез на
вятъра в съответствие с локалните договорености.
6.2.5. Когато се наблюдават микропориви,
докладвани от екипаж на ВС или определени от
наземното оборудване или с дистанционна апаратура, предупреждението за срез на вятъра включва
конкретно позоваване на микропориви.
6.2.6. Когато за подготовка на предупреждение
за срез на вятъра се използва информация от наземно оборудване или от дистанционна апаратура,
в предупреждението се указват при възможност
конкретните участъци на пистата за излитане и
кацане и разстоянието по траекториите за излитане
или за подхода за кацане.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9
Таблица 4.1

Шаблон за съобщения SIGMET и AIRMET и специални доклади до ВС
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – опционално включване (незадължително);
= – двойна линия показва, че текстът след нея се разполага на следващ ред.
Елементи,
специфицирани в глава пета

Подробно описание

Индикатор
местоположението
РПИ (М)2

ICAO индикатор на
местоположението в
РПИ (M)

Идентификатор (М)

Идентификация и
пореден номер4 (М)

Период на валид- Групи „дата-време“,
ност (М)
указващи периода на
валидност (UTC) (М)
Индикатор на
местоположението на СМО
(М)

Шаблон
SIGMET

Примери

AIRMET

специален
доклад от
ВС1

nnnn

SIGMET n[n]n

-

AIRMET
n[n]n

ARS

VALID nnnnnn/nnnnnn

СМО индикатор на
местоположението –
разделя се от
сведението с тире

-5

nnnn-

YUCC3
YUDD3

SIGMET B5
SIGMET A3
AIRMET C2
ARS
VALID 221215/221600
VALID 101520/101800
VALID 251600/252200
YUDO-3
YUDO-3

АКО СВЕДЕНИЕТО SIGMET Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН
Метеорологично
явление (М)7

Описание
на
явлението,
поради
което се
издава
сведението
SIGMET/
AIRMET (С)

OBSC8 TS [GR9]
EMBD10 TS [GR]
FRQ11 TS [GR]
SQL12 TS [GR]

SFC WSPD nn(n)
KMH (или
SFC WSPD
nn[nn]KT)

TS
TSGR

TC nnnnnnnnnn или
NN25

SFC VIS nnnnM
(nn) 16

SEV TURB
SEV ICE

SEV TYRB13
SEV ICE14
SEV ICE (FZRA)14
SEV MTW15

ISOL17TS[GR]9
OCNL18TS[GR]

SEV MTW

HVY DS
HVY SS

BKN CLD nn/
[ABV]nnnnM (или
BKN CLD
nn/[ABV]nnnnFT)

[VA ERUPTION]
[MT] [nnnnnnnnnn]
[PSNNnn[nn] или
Snn[nn] или Enn[nn]
или Wnn[nn]
VA CLD
RDOACT CLD

MT OBSC

OVC CLD nn/
[ABV]nnnnM (или
OVC CLD
nn/[ABV]nnnnFT)
ISOL17 CB19
OCNL18 CB
FRQ11 CB
ISOL 17TCU19
OCNL18 TCU
FRQ11 TCU

19

HVY SS
VA CLD[FL
nn/nnn]
VA [MT nn
nnnnnnnn]
MOD TURB
MOD ICE

SEV TURB
FRQ TS
OBSC TSGR
EMBD TSGR
TC GLORIA
TC NN
VA ERUPTION
MT ASHVAL
PSN S15
E073 VA CLD
MOD TURB
MOD MTW
ISOLCB
BKN CLD 120/900M
(BKN CLD 400/3000FT)
OVC CLD 270/ABV/3000M
OVC CLD900/
ABV10000FT)

SEV ICE
RDOACT CLD

MOD TURB13
MOD ICE14
MOD MTW15
Наблюдавано
или прогнозирано
метеорологично
явление (М)

Индикатор – явле- OBS [AT nnnnZ]
нието е наблюда- FCST [AT nnnnZ]
вано и се очаква
да продължи или
е прогнозирано
(М)

OBS AT
nnnnZ

OBS AT 1210Z
OBS
FCST AT 1815Z

С Т Р.

100

Местоположение
(С) 26

Ниво (С) 26

ДЪРЖАВЕН
Местоположение(географска дължина и
ширина
в градуси и
минути или
международно
известни
географски
пунктове)

ВЕСТНИК

Nnn[nn] Wnnn[nn] или
Nnn[nn] Ennn[nn] или
Snn[nn] Wnnn[nn] или
Snn[nn] Ennn[nn]
или
N OF Nnn[nn] или
S OF Nnn[nn] или
N OF Snn[nn] или
S OF Snn[nn]
[AND]
W OF Wnn[nn] или
E OF Wnn[nn] или
W OF Enn[nn] или
E OF Enn[nn]
или
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF,
NW OF] [LINE] Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или
Enn[nn] – N[nn]nn или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]
или
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF,
NW OF AT] nnnnnnnnnn
WI Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –
Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –
Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –
[Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –
Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]

Полетно ниво или [SFC/]FLnnn или [SFC/]nnnM(or [SFC/] nnnnFT)
височина и дебеили FLnnn/nnn или TOP FL nnn или [TOP]ABV
лина20 (C)
FL nnn
или21
CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE
(или
CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)
CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE
(или
CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)
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Nnnnn
Wnnnnn
или
Nnnnn
Ennnnn
или
Snnnn
Wnnnnn
или
Snnnn
Ennnnn

S OF N54
N OF N50
N2020 W07005
AT YUSB3
N2706 W07306
N48 E010
N OF N1515 AND
W OF E13530
W OF E1554
N OF LINE S2520
W11510 – S2520W12010
WI N6030 E02550N6055 E02500 – N6050
E02630

FL nnn
or nnnnM
(or
nnnnFT)

FL180
FL050/180
TOP FL390
SFC/FL078
ABV FL100
FL310/450

TOP

CB TOP FL500 WI
270KM OF CENTRE
(CB TOP FL500 WI
150NM OF CENTRE)

или22
FL nnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] [nn KM
WID LINE23 BTN (nnNM WID LINE BTN)]
[Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]
- Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]
[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]
[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]]
FL nnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM]
[Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]
- Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]
[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]
[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]]

FL310/350 APRX
220KM BY 35KM
FL390

Движение
или очаквано
движение (С) 26

Движение
или очаквано
движение (посока
и скорост) по
отношение на
една от шестнадесетте посоки на компаса
или стационарен

MOV N [nnKMH] или MOV NNE [nnKMH] или
MOV NE [nnKMH] или MOV ENE [nnKMH] или
MOV E [nnKMH] или MOV ESE [nnKMH] или
MOV SE [nnKMH] или MOV SSE [nnKMH] или
MOV S [nnKMH] или MOV SSW [nnKMH] или
MOV SW [nnKMH] или MOV WSW [nnKMH] или
MOV W [nnKMH] или MOV WNW [nnKMH] или
MOV NW [nnKMH] ] или MOV NNW [nnKMH]
(или MOV N [nnKT] или MOV NNE [nnKT или
MOV NE [nnKT] или MOV ENE [nnKT или MOV
E [nnKT] или MOV ESE [nnKT или MOV SE
[nnKT] или MOV SSE [nnKT]
MOV S [nnKT] или MOV SSW [nnKT или MOV SW
[nnKT] или MOV WSW [nnKT
MOV W [nnKT] или MOV WNW [nnKT или MOV
NW [nnKT]) или MOV NNW [nnKT
или STNR

MOV E 40KMH
(MOV E 20KT)

Изменение на
интензивността
(С) 26

Очаквано
изменение
на интензивността (С)

INTSF или WKN или NC

WKN

-

MOV SE
STNR
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Прогнозирано
местоположение
(С) 20,26

ДЪРЖАВЕН
Прогнозирано
местоположение
на вулканичния
облак или на
центъра на
тропическия
циклон в края
на периода на
валидност на
информацията
SIGMET (С)

или
Отмяна на информацията
SIGMET/AIRMET
24
(С)

ВЕСТНИК

FCST nnnnZ TC
CENTRE
Nnn[nn] или Snn[nn]
Wnn[nn] или Enn[nn]
или
FCST nnnnZ VA CLD
APRX [nnKM WID
LINE23 BTN (nnNM WD
LINE BTN)]
Nnn[nn] или Snn[nn]
Wnn[nn] или Enn[nn]
-Nnn[nn] или Snn[nn]
Wnn[nn] или Enn[nn]
[-Nnn[nn] или Snn[nn]
Wnn[nn] или Enn[nn]]
[-Nnn[nn] или Snn[nn]
Wnn[nn] или Enn[nn]]
[AND]27

Отмяна на информацията SIGMET/
AIRMET с оказване на
неговата идентификацията

CNL
SIGMET
SST [nn]n
nnnnnn/
nnnnnn

-

С Т Р. 1 0 1
-

FCST 2200Z TC
CENTRE N2740
W07345
FCST 1700Z VA CLD
APRX S15 E075 –
S15 E081
S17 E087
S18 E079
S15 E075

CNL AIRMET
[nn]n nnnnnn/
nnnnnn

CNL SIGMET 2
101200/10160024
CNL SIGMET 3
251030/251430 VA
MOV TO YUDO
FIR24
CNL AIRMET
151520/15180024

Забележки:
1. Информацията за вятър и температура, включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предава до други ВС в полет съгласно т. 3.2.
2. Виж т. 4.1.
3. Фиктивно местоположение.
4. В съответствие с т. 1.1.3 и 2.1.2.
5. Виж т. 3.1.
6. Виж т. 2.1.3.
7. В съответствие с т. 1.1.4 и 2.1.4.
8. В съответствие с т. 4.2.1.а.
9. В съответствие с т. 4.2.4.
10. В съответствие с т. 4.2.1.б.
11. В съответствие с т. 4.2.2.
12. В съответствие с т. 4.2.3.
13. В съответствие с т. 4.2.5. и 4.2.6.
14. В съответствие с т. 4.2.7.
15. В съответствие с т. 4.2.8.
16. В съответствие с т. 2.1.4.
17. В съответствие с т. 4.2.1.в.
18. В съответствие с т. 4.2.1.г.
19. Използването на купесто-дъждовни Cb и мощни купести облаци TCU е ограничено в съответствие с т. 2.1.4.
20. Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел и тропични циклони.
21. Само за съобщения SIGMET за тропични циклони.
22. Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел.
23. Права линия, начертана между две точки на карта с Меркатова проекция, или права линия
между две точки, която пресича линията на дължината при постоянен ъгъл.
24. Край на съобщението (при отмяна на летищното предупреждение).
25. Използва се за тропични циклони без имена.
26. В случай, когато пространството, заето от едно и също метеорологично явление, заема повече
от една област в един FIR, елементите му могат да се повторят, ако е необходимо.
27. Използва се за два облака от вулканична пепел или два центъра на тропични циклони, влияещи
на съответния FIR.

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 4.2

Шаблон за летищно предупреждение
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – опционално включване (включва се, когато е приложимо).
Елемент

Подробно описание

Шаблон

Примери

Индикатор на местопо- Индикатор на местоположе- nnnn
ложението на летището нието на летището
(М)

YUCC1

Индекс на типа съобще- Тип на съобщението и поре- AD WRNG n
ние (М)
ден номер

AD WRNG 2

Период
(М)

на

валидност Ден и време на периода на
валидност в UTC

[VALID nnnnnn/nnnnnn] VALID 212302/211530

АКО ЛЕТИЩНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ
НА ТОЗИ ШАБЛОН
Явление

Описание на явлението, по- TC nnnnnnnnnn или
ради което се издава летищ- [HVY] TS или
но предупреждение
GR или
[HVY] SN [nnCM]3 или
[HVY] FZRA или
[HVY] FZDZ или
RIME4 или
[HVY] SS или
[HVY] DS или
SA или

TC ANDREW
HVY SN 25CM
SFC WSPD 20MPS MAX 30

DU или
SFCWSPD nn[n] MPS
MAX nn[n]
(SFCWSPD nn[n] KT
MAX nn[n]) или
SFC WIND nnn/nn[n]
MPS
MAX nn[n]
(SFC WIND nnn/nn[n]KT
MAX nn[n])
SQ или FROST или
TSUNAMI или
VA[DEPO] или
TOX [chem.] или
Свободен текст 32 букви5
Наблюдавано или прог Идентификатор дали явле- OBS [AT nnnZ] или
нозирано явление
нието е наблюдавано или FCST
прогнозирано

OBS AT 1200Z
OBS

Промяна на интензив- Очаквана промяна на ин- INTSF или
ността
тензивността
WKN или
NC

WKN

или
Прекратяване на
летищно предупреждение6

Прекратяване на летищ- CNL AD WRNG CNL AD WRNG 2
но предупреждение с
[n]nn nnnnnnn/ 211230/211530
указване на идентифиnnnnnn
кацията му

Забележки:
1. Фиктивен индикатор за местоположение.
2. Едно явление или комбинация с него в съответствие с т. 5.1.3.
3. В съответствие с т. 5.1.3.
4. Скреж или слана в съответствие с т. 5.1.3.
5. В съответствие с т. 5.1.4.
6. Край на съобщението (ако летищното предупреждение се прекратява).
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3
Таблица 4.3

Шаблон за предупреждение за срез на вятъра
Ключ:

М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – опционално включване (незадължително).

Елемент

Подробно описание

Шаблон

Примери

Индикатор на местопо- Индикатор на местоположе- Nnnn
ложението на летището нието на летището
(М)

YUCC

Индекс на типа съоб- Тип на съобщението и поре- WS WRNG n
щение (М)
ден номер

WS WRNG 01

Време на съставяне и Ден и време на издаване и nnnnnn [VALID TL nnnnnn]
срок на валидност (М) когато и приложимо – срок или
на действие в UTC
[VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL 211330

1

211200 VALID 221215/2213

АКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА СРЕЗ НА ВЯТЪРА Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН
Метеорологично
ние (М)

явле- Идентификация на явление- [MOD] или [SEV] WS IN
то и неговото местоположе- APCH
ние
[MOD] или [SEV] WS
[APCH] RWY nnn или
[MOD] или [SEV] WS IN
LIMB-OUT или
MBST IN APCH или
MBST [APCH] RWY nnn
или
MBST IN CLIMB-OUT или
MBST CLIMB-OUT RWYnnn

WS APCH RWY12
MOD WS RWY34
WS IN CLIMB-OUT
MBST APCH RWY26

MBST IN CLIMB-OUT

Наблюдавано, съобща- Идентификация за това, REP AT nnnn nnnnnnnn или REP AT 1510 B747
вано или прогнозирано дали явлението е наблюда- OBS [AT nnnn] или
OBS AT 1205
явление (М)
вано, или се съобщава и се FCST
FCST
очаква да продължи или се
прогнозира
Подробно описание на Описание на явлението, появлението (С)2
ради което се издава предупреждението за срез на вятъра

SFC WIND: nnn/nnKMH
(или nnn/nnKT)
nnnM(nnnFT)-WIND: nnn/
nnKMH (или nnn/nnKT)
или
nnKMH (или nnKT) LOSS
nnKM (или nnNM) FNA
RWYnn
или
nnKMH (или nnKT) GAIN
nnKM (или nnNM) FNA
RWYnn

SFC WIND: 320/20KMH
60M-WIND: 360/50KMH
(SFC WIND: 320/10KT
200FT-WIND: 360/25KT)
60KMH LOSS 4KM
FNA RWY13
(30KT LOSS 2NM
FNA RWY13)

или
Отмяна на предупреждението за срез на вятъра3

Отмяна на предупреждението за срез на вятъра с указване на неговата идентификация

CNL WS WRNG n
nnnnnn/nnnnnn

Забележки:
1. Фиктивно местоположение.
2. В съответствие с т. 6.2.5.
3. Край на съобщението (при отмяна на предупреждението за срез на вятъра).

CNL WS WRNG 1
211230/2113303
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Приложение № 5
към чл. 94, ал. 2
Технически изисквания за аеронавигационна
климатологична информация
Тези технически изисквания детайлизират
видовете и обема на аеронавигационната климатологична информация и начините на нейното
разпространение в съответствие с глава седма
от наредбата.
1. Обработка на аеронавигационната климатологична информация
Данните от метеорологичните наблюдения на
летищата се събират, обработват и съхраняват
във форма, подходяща за изготвянето на летищна
климатологична информация.
2. Обмен на аеронавигационната климатологична информация
При договореност ДАНО предоставя аеронавигационна климатологична информация на
заинтересованите оператори и други ползватели
на авиационни услуги.
3. Съдържание на аеронавигационна климатологична информация.
3.1. Летищни климатологични таблици.
3.1.1. В летищните климатологични таблици
се включват следните параметри:
а) средни стойности и вариации, в това число
максимални и минимални стойности, на метеорологичните елементи (напр. температура на
въздуха);
б) честотата на поява на метеорологични явления, които оказват влияние върху провеждането
на полетите на летището (напр. пясъчна буря);
в) честотата на поява на определени стойности на един или комбинация от два или повече
елементи (напр. комбинация от ниска видимост
и ниски облаци).
3.1.2. Летищните климатологични таблици
включват информацията, необходима за подготвяне на летищните климатологични резюмета в
съответствие с т. 3.2.
3.2. Летищни климатологични резюмета
3.2.1. Летищните климатологични резюмета
включват:
а) честоти на поява на стойности на видимост на пистата за излитане и кацане и/или на
видимост, и/или височина на долната граница
на най-ниския облачен слой с количество BKN
или OVC под определени прагови стойности в
определени моменти от време;
б) честоти на стойности на видимостта под
определени прагови стойности в определени
моменти от време;
в) честоти на стойности на височината на
долната граница на най-ниския облачен слой с
количество BKN или OVC под определени прагови стойности в определени моменти от време;
г) повторяемост на посока и скорост на вятъра
в зададени интервали;
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д) повторяемост на стойности на приземната
температура в 5-градусови интервали и определени моменти от време;
е) средни стойности и отклонения от тях,
включително максимални и минимални стойности на метеорологични елементи, необходими за
целите на оперативното планиране, включително
за изчисляване на характеристиките за излитане.

Приложение № 6
към чл. 103
Технически изисквания за обслужване на операторите и екипажите на ВС
Тех ни ческ и т е изиск ва ни я конк рет изи рат
начините на метеорологично обслужване на
операторите и екипажите на ВС (вид и форма
на метеорологичната информация, методите,
средствата, времето и мястото за предоставянето
є), както и задълженията на длъжностните лица
при тази дейност, в съответствие с изискванията
за обслужването на операторите и екипажите на
ВС, определени в глава осма от наредбата.
1. Начини на предоставяне и формат на метеорологичната информация
1.1. Метеорологичната информация се предоставя на операторите и екипажите на ВС и
включва един или повече от посочените начини:
а) ръкописен или печатен материал, който
включва стандартните карти и форми;
б) данни в цифрова форма;
в) брифинг;
г) консултация;
д) излагане на материали на публично място;
е) със средствата на автоматизирана система за предполетна информация, осигуряваща възможност за самостоятелен брифинг и
подготвяне на полетната документация, като
се запазва възможността операторите и членовете на екипажите на ВС да се консултират с
метеорологичната служба при необходимост, в
съответствие с т. 5.1.
1.2. Основният метод за предоставяне и визуализация на метеорологичната информация на
операторите и екипажите на ВС е самостоятелен брифинг чрез автоматизирана предполетна
информационна система, освен ако друго не
е договорено в споразумение между ДАНО и
заинтересованите оператори. В такъв случай
видът и формата на метеорологичната информация, методите, средствата, времето и мястото
за предоставяне се определят в гореспоменатото
споразумение.
1.3. По искане на оператора метеорологичната
информация, предоставяна за планирането на
полетите, включва данни за определяне на найниското безопасно полетно ниво.
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2. Изисквания към информацията за предполетно планиране и препланиране по време на полет
2.1. Информация за атмосферата във височина.
Информацията за атмосферата във височина в
правилна мрежа от точки, предназначена за предполетно планиране и препланиране по време на
полет, постъпва от СЦЗП в кодова форма GRIB.
2.2. Информация за значими метеорологични
явления.
Информацията за значими метеорологични
явления, предназначена за предполетно планиране
и препланиране по време на полет, постъпва от
СЦЗП в кодова форма BUFR.
2.3. Особености при обслужване на полети с
хеликоптери.
Метеорологичната информация за предполетно
планиране и препланиране по време на полет за
полети с хеликоптери, изпълнявани до съоръжения в открито море, включва данни за нивата от
морското ниво до полетно ниво 100. Специално
се отбелязват очакваната приземна видимост,
количеството, видът, долната и горната граница
на облаците под полетно ниво 100, състоянието и температурата на морето, атмосферното
налягане на средното морско ниво, наличието
или очакваното възникване на турбулентност и
обледяване в съответствие с РАНС.
3. Изисквания към брифинга и консултацията
на екипажите
3.1. Информация, излагана на показ.
Метеорологичната служба в помощ на членовете на екипажите на ВС или упълномощени от
авиационния оператор лица, както и за използване
по време на брифинга и консултацията, излага
на публични места последната налична информация, която е лесно достъпна за членовете на
екипажите на ВС и другите ползватели по чл. 2,
ал. 2 на наредбата.
3.2. Информация в полетната документация.
4. Изисквания към полетната документация
4.1. Информация в полетната документация.
4.1.1. Полетната документация по отношение
на прогнозата на вятъра и температурата във
височина и на опасни метеорологични явления
се представя във форма на карти. За полети на
малки височини се използват алтернативно зонални прогнози във форма GAMET.
4.1.2. METAR и SPECI, включително трендпрогнози (издадени в съответствие с РАНС),
TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET и информацията от консултативните центрове за вулканична
пепел и за тропични циклони, се представят в
съответствие с приложения № 1, 3 и 4 съответно. Метеорологична информация от този вид,
получена от други ЛМС, се включва в полетната
документация без изменения.
4.1.3. В полетната документация се обясняват
използваните индикатори на местоположение и
съкращения.
4.1.4. Формите и легендите на картите, включени в полетната документация, са отпечатани
на английски, френски, руски или испански
език. При необходимост се използват утвърдени
съкращения, а единиците на измерване за всеки
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елемент се отбелязват в съответствие с Наредба
№ 5 за измервателните единици в гражданската
авиация (ДВ, бр. 77 от 1999 г.).
4.2. Карти в полетната документация.
4.2.1. Характеристики на картите.
4.2.1.1. картите, включени в полетната документация, трябва да са с високо качество – ясни и
четливи, и да отговарят на следните изисквания:
а) размерът на карта е стандартен – А4;
б) големи географски обекти, като брегови
линии или големи реки и езера, се очертават по
начин, който ги прави лесни за разпознаване;
в) при компютърна подготовка на картите метеорологичната информация се визуализира ясно
над географската информация, която остава като
фон; когато двете информации се припокриват,
видима е само метеорологичната;
г) основните летища се обозначават с точка
и буквен идентификатор, който е първата буква
от името на града, обслужван от това летище,
както е определено в РАНС;
д) върху картата се нанася географска мрежа,
като паралелите и меридианите са през 10°, а през
интервали от 1° са нанесени точки;
е) географската ширина и дължина се отбелязват в различни точки по картата, а не само
в краищата є;
ж) надписите върху картата са ясни и опростени, включват името на СЦЗП или съответния център, предоставящ информацията, типа
на картата, датата и часа на валидност и ако е
необходимо, типовете на използваните единици
се обозначават по начин, позволяващ еднозначно
тълкуване;
4.2.1.2. метеорологичната информация, включена в полетната документация, се представя в
следния вид:
а) вятърът върху картите се обозначава със
стрелки с пера и защриховани флагчета в достатъчно гъста мрежа;
б) температурите се обозначават с цифри в
достатъчно гъста мрежа;
в) данните за температурата и вятъра, получени от СЦЗП, се нанасят в достатъчно гъста
географска мрежа по дължина и ширина;
г) стрелките на вятъра се визуализират ясно
над температурите, след което следва географската
информация, която остава като фон.
4.2.2. Комплект от предоставяни карти:
4.2.2.1. минималният брой карти за полети
между полетно ниво 250 и полетно ниво 630
включва една карта за значимите явления във
високите слоеве (между полетни нива 250 и 630)
и една прогностична карта за вятъра и температурата на ниво 250 hPa;
4.2.2.2. предоставяните карти се генерират
от числената прогноза, предавани от СЦЗП винаги, когато тази прогноза покрива маршрута
по отношение на време, височина и географска
локализация.
4.2.3. Обозначения на височините в полетната
документация.
В полетната документация обозначенията на
височините се дават, както следва:
а) обозначенията, които се отнасят до метеорологични условия по маршрута, например за
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вятъра във височина, турбулентност или долна
и горна граница на облаците, се дават в полетни
нива (те могат да бъдат изразени и в налягане,
абсолютна височина), а за полетите на малки
височини – във височина над земната повърхност;
б) обозначенията, които се отнасят до метеорологичните условия на летището, например
височината на долната граница на облаците, се
дават във височина над нивото на летището.
4.3. Документация за полети на малки височини.
4.3.1. Информация във форма на карти.
Когато прогнозата се предоставя във вид на
карти, полетната документация за полети на
малки височини, включително провежданите по
правилата за визуални полети до полетно ниво
100 (или до полетно ниво 150 в планински райони,
а при необходимост и до по-големи височини),
включва следното:
а) информация от сведения SIGMET и AIRMET;
б) карти за вятъра и температурата във височина в съответствие с приложение № 3, т. 4.3;
в) карти за значимите метеорологични явления в съответствие с т. 4.3 от приложение № 3.
4.3.2. Информация в явен текст със съкращения.
Когато прогнозата не се предоставя във вид
на карти, полетната документация за полети на
малки височини, включително провежданите по
правилата за визуални полети до полетно ниво
100 (или до полетно ниво 150 в планински райони,
а при необходимост и до по-големи височини),
включва следното:
а) информация SIGMET и AIRMET;
б) зонални прогнози GAMET.
5. Изисквания към автоматизирани предполетни информационни системи за брифинг,
консултация, планиране на полети и полетна
документация
5.1. Достъп до системата.
В автоматизираните предполетни информационни системи, осигуряващи провеждането
на самостоятелен брифинг, се предвижда при
необходимост възможността за консултация на
операторите и екипажите на ВС със съответната
летищна метеорологична служба по телефона
или чрез други подходящи телекомуникационни
средства.
5.2. Детайлни спецификации на системата.
Автоматизираните предполетни информационни системи, предназначени за предоставяне
на метеорологична информация за целите на
самостоятелен брифинг, полетно планиране и
снабдяване с полетна документация:
а) осигуряват постоянно актуализиране на
системната база данни и контрол за достоверност
и цялостност на съхраняваната метеорологична
информация;
б) осигуряват на операторите, членовете на
екипажите и авиационните ползватели достъп
до системата чрез подходящи комуникационни
средства;
в) използват процедури за достъп и заявки с
използване на явен текст със съкращения, указателите за местоположение на ICAO, указателите
за типа данни в авиационните метеорологични
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кодове, определени от СМО или базирани на
потребителски интерфейс с менюта или други
подходящи механизми, съгласувани между ДАНО
и заинтересованите ползватели;
г) предоставят бърз отговор на заявките на
ползвателите.
6. Изисквания към информацията за ВС в полет
6.1. Предоставяне на информация по време
на полет.
Летищна метеорологична служба, получила
заявка за метеорологична информация от екипаж
на ВС в полет, осигурява исканата информация,
включително и с помощ при необходимост на
друга летищна метеорологична служба.
6.2. Информация за планиране по време на
полет.
Метеорологичната информация, необходима на
оператора за планиране по време на полет, се предоставя по време на полета и съдържа някой или всички
от следните елементи:
а) METAR и SPECI (включително тренд-прогнози, издадени в съответствие с РАНС);
б) TAF и коригирани TAF;
в) информации SIGMET, AIRMET и специални
доклади от ВС, съответстващи на изпълнявания
полет, освен ако те вече не са използвани за
съобщение SIGMET;
г) информация за вятъра и температурата във
височина;
д) информацията от консултативните центрове
за вулканична пепел и за тропични циклони;
е) друга метеорологична информация в буквено-цифрова или графична форма, ако има
специално за целта споразумение между ДАНО
и съответния заинтересован оператор.

Приложение № 7
към чл. 106, ал. 2
Технически изисквания към полетната документация – модели на карти и формати
Модел А – OPMET информация
Модел IS – Карти на вятъра и температурата
във височина за стандартни изобарни повърхнини.
Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Меркатова проекция).
Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Полярна
стереографична проекция).
Модел SWH – Карти на значими метеорологични явления (високо ниво).
Пример. Полярна стереографична проекция
(отразява струйно течение и вертикалния му
размер).
Модел SWM – Карти на значими метеорологични явления (средно ниво).
Модел SWL – Карти на значими метеорологични явления (ниско ниво).
Пример 1.
Пример 2.
Модел VAG – Информация от консултативен
център за вулканична пепел в графичен формат.
Модел SVA – SIGMET за вулканична пепел в
графичен формат.
Модел SN – Система за означаване, използвана
в полетната документация.
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OPMET информация – Модел А
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Вятър и температура във височина за стандартни изобарни повърхнини
Модел IS
Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Меркатова проекция)
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Вятър и температура във височина за стандартни изобарни повърхнини
Модел IS
Пример 2. Стрелки, пера и флагчета (Полярна стереографична проекция)
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Карти на значими метеорологични явления (високо ниво)
Модел SWH
Пример. Полярна стереографична проекция (отразява струйно течение и вертикалния му размер)
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Карти на значими метеорологични явления (средно ниво)
Модел SWM
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Карти на значими метеорологични явления (ниско ниво)
Модел SWL
Пример 1
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Карти на значими метеорологични явления (ниско ниво)
Модел SWL
Пример 2
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Информация от консултативен център за вулканична пепел в графичен формат
Модел VAC

SIGMET за вулканична пепел в графичен формат
Модел SVA
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Система за означаване, използвана в полетната документация
Модел SN
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Приложение № 8
към чл. 107
Информация относно техническите изисквания относно Световната система за зонални
прогнози
1. Прогнози на метеорологични елементи във
височина в равномерна мрежа от точки
1.1. Прогнозите за вят ър, температ у ра и
влажност във височина, посока, големина и
полетно ниво на максималния вятър, полетно
ниво и температура на тропопаузата, райони с
купесто-дъждовни облаци, обледяване, турбулентност в ясно небе и в облачност и геопотенциална височина на полетните нива се изготвят
четири пъти в денонощие от Световния център
за зонални прогнози (СЦЗП) и са валидни за
фиксирани срокове от 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30,
33 и 36 часа след срока (0000, 0600, 1200 и 1800
UTC) на синоптичните наблюдения, които са база
за създадената прогноза. Разпространението на
всяка прогноза е в горната последователност и се
извършва във възможно най-краткия, съобразен
с техническите възможности, интервал от време, но не по-късно от 6 часа след стандартните
срокове на наблюдение.
1.2. Прогнозите на СЦЗП са в точки на равномерна мрежа и включват:
а) данни за вятъра и температурата на полетни
нива 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180
(500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300
hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa),
390 (200 hPa), 450 (150 hPa) и 530(100 hPa);
б) полетно ниво и температура на тропопаузата;
в) посока, големина и полетно ниво на максималния вятър;
г) данни за влажността на полетни нива 60(800
hPa), 100(700 hPa), 140(600 hPa), 180(500 hPa),
240(400 hPa) и 300(300 hPa);
д) хоризонтални размери и полетни нива на
долната и горната граница на купесто-дъждовни
облаци;
е) слоеве на обледяване, центрирани в полетни нива 60(800 hPa), 100(700 hPa), 140(600 hPa),
180(500 hPa), 240(400 hPa) и 300(300 hPa);
ж) турбулентност в ясно небе в слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива 240(400
hPa), 270(350 hPa), 300(300 hPa), 340(250 hPa),
390(200 hPa) и 450(150 hPa);
з) турбулентност в облачност в слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива 100 (700
hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) и
300 (300 hPa);
и) данни за геопотенциалната височина на
полетни нива 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600
hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 300 (300 hPa),
320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200
hPa), 450 (150 hPa) и 530(100 hPa).
Забележка 1. Прогнозите от буква „д“ до буква
„и“ са засега в експериментална фаза и се означават като пробни прогнози и се разпространяват
само през интернет базирани сървъри.
Забележка 2. Слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива по букви „е“ и „з“, имат
дебелина 100 hPa.
Забележка 3. Слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива по буква „ж“, имат дебелина
50 hPa.
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1.3. Горните прогнози, издавани от СЦЗП,
които са в равномерна мрежа от точки, се разпространяват в бинарен вид в кодова форма GRIB,
препоръчвана от СМО.
Забележка. Кодовата форма GRIB е описана
в издание на СМО (Ръководство за кодовете
№ 306 на СМО/Manual on Сodes, том 1.2, част В –
Binary codes).
1.4. Горните прогнози, издавани от СЦЗП, са
в равномерна мрежа от точки с хоризонтална
стъпка от 1,25° по географска ширина и дължина.
2. Прогнози за значими метеорологични
(SIGWX) явления
2.1. Прогнози за значими метеорологични
явления по маршрута се изготвят като SIGWX
прогнози четири пъти в денонощие от СЦЗП и
са валидни 24 часа след срока (0000, 0600, 1200 и
1800 UTC) на синоптичните наблюдения, които са
база за създадената прогноза. Разпространението
на всяка прогноза се извършва във възможно найкраткия, съобразен с техническите възможности,
интервал от време, но не по-късно от 9 часа след
стандартните срокове на наблюдение.
2.2. Прогнозите SIGWX се разпространяват в
бинарен вид в кодова форма BUFR, препоръчвана
от СМО.
Забележка. Кодовата форма BUFR е описана в
издание на СМО (Ръководство за кодовете № 306
на СМО/Manual on Сodes, том 1.2, част В – Binary
codes).
2.3. Прогнози за значими метеорологични
явления се изготвят за високи нива – за полетни
нива между 250 и 630.
Забележка. Прогнози за значими метеорологични явления за средни нива – за полетни нива
между 100 и 250 за ограничени географски райони
продължават да се разпространяват, докато прогнозите за купесто-дъждовни облаци, обледяване
и турбулентност достигнат ниво, което напълно
задоволява потребителите.
2.4. Прогнозите SIGWX включват следните
значими метеорологични явления:
а) тропични циклони, в които 10-минутната
средна скорост на приземния вятър се очаква да
достигне или превиши 17 m/s (34 kt);
б) силни шквалови линии;
в) умерена или силна турбулентност (в облачна
или ясна атмосфера);
г) умерено или силно обледяване;
д) пясъчна или прашна буря над обширен район;
е) купесто-дъждовни облаци и свързаните с
тях гръмотевични бури и с явленията по букви
„а“ до „д“;
Забележка. Области с облачност, която не е
конвективна, и свързаната с нея умерена или
силна турбулентност в облачна атмосфера и/
или умерено или силно обледяване се включват
в прогнозите SIGWX.
ж) полетно ниво на тропопаузата;
з) струйни течения;
и) информация за локални вулканични изригвания, такива, че се образуват облаци от пепел със
значение за полетите на ВС, включваща символ
на вулканично изригване на мястото на вулкана
и встрани – символа на вулканично изригване,
името на вулкана, географската ширина/дължина, датата и времето на първото изригване, ако
се знае, и указание за SIGMET и NOTAM или
ASHTAM, издадени за съответния район, и
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й) информац и я за мест оположениет о на
аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата със значение за полетите на
ВС, включваща символа на радиоактивност на
мястото на аварията и встрани – символа на
радиоактивност, географската ширина/дължина,
датата и времето на аварията и напомняне на
потребителите да проверят за NOTAM за съответния район.
Забележка 1. Прогнозите за значими метеорологични явления за средни нива включват също
посочената по-горе информация.
Забележка 2. Прогнозите за значими метеорологични явления за ниски нива (полетни
нива под 100) са включени в приложение № 3
(Технически изисквания за аеронавигационните
метеорологични прогнози).
2.5. В прогнозите SIGWX се включват метеорологични явления по следните критерии:
а) явленията по т. 2.3, букви „а“ до „е“ се
включват само ако се очаква да се появят между
долното и горното ниво на прогнозата SIGWX;
б) съкращението „CB“ се включва само ако
се отнася до появяване или очакване за поява
на купесто-дъждовни облаци:
1) засягат се области с максимално пространствено покритие 50 % или повече от съответната
област;
2) по протежение на линия с малко или без
разстояние между отделните облаци;
3) вградени в облачни слоеве или скрити от
намалена видимост;
в) с включването на „CB“ се подразбира
включването на всички метеорологични явления,
нормално свързани с купесто-дъждовна облачност,
т.е. гръмотевична буря, умерено или силно обледяване, умерена или силна турбулентност и град;
г) където вулканично изригване или аварийно
изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата е причина за включването на символите
за вулканична активност или за радиоактивност
в прогнозата SIGWX, се включват и съответните
височини, до които стълбът пепел или радиоактивният материал е достигнал или се очаква да
достигне, и
д) в случай на едновременно или частично
припокриващо се събитие по т. 2.3, букви „а“,
„и“ и „й“ най-висок приоритет се дава на това
по „и“, следвано от „й“ и „а“; символът на събитието с най-висок приоритет се поставя на
местоположението му и се използва стрелка за
връзка на местоположението на другото(другите)
събитие(я) със съответните символи или текстово
съобщение.
2.6. Метеорологичните служби на ДАНО, които
използват BUFR данни от СЦЗП, го известяват
незабавно при откриване или докладване на значими несъответствия по отношение на прогноза
SIGWX по отношение на:
а) обледяване, турбулентност, купесто-дъждовна облачност, която е скрита, честа, вградена,
или се наблюдава шквалова линия и пясъчна/
прашна буря, и
б) вулканично изригване или аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата
със значение за полетите на ВС.
Световният център за зонални прогнози, получавайки съобщението, потвърждава неговото
приемане до подателя заедно с кратък коментар
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върху доклада и предприетите действия, използвайки същите средства за комуникация, каквито
е използвал подателят.
3. Консултативен център за вулканична пепел
(Volcanic ash advisory centre (VAAC)
3.1. Консултативната информация за вулканична пепел се разпространява във вид на явен
текст със съкращения с използване на одобрените
от ICAO съкращения и числени стойности. При
невъзможност да се използват одобрените от
ICAO съкращения се използва английски явен
текст със съкращения.
3.2. Когато консултативната информация за
вулканична пепел се изготвя в графичен формат,
той е във вида, показан в приложение № 7, и се
разпространява:
а) в преносим графичен формат PNG;
б) в кодова форма BUFR при обмен в бинарен
формат.

Приложение № 9
към чл. 128
Технически изисквания за информация за органите за ОВД, службите за търсене и спасяване
и за аеронавигационна информация
Техническите изисквания конкретизират аеронавигационното метеорологично обслужване
и видовете информация, предоставяна на органите за ОВД, службите за търсене и спасяване
и службите за аеронавигационна информация,
както и задълженията на длъжностните лица
при тази дейност, в съответствие с глава девета
от наредбата.
Информацията, необходима на органите за
ОВД, службите за търсене и спасяване и службите
за аеронавигационна информация, се предоставя
от съответната летищна метеорологична служба
или метеорологична служба за следене.
1. Информация за органите за ОВД
1.1. Информация, предоставяна на летищната
контролна кула.
Метеорологичната информаци я, която се
предоставя на летищната контролна кула от
съответната летищна метеорологична служба,
се определя според необходимостта и включва:
а) локални редовни и специални сведения и
сведения в кодова форма METAR/SPECI, летищни
прогнози TAF, тренд-прогнози и техните корекции
за съответното летище;
б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения и сигнали за срез на вятъра и летищни
предупреждения;
в) допълнително договорена метеорологична
информация, като прогнози за приземния вятър
за определяне на евентуални промени на използваемите писти за излитане и кацане и др.;
г) информация за облак от вулканична пепел,
за който не е издадена информация SIGMET;
д) информация за вулканична активност и/
или вулканично изригване.
1.2. Информация, предоставяна на органа за
контрол на подхода.
Метеорологичната информаци я, която се
предоставя на органа за контрол на подхода от
съответната летищна метеорологична служба, се
определя от необходимостта и включва:
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а) локални редовни и специални сведения
и сведени я в кодова форма META R/SPECI,
включващи последните данни за атмосферното
налягане, летищни прогнози TAF и тренд-прогнози, както и техните корекции за летището/ата
в обслужвания район;
б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения за срез на вятъра, съответните специални доклади от ВС за обслужваното въздушно
пространство и летищни предупреждения;
в) допълнително договорена метеорологична
информация;
г) получена информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена информация
SIGMET;
д) получена информация за вулканична активност и/или вулканично изригване.
1.3. Информация, предоставяна на районния
контролен център и на центъра за полетна информация.
Метеорологичната информаци я, която се
предоставя на центъра за полетна информация
или районния контролен център от съответната
метеорологична служба за следене, се определя
от необходимостта и включва:
а) редовни и специални сведения в кодова
форма METAR/SPECI, включващи последните
данни за атмосферното налягане на летищата,
летищни прогнози TAF, тренд-прогнози, както и
техните корекции, обхващащи района за полетна
информация или контролирания район, а при
поискване – и за летищата от съседните РПИ в
съответствие с РАНС;
б) прогнози за вятъра и температурата във
височина, за значими метеорологични явления по
маршрута и техните корекции, особено за такива
явления, които могат да препятстват изпълнението на полети по правилата за визуални полети,
информации SIGMET и AIRMET, специални
доклади от ВС за РПИ, а при поискване – и за
съседните РПИ;
в) д р у г а м е т е о р о л о г и ч н а и н ф о р м а ци я, изиск вана от цент ъра за полетна
и нформа ц и я и л и ра йон н и я кон т ролен цент ър, необход и ма за у дов ле т воря ва не на
изискванията на ВС в полет; ако метеорологична служба за следене не разполага с исканата
информация, тя я осигурява с помощта на друга
метеорологична служба;
г) получената информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена информация
SIGMET;
д) получената информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата
в съответствие с договореностите между ДАНО
и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);
е) информация за тропични циклони, издадена
от TCAC за неговия район на отговорност;
ж) информация за вулканична пепел, издадена
от VACC за неговия район на отговорност; и
з) информация за вулканична активност и/
или вулканично изригване.
1.4. Информация, предавана чрез аеронавигационна телекомуникационна станция.
Актуални метеорологични сведения и прогнози
се предават при необходимост на аеронавигационната телекомуникационна станция за нуждите
на полетна информация.
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1.5. Формат на информацията.
1.5.1. Локалните редовни и специални сведения, сведенията в кодова форма METAR/
SPECI, летищните прогнози и тренд-прогнозите,
информациите SIGMET и AIRMET, прогнозите
за вятъра и температурата във височина и измененията им се предават на органите за ОВД в
същата форма, в която се изготвят и обменят с
другите метеорологични служби.
1.5.2. ДАНО определя начина за предоставяне
на данните за атмосферата във височина в гридформат, които се използват в компютърните
системи за целите на ОВД. Тези данни се предоставят възможно най-бързо след завършване
на обработката на прогнозата.
2. Информация за службите за търсене и
спасяване
2.1. Списък на информацията.
Метеорологичната информаци я, която се
предава на службите за търсене и спасяване,
включва сведения за метеорологичните условия,
съществували в последното известно местоположение на изчезналото ВС и по протежение
на предвиждания му маршрут, като се обръща
специално внимание на:
а) значимите метеорологични явления по
маршрута;
б) количеството, вида, височината на долната
и горната граница на облаците, особено на купесто-дъждовните;
в) видимостта и явленията, които я намаляват;
г) вятъра при земята и във височина;
д) състоянието на земната повърхност, наличието на снежна покривка или наводнение;
е) температ у рата на водната повърхност,
състоянието на морето, леденото покритие, ако
има такова, и морските течения, ако са в зоната
на търсене;
ж) атмосферното налягане на морското ниво.
2.2. Информация, предоставяна при поискване.
2.2.1. При искане от службите за търсене и
спасяване съответната метеорологична служба
осигурява получаването на подробни сведения за
полетната документация, с която е било осигурено
изчезналото ВС, включително и за корекциите на
прогнозите, предадени на ВС по време на полета.
2.2.2. Съответната метеорологична служба
подпомага действията за търсене и спасяване,
като при поискване осигурява:
а) пълна и подробна информация за текущите и прогнозираните метеорологични условия в
района на търсене;
б) текуща и прогностична информация по
маршрутите, по които лети издирващият самолет
от летището, от което се извършва търсенето, до
района на произшествието и обратно.
2.2.3. При искане от службите за търсене и
спасяване съответната метеорологична служба
осигурява и метеорологична информация, необходима на корабите, участващи в операциите по
търсене и спасяване.
3. Информация за службите за аеронавигационна информация
3.1. Списък на информацията.
На службите за аеронавигационна информация
при необходимост се предоставя:
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а) информация за вида и организацията на
метеорологичното обслужване, предоставяно на
международната аеронавигация, която се публикува в Сборника за аеронавигационна информация
(AIP) на Република България;
б) информация за изготвяне на NOTAM или
ASHTAM, която включва сведения за:
– въвеждане, преустановяване или значителни
изменения в предоставяното аеронавигационно
метеорологично обслужване;
– възникване на вулканична дейност;
– аварийно изхвърл яне на радиоактивни
материали в атмосферата в съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР);
в) и н ф о р м а ц и я , н е о б хо д и м а з а и з г о т вяне на аерона ви га ц ион н и и нформа ц ион н и
циркуляри, включително за:
– очаквани важни изменения в аеронавигационното метеорологично обслужване и използваните процедури и технически средства;
– влияние на определени метеорологични
явления върху полетите на ВС.

Приложение № 10
към чл. 133, ал. 2
Технически изисквания за комуникациите
Основните изисквания към комуникациите
са опредени в глава десета.
1. Специфични изисквания към комуникациите.
1.1. Изисквания към времето за разпространение на метеорологичната информация.
Съобщенията и бюлетините с оперативна
метеорологична информация, които се разпространяват по AFTN, е необходимо да достигат до
адресата за време не по-голямо от:
а) 5 min – за съобщения SIGMET и AIRMET,
консултативна информация за вулканична пепел и
тропически циклони и специални доклади от ВС;
б) 5 min – за предавани в явен текст със сък
ращения корекции на прогнози за значими метеорологични явления и прогнози във височина;
в) 5 min – за уточнение и корекции на летищните прогнози;
г) 5 min – за сведения в кодова форма METAR/
SPECI, тренд-прогнози и летищни прогнози,
предавани в радиус до 900 km (500 NM);
д) 10 min – за сведени я в кодова форма
METAR/SPECI, тренд-прогнози и летищни прогнози, предавани в радиус над 900 km (500 NM).
1.2. Данни в гридформат за органите за ОВД
и операторите.
1.2.1. ДАНО организира изобразяването на
числени данни за атмосферата във височина в
гридформат за компютрите на органите за ОВД.
1.2.2. При осигурена възможност числени
данни за атмосферата във височина в гридформат се предават до операторите за компютърно
планиране, но систематизацията на предаването
се договаря между СЦЗП, ГД ГВА и операторите.
2. Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа и глобалната компютърна
мрежа интернет
2.1. Метеорологични бюлетини в буквеноцифров формат.
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2.1.1. Съставяне на бюлетини.
Когато е възможно, обменът на оперативна
метеорологична информация се извършва чрез
бюлетини от еднотипна метеорологична информация.
2.1.2. Време за попълване на бюлетините.
Метеорологичните бюлетини, предназначени
за регулярен обмен на оперативна информация,
се попълват и предават в съответствие с действащото разписание.
Сведенията в кодова форма METAR се предоставят за предаване не по-късно от 5 min след
фактическото време на наблюдение.
Летищните прогнози TAF се предоставят за
предаване най-малко един час преди началото
на периода на валидност, освен ако друго не е
определено от РАНС.
2.1.3. Комуникационна глава на бюлетините.
Комуникационната глава на метеорологичните
бюлетини, съдържащи оперативна метеорологична информация, предназначени за разпространение чрез AFTN или чрез световната интернет
мрежа, се състои от:
а) условно обозначение от четири букви и
две цифри;
б) ICAO четирибуквен индикатор на местоположението, съответстващ на географското положение на метеорологичната служба, изготвяща
или съставяща метеорологичния бюлетин;
в) група „ден-време“;
г) трибуквен индикатор (при необходимост).
2.1.4. Структура на бюлетините.
Метеорологичните бюлетини, съдържащи оперативна информация и предавани чрез AFTN, се
включват в текстовата част на AFTN съобщението.
2.2. Продукти от ССЗП.
2.2.1. Телекомуникационно оборудване за
доставяне на продукти от СЦЗП.
Продуктите на ССЗП се доставят чрез AFS
или чрез глобалната компютърна мрежа интернет.
2.2.2. Изисквания към качеството на картите.
При разпространение на продуктите на ССЗП
във форма на карти качеството на получаваните
карти за полетно планиране и документация
трябва да осигурява висока четливост най-малко
върху 95 % от площта, която покриват.
2.2.3. Изисквания към предаването на информация.
Начинът на предаване на информация трябва
да осигурява минимални прекъсвания – не поголеми от 10 min на 6 h.
2.2.4. Комуникационни глави на бюлетините
с продукти на ССЗП.
Комуникационните глави на метеорологичните бюлетини, съдържащи продукти на ССЗП в
цифров вид за пренос чрез AFS или чрез глобалната
компютърна мрежа интернет, са в съответствие
с изискванията на т. 2.1.3.
3. Аеронавигационна подвижна телекомуникационна мрежа
3.1. Съдържание и формат на сведенията.
3.1.1. Съдържанието и форматът на сведенията,
прогнозите и информацията SIGMET, предавани
до ВС, съответстват на изискванията на приложения № 1, 3 и 4.
3.1.2. Съдържанието и форматът на докладите,
предавани от ВС, съответстват на изискванията на приложение № 2 (PANS-ATM, Doc 4444,
Appendix 1).
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3.2. Съдържание и формат на метеорологичните бюлетини.
При предаване на метеорологичните бюлетини през аеронавигационна подвижна телекомуникационна мрежа съдържанието им остава
непроменено.
4. Използване на авиационната линия за предаване на данни – D-VOLMET
4.1. Съдържание на метеорологичната информация в D-VOLMET.
4.1.1. Летищата, за които METAR, SPECI и
TAF са налични за предоставяне на ВС в полет
по линия за предаване на данни, се определят
в РАНС.
4.1.2. Летищата, за които SIGMET и AIRMET
са налични за предоставяне на ВС в полет по линия за предаване на данни, се определят в РАНС.
4.2. Критерии към информацията, предоставяна
чрез D-VOLMET.
4.2.1. На ВС в полет чрез линия за предаване
на данни се предоставят последните налични
META R, SPECI, TA F, валидните SIGMET и
AIRMET.
4.2.2. TAF, включен в D-VOLMET, се обновява
своевременно, за да се осигури наличието на последната издадена прогноза от метеорологичната
служба при предоставянето є на ВС в полет по
линия за предаване на данни.
4.2.3. Ако няма валидна информация SIGMET,
издадена за РПИ, в D-VOLMET се включва съобщението „NIL SIGMET“.
4.3. Формат на информацията, предоставяна
чрез D-VOLMET.
Съдържанието и форматът на сведенията,
прогнозите и информациите SIGMET и AIRMET,
предоставяни чрез D-VOLMET, са в съответствие
с изискванията на приложения № 1, 3 и 4.
5. Използване на аеронавигационната служба
за радиоразпространение – предавания VOLMET
5.1. Съдържание на метеорологичната информация в предавания VOLMET.
5.1.1. Летищата, за които METAR, SPECI
и TAF са включени в предаванията VOLMET,
последователността и времето на предаване в
емисията се определят в РАНС.
5.1.2. РПИ, за които информации SIGMET са
включени в предаванията VOLMET, се определят от РАНС. При такива случаи информацията
SIGMET се предава в началото на предаването
или в петминутния времеви блок.
5.2. Критерии към информацията, включена
в предаванията VOLMET.
5.2.1. Когато в началото на радиопредаването
VOLMET няма постъпило сведение от дадено летище, се предава съответно последното получено,
като се указва срокът на наблюдение.
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5.2.2. Включения в предаванията VOLMET TAF
се коригира при необходимост, за да се осигури
актуалността на предаваната прогноза във връзка
с последните изменения на метеорологичните
условия в района на метеорологичната служба.
5.2.3. Когато се включват информации SIGMET
в предаванията VOLMET, но в момента няма
валидна информация SIGMET за съответния
РПИ, се включва съобщението „NIL SIGMET“.
5.3. Формат на информацията, включена в
предаванията VOLMET.
5.3.1. Съдържанието и форматът на сведенията,
прогнозите и информациите SIGMET, включени
в предаванията VOLMET, са в съответствие с
изискванията на приложения № 1, 3 и 4.
5.3.2. В предаванията VOLMET се използва
стандартна радиотелефонна фразеология.
3163

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1725-НС
от 22 март 2012 г.
На 21 март 2012 г. с Решение на Народното събрание за персонални промени в
Министерския съвет на Република България
за министър на здравеопазването е избрана
народният представител Десислава Вълчева
Атанасова – регистрирана в кандидатската
листа на ПП „ГЕРБ“ за Деветнадесети многомандатен избирателен район – Русенски, в
изборите за 41-во Народно събрание.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител Петър
Иванов Даскалов, следващ кандидат от листата
на ПП „ГЕРБ“ за Деветнадесети многомандатен избирателен район – Русенски, в изборите
за 41-во Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
3361

Поправка. Министерският съвет прави поправка в Постановление № 59 от 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 22 от 2012 г.):
В § 26, с който се изменя чл. 46, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на
правосъдието, думите „от 12,00 до 16,00 ч.“ да се четат „от 10,00 до 16,00 ч.“.
3360
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 195
от 29 февруари 2012 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Бабината поляна“, разположена в землището на с. Труд, община „Марица“,
област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
ЗПБ и § 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и Протоколно решение по т. 28 от протокол № 4 на
Министерския съвет от 1 февруари 2012 г. разрешавам
на „Литос Комерс“ – ЕООД, Асеновград – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
115810018, със седалище и адрес на управление Асеновград 4230, ул. Стоян Джансъзов 3, да извърши
за своя сметка проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Бабината поляна“, разположена
в землището на с. Труд, община „Марица“, област
Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,55 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

№

X (m)

3.

4551500

8616130

4.

4552435

8615852

5.

4552716

8615820

3217
РАЗРЕШЕНИЕ № 196
от 29 февруари 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Чатала“, разположена
в землището на с. Сокол, община Нова Загора,
област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 ЗПБ и § 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и Протоколно решение по т. 27 от протокол № 4 на Министерския съвет от 1 февруари
2012 г. разрешавам на „Пи Ес Ай“ – АД, Стара
Загора – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 833175762, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 190, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Чатала“, разположена
в землището на с. Сокол, община Нова Загора,
област Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,33 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Бабината
поляна“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Чатала“
Координатна система 1970 г.

Y (m)

№

X (m)

Y (m)

4632500

9472840

4632500

9473440

1.

4552850

8616200

1.

2.

4551500

8616545

2.
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№

X (m)

Y (m)

№

X (m)

Y (m)

3.

4632030

9473660

4.

4691636

8657501

4.

4631750

9473620

5.

4691811

8657382

5.

4632320

9472840

6.

4691761

8657049

3218

3219

РАЗРЕШЕНИЕ № 197
от 29 февруари 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Иванковец“,
разположена в землищата на с. Горско Косово и
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 ЗПБ и § 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100
от 2010 г.) и Протоколно решение по т. 26 от
протокол № 4 на Министерск и я съвет от 1
февруари 2012 г. разрешавам на „Скални материали“ – АД, Русе – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 117000486, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Отец
Паисий 6, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Иванковец“, разположена в
землищата на с. Горско Косово и гр. Сухиндол,
община Сухиндол, област Велико Търново, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,34 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Иванковец“
Координатна система 1970 г.

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 39
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Алфатар, одобрява „ПУП – парцеларен план „Трасе на кабелна линия 20 kV“ – гр. Алфатар, община
Алфатар, с възложител: „Технотрейд“ – ООД, по
заявление с вх. № 096 от 15.02.2012 г., за имоти с
идентификатори: № 00415.202.1; № 00415.202.502;
№ 00415.134.505; № 00415.134.1; № 00415.203.3 от
кадастралната карта на гр. Алфатар.
Председател: Зл. Питакова

3239

29. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Каменливото кладенче“, разположена
на територията на община „Тунджа“ и община
Елхово, област Ямбол, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4615971

9501471

2.

4612721

9509157

3.

4611075

9507955

4.

4614463

9501355

3221
29а. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Раюв камък“,
разположена на територията на община Елена,
област Велико Търново, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4649832.6

9470820.6

№

X (m)

Y (m)

2.

4649839.1

9474708.6

1.

4691385

8656540

3.

4646384.5

9474754.9

2.

4691101

8656761

4.

4646384.5

9470831.1

3.

4691369

8657232

3222

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4,
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 8 ЗУТ
е издал на Държавно предприятие „Национална
компания железопътна инфраструктура“ Заповед
№ РС-6 от 12.03.2012 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-25 от 18.08.2009 г. за строеж:
„Реконструкция и електрификация на жп линията
по коридор ІV и ІХ „Пловдив – Свиленград“.
Фаза: „Системи“: Системи за сигнализация,
телекомуникации и система „SCADA“ за цялата
линия с въвеждане на етапност на изграждане и
предаване с допуснато предварително изпълнение
при условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“, а предварителното изпълнение – в 3-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3345
252. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 0248/2011/000235 от 1.03.2012 г. възлага на Вихра
Демирева Батакова с постоянен адрес – Бургас,
ул. Карлово 20, вх. А, ет. 3, ап. 6, следния недвижим имот, представляващ: самостоятелен
обект – апартамент С1 с идентификатор на самия
обект 51500.507.551.1.26, намиращ се в гр. Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, к/с „Роял Дриймс“, вх. С,
ет. 2, ап. С1, разположен в сграда № 1 с идентификатор на сградата 51500.507.551.1, със застроена
площ 51,20 кв. м, състоящ се от коридор, дневна
с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с
тоалетна и балкон, намиращ се на първи жилищен
етаж, кота +2,80 м, при граници: изток – общ
коридор, запад – двор, север – ап. С2 и двор,
юг – общ коридор със стълбище, отгоре – ап. С6,
отдолу – санитарни помещения, както и 0,46 %
идеални части от общите части на сградата, за
сумата 40 201 лв. Имотите се продават такива,
каквито са в момента на продажбата, и купувачът
не може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
3283
145. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
дирекция „Събиране“, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № 4909/2007/000141 от 14.03.2012 г. възлага на „Антонов БГ“ – ЕООД, ЕИК 200279885,
с адрес: гр. Дебелец, ул. Патриарх Евтимий 1,
следния недвижим имот: едноетажна сграда,
склад за фуражи, застроена площ 376 кв. м (основна сграда с четири помещения със застроена
площ 360 кв.м и застроен обем 1440 м 3 и на юг
от нея пристройка със застроена площ 16 кв. м
и застроен обем 38 м 3), с полагащите се към
обекта 756/4531 идеални части от земята на УПИ,
намираща се в гр. Дебелец, ул. П. Евтимий 55
и ул. Христо Смирненски 2 – 4, в УПИ VІІІ-681,
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кв. 48 по подробния устройствен план на гр.
Дебелец и съгласно скица № 68 от 13.09.2011 г.
на Община Велико Търново, за сумата 49 388 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
3331
939. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
обявява конкурси за професори по: професионално направление 7.6. Спорт – лека атлетика към
катедра „Лека атлетика“ – един; професионално
направление 7.6. Спорт към сектор „Биохимия“,
катедра „Физиология и биохимия“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Центъра за
развитие на академичния състав на НСА „Васил
Левски“, Студентски град, ет. 4. Списъкът на
необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в НСА „Васил Левски“.
3300
51. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси
за професори във: професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (аграрна икономика) – двама,
професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност Икономика и управление
(икономически анализ и планиране в отбраната и
сигурността) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката
(системи на управление ресурсите на предприятието) – един, професионално направление 3.8
Икономика, научна специалност Приложение на
изчислителната техника в икономиката (проектиране на информационни системи и бизнес интелигентност) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Статистика
и демография (демографска статистика) – един;
доценти във: професионално направление 3.7
Администрация и управление, научна специалност Социално управление (стратегическо управление и управление на знанията) – един,
професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност Световно стопанство и МИО
(европейска интеграция) – един, професионално
направление 3.3 Политически науки, научна
специалност Политология (теория на международните отношения – международна политическа
икономия) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Икономика
и управление (история на военната икономика
и европейска архитектура на сигурност) – един,
професионално направление 3.6 Право, научна
специалност Трудово право и обществено осигуряване – един, професионално направление
3.6 Право, научна специалност Гражданско и
семейно право – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в дирекция „Наука“, сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет
2038, тел. 81-95-390.
3286
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58. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за доценти в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по: професионално
направление 7.4. „Обществено здраве“, научна
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един
за Катедрата по икономика на здравеопазването и един за Катедрата по социална медицина
и здравен мениджмънт за преподаването по
„Медицинска социология“; професионално направление 7.1. „Медицина“, научна специалност
„Хирургия“ – един за Катедрата по здравни грижи
за преподаване по специалностите „Медицинска
сестра“ и „Акушерка“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи – София, ул.
Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. 02/94323-04, деканат.
3205
14. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание Решение № 127 на Министерския съвет от 12.05.2011 г.
за утвърждаване таксите за кандидатстване и за
обучение в държавните висши училища за учебната 2011 – 2012 г. (ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.),
решение на АС от 6.03.2012 г. на МУ – Варна,
и Заповед № Р-109-68 от 6.03.2012 г. преобявява
конкурса за приемане на редовни докторанти
за учебната 2011/2012 г. по следните научни
специалности:
Научни области, групи специалности, специалности

Шифър Брой

1

2

3

03.01.13

1

Нефрология

03.01.15

1

Ото-рино-ларингология

03.01.35

1

Офталмология

03.01.36

1

Гръдна хирургия

03.01.44

1

Сърдечно-съдова хирургия

03.01.49

1

Педиатрия (детска онкохемато- 03.01.50
логия)

1

Педиатрия

7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ
Вътрешни болести

03.01.50

1

Педиатрия (детска ендокрино- 03.01.50
логия)

1

Социална медицина и органи- 03.01.53
заци я на здравеопазването и
фармац и я та(за Фак ул т ета по
фармация)

1

Технологи я на лекарствените 03.02.01
форми и биофармацията

1

3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ
НАУКИ
Медицинска психология

05.01.14

1

4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИК А И
ИНФОРМАТИКА
Биохимия

01.06.10

1
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1

2

3

Биоорга н и ч на х и м и я, х и м и я 01.05.10
на природните и биологически
физиологично активни вещества

1

Ботаника

1

Общо:

01.06.03

11

Кандидатите за участие в конкурса подават
следните документи:
1. Молба – образец до ректора на университета.
2. Нотариално заверено ксерокопие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението.
3. Автобиография.
4. Апликационна форма.
5. Други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област.
6. Документ, удостоверя ващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурс (46 лв.
за първи изпит по специалност и 25 лв. по западен език). Плащането се извършва в Банка
„ДСК“ – ЕАД, клон Варна, BIC STSABGSF, IBAN
BG24STSA93003100040700 – в левове. Кандидатите
за докторанти на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13
и чл. 71 от Закона за висшето образование се
задължават да заплащат такса за първата година
на обучение. Срокът за подаване на документи е 2
месеца след обнародването в „Държавен вестник“.
Адрес за справки и подаване на документи: Варна,
Медицински университет, ул. Марин Дринов 55,
сграда ректорат, ет. 3, отдел „Научен“, от 9 до
12 ч. и от 14 до 15 ч., тел. 052/677 055 или 677
056, М. Матева и М. Николова.
3275
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за главен асистент по 01.06.14
ентомология за нуждите на изследователска група
(„Фауна, таксономия и екология на безгръбначни
животни“) в секция „Биоразнообразие и екология
(на безгръбначни животни)“ към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите
и документите по конкурса са публикувани на
сайта на института: www.iber.bas.bg<http://www.
iber.bas.bg>. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ доц. Снежана Грозева, тел. 0884-606-814.
Документи – в деловодството на ИБЕИ – база 2,
бул. Цар Освободител 1.
3240
172. – Институтът по етнология и фолклорис
тика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурс за доцент по 05.04.09 фолклористика
(професионално направление 2.1. Филология) за
нуждите на секция „Антропология на словесните
традиции“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, тел. 979-3011, и ул. Московска 6А.
3013
168. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент по 4.2 направление
Химически науки по 01.05.03 органична химия за
нуждите на лаборатория „ЯМР спектроскопия“
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със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872-48-17.
3204
21. – Институтът по отбрана – Министерство
на отбраната, обявява конкурс за академична
длъжност доцент за военнослужещ по научна
специалност 02.21.07 автоматизирани системи за
обработка на информация и управле ние, област
на висшето образование 5. „Технически науки“,
професионално направление 5.2 „Електротехника,
електроника и автоматика“ – един, със срок на
подаване на документите до 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Института
по отбрана. Упражняването на длъжността, за
която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация). Документи и справки – София,
бул. Тотлебен 34, тел.: 02/92 21812, 02/92 21810,
02/92 21805, 02/92 21820.
3319
35. – Институтът по овощарство – Пловдив,
обявява конкурс за професор по професионално
направление 6.1. Растениевъдство, специалност
„Овощарство“ (Технологии за отглеждане на
овощните култури) за нуждите на Института
по овощарство – Пловдив, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, 4004 Пловдив, кв.
Остромила 12, тел. 032/692 349.
3026
798. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация на част
от „Метрополитен София – ІІ метродиаметър“
при Метростанция ІІ – 11, бул. Черни връх, м.
Лозенец – І ч., кв. 274, УПИ І, кв. 277, УПИ І и
ІІ, кв. 279, УПИ І и VІ, м. Лозенец ІІ ч., кв. 212,
УПИ І, ІІ и улица по о.т. 96а – 227а (продължение
на ул. Драгалевска), който е изложен в район
„Лозенец“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Лозенец“.
3339
14. – Община Асеновград съобщава, че е
изработена план-схема за „Кабелна мрежа на
„Цифрова кабелна корпорация“ – ЕООД, Асеновград“ на територията на Асеновград. Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в Информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3318
11. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че изработен ПУП – парцеларен план за обект:
„Довеждащ канализационен колектор от гр. Бели-
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ца и с. Краище до площадката на ПСОВ Белица“
по кадастралната карта на землище гр. Белица и
с. Краище, община гр. Белица, област Благоевград,
с възложител Община Белица. Трасето на канализационен колектор в землище гр. Белица, община
Белица, област Благоевград, мннава през имоти:
имот 03504.0.831 – водно течение, река – държавна
частна – 148 м; имот 03504.194.74 – храсти – стопа н исва но о т Общ и на Бел и ца – 6 м; и мо т
03504.194.76 – нива, орна земя – стопанисвано от
Община Белица – 8 м; имот 03504.194.77 – нива,
орна земя – стопанисвано от Община Белица – 3 м;
имот 03504.0.826 – пасище – стопанисвано от Община Белица – 176 м; имот 03504.216.29 – полски
път – общинска публична собственост – 5 м; имот
03504.216.76 – пасище – стопанисвано от Община Белица – 1488 м; имот 03504.216.175 – ливада – стопанисвано от Община Белица – 30 м; имот
03504.216.105 – напоителен канал – общинска публична – 9 м; имот 03504.216.170 – пасище – стопанисвано от Община Белица – 436 м; имот
03504.0.830 – път IV клас – общинска публична – 94 м; имот 03504.0.948 – път III клас – държавна публична – 14 м; имот 03504.0.946 – водно
течение, река – държавна частна – 131 м; имот
03504.0.942 – полски път – общинска публична – 165 м; имот 03504.0.945 – полски път – общинска публична – 315 м; имот 03504.0.939 – полски път – общинска публична – 275 м; имот
03504.0.984 – водно течение, река – държавна
частна – 144 м. Трасето на канализационен колектор в землище с. Краище, община Белица,
област Благоевград, минава през имоти: имот
39270.0.67 – водно течение, река – държавна частна – 16 м; имот 39270.0.62 – полски път – общинска публична – 1172 м; имот 39270.25.146 – нива –
стопанисвано от Община Белица – 166 м; имот
39270.25.147 – нива – собственост на наследници
на Димит ър К ирянов Бельов – 185 м; имот
39270.25.145 – нива – собственост на наследници на Костадин Иванов Фръндев – 43 м; имот
39270.25.148 – нива – собственост на Илия Иванов Попниколов – 43 м; имот 39270.0.57 – полск и път – общинска публична – 334 м; имот
39270.0.63 – полск и път – общинска п ублична – 42 м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация – гр.
Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
3258
29. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линейни обекти – за електрификация и
водоснабдяване, за ПИ № 077010, м. Маринкините мостчета, землище на с. Леденик, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на Община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3022
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29а. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 073002, м. Тютюнжув
дол, землище на с. Леденик, община Велико
Търново, относно промяна предназначението на
земята за „Складова база за строителни материали“, парцеларен план за линейни обекти – за
електрификация и водоснабдяване към ПУП.
Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Велико Търново в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3023
810. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ и ел. схема за ПИ с идентификтатор
18157.267.1 по КК на гр. Гурково за изграждане
на „Фотоволтаична цент ра ла“. Проек т ът се
намира в стая № 5 на общинската администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3238
706. – Община Лъки, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП – ПРЗ в обхват: кв. 9, кв. 10,
кв. 13 и кв. 59 и улици между о.т. 153 – 106 – 113
и о.т. 109 – 112 по ПУП на гр. Лъки, община
Лъки, област Пловдив, с инвеститор Община
Лъки. Проектът се намира в отдел „АУТБС“
при общинската администрация – гр. Лъки, и
може да бъде разгледан всеки работен ден от
9 до 12 ч. Недоволните от предвижданията на
проекта могат да го обжалват в 30-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
с подаване на писмени молби и възражения до
общинската администрация.
3223
55. – Общ и на Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация, кв. 40, 42, 43, 43А по
плана на с. Александрово, община Павел баня.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3237
1. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен уст ройствен план – план-схема за
газификация на гр. Павел баня, община Павел
бан я, к ъм П У П – ПРЗ. Док у ментаци ята по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3276
1. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект на ПУП – ПРЗ за промяна
предназначението на ПИ 076267 в м. Нова
Боклоджа по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски,
като се образува УПИ 076267 – производствени
и складови дейности, складови площи за разширение на патици, с регулационни граници
на ПИ 076267. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 1, стая 2.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация – гр. Раковски.
3025
30. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ИПР (изменение на план за регулация) за
УПИ: I-285, II-286, III-287, XXIII-307, XXIV-306,
XXV-305 и XXVI-304 в кв. 39, ИПР (изменение
на план за регулация) за УПИ: VIII-308 и VIII309 в кв. 40, и ИПУР (изменение на план за
улична регулация), като улицата от о.т. 125 до
о.т. 129 отпада и се предвижда продължение на
ул. Иван Вазов от о.т. 129 до о.т. 386 по плана на
с. Басарбово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
3021
171. – Общ и на С а н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за проектно трасе на кабел ниско напрежение за захранване на пречиствателна станция
за отпадни води в имот № 012031 в м. Дойкови
валти, землище на с. Струма, община Сандански. Трасето на кабела започва от съществуващ
стълб от селската мрежа ниско напрежение,
преминава през имот № 012017 – полски път,
землище с. Струма, имот № 000008 – полски
път в м. Полето, землище на с. Струма, община
Сандански, и достига до имот № 012031 в м.
Дойкови валти, землище на с. Струма, община
Сандански. Планът е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3301
172. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско
напрежение за захранване на пречиствателна
станция за отпадни води в имот № 007008 в м.
Мъртвицата, землище на с. Лебница, община
Сандански. Трасето на кабела започва от съществуващ стълб от селската мрежа ниско напрежение, преминава през имот № 000034 – па-
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сище, мера, имот № 000025 – полски път, имот
№ 000026 – полски път, всички в м. Мъртвицата,
землище на с. Лебница, община Сандански, и
достига до имот № 007008 в м. Мъртвицата, землище на с. Лебница, община Сандански. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3302
192. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за проектно трасе на eлектропровод 20 kV в
землище с. Плоски за МВЕЦ „Тремошница“ на р.
Санданска Бистрица. Трасето на електропровода
преминава през имот 000.503 – дървопроизводителни горски площи, землище на с. Плоски,
община Сандански. Планът е изложен в сградата
на общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3303
193. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на eлектропровод и
водопровод за ПИ № 080009 в м. Речичка река,
землище на гр. Сандански. Трасето на електропровода започва от съществуваща ел.касета в
имот с идентификатор 65334.181.8 – нива, м.
Чешмата, землище на гр. Сандански, преминава
през имот с идентификатор 65334.181.18 – полски
път, м. Габеро, землището на гр. Сандански;
имот с идентификатор 65334.209.9 – път І клас,
и имот с идентификатор 65334.080.582 – полски
път, м. Речичка река, землището на гр. Сандански. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в имот с идентификатор
65334.181.18 – полски път, м. Габеро, землището
на гр. Сандански, пресича имот с идентификатор 65334.209.9 – път І клас, преминава през
имот с идентификатор 65334.080.582, м. Речичка
река, землището на гр. Сандански. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3304
194. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за проектно трасе на напорен тръбопровод за МВЕЦ „Тремошница“ на р. Санданска
Бистрица. Трасето на напорния тръбопровод
преминава през имот 000.251 – залесена горска
територия в м. Туричка черкава, землище на с.
Лиляново, и през имот 000.371 – широколистни
дървесни видове, землището на с. Лиляново,
община Сандански. Планът е изложен в сградата
на общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3305
11. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на подземен електропровод 20 kV от ЖР стълб
№ 27 на ВЛ 20 kV „Чуката“ от ПС „Комуна“ до
ПИ 006001, м. Кални кавак , землище с. Сотиря, община Сливен, за присъединяване на
фотоволтаична централа в същия имот. Трасето
преминава през имоти – общинска собственост,
в землищата на гр. Сливен и с. Сотиря, община
Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3024
4. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в местност Герени, землище на гр.
Созопол, област Бургас. С внесения проект за
подробен устройствен план – парцеларен план,
се обособява улична регулация на второстепенна
улица с о.т. 78 и о.т. 79 с ширина 7,00 м и два
тротоара по 1,50 м от двете страни. Ситуира се
изцяло в ПИ 67800.324.51. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
3259
24. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване – на
ПИ с идентификационен № 77476.507.163 по
кадастралната карта на землище с. Хрищени,
община Стара Загора, с обща дължина на кабел
CpH (20 kV) 392 м, минаващо по имот с идентификационен № 77476.507.523, представляващ
полски път, собственост на Община Стара Загора, и имот с идентификационен № 77476.507.155,
представляващ напоителен канал, собственост на
МЗГ – ХМС. Сервитутът на провода не налага
ограничения в поземлени имоти. Проектът е
на разположение в сградата на общината – бул.
Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писменни
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3015
1. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на обслужващ път до винарска изба „Шато
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Сунгурларе“ в УПИ І-000269, квартал 1, м. Кайка
дере, землище гр. Сунгурларе, община Сунгурларе.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3014

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от БТД „Глобал турс“ – АД,
Бургас, ул. Одрин 15, против Заповед № 31 от
13.05.2011 г. на изпълнителни я дирек тор на
„Слънчев бряг“ – АД, с която се въвеждат забрани за паркиране на МПС извън определените за
това места, както и реда за репатриране и санкциониране на неправилно паркирани МПС на
територията на к.к. „Слънчев бряг-изток“ – АД.
По жалбата е образувано адм. дело № 1653/2011,
насрочено за 23.05.2012 г. от 10 ч.
3262
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 285 по описа
на съда за 2012 г. на Х троен състав по жалба на
„Софиягаз“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Пламен Стефанаов Хитев срещу
Решение № 31 на Столичния общински съвет за
приемане на Наредба за изменение на Наредбата
за определяне и администриране на местни такси
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и цени на услуги, предоставяни от Столичната
община. Предмет на делото е законосъобразността
на т. 7б от чл. 64, ал. 1 и т. 7б от приложение № 4
„Такси за технически услуги“ от Наредбата за
определяне и администриране на местни данъци
и цени на услуги, предоставяни от Столичната
община (наредбата), с които се въвежда такса за
извършване на техническа услуга издаване на разрешение за строеж на газова инсталация в жилищни,
обществени, офис сгради и промишлени (производствени) сгради. С жалбата се иска обявяване
на нищожността на т. 7б от чл. 64, ал. 1 и т. 7б
от приложение № 4 „Такси за технически услуги“
от Наредбата за определяне и администриране на
местни данъци и цени на услуги, предоставяни от
Столичната община, поради допуснати съществени
нарушения на административно-производствените правила, противоречие с материално-правни
разпоредби и несъответствия с целта на закона.
Делото е насрочено за 1.06.2012 г. от 10 ч.
3227
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 27 състав, призовава Маргарита Георгиева Велчева-Йорданова и Стефка Георгиева
Иванова като заинтересовани страни по адм. д.
№ 3077/2011, образувано по жалба на Недялка
Димова Керезова, Пламен Тодоров Керезов,
Юлия Иванова Пенчева, Мария К лементова
Димитрова и Мартин Асенов Ангелков срещу
Заповед № РД-18-76 от 21.12.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Делото е насрочено за
29.05.2012 г. от 10 ч. Заинтересованите страни
да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на ГПК.
3327

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 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 обявления за концесии – 50 лв.
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