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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 26 август 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Комисия за публичен
надзор над регистрираните
одитори
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

1

Министерство
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
2

1

Централна избирателна комисия
 Решение № 768-НС от 21 август 2014 г.
относно поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени
с Решение № 632-НС от 15 юли 2014 г. на
ЦИК, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
70

Министерство
на образованието
и науката
 Наредба за изменение на Наредба № 1
от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на на-

родната просвета

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
(обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2013 г., бр. 15 и бр. 56 от 2014 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на заседание на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори,
проведено на 6.07.2012 г., и изменен с Решение
№ 66 на КПНРО от заседание, проведено на
12.03.2013 г., Решение № 25 на КПНРО от
заседание, проведено на 11.02.2014 г., Решение
№ 80 на КПНРО от заседание, проведено на
25.06.2014 г., и Решение № 96 на КПНРО от
заседание, проведено на 12.08.2014 г.“
§ 2. В приложението към чл. 30, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „16“ става „17“.
2. В т. 3 числото „8“ става „7“.
Председател:
Ваня Донева
5626

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2010 г. за работните заплати на персонала в
звената от системата на народната просвета
(обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Група

І. Педагогическ и спец иа л ис т и с
ръководни
функции
ІІ. Педагогически специалисти

Длъжности

Минимална
основна работна заплата от
1.09.2014 г.
директор на учили680 лв.
ще, детска градина
и обслужващо звено
помощ н и к-д и р ек630 лв.
тор
младши учител,
530 лв.
младши възпитател
учител, ръководител на компютърен
к аби не т, р ъково д и т ел на фи л иа л
в междуучилищен
център за трудово
политехническо обучение (МУЦТПО),
логопед, психолог,
педагогически съветник, корепетитор, хореог раф,
педагог, ресу рсен
530 лв.
учител, възпитател
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Група

ДЪРЖАВЕН
Длъжности

Минимална
основна работна заплата от
1.09.2014 г.

старши учител,
старши възпитател
главен учител, главен възпитател

555 лв.
590 лв.

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.
Министър:
Румяна Коларова
5736

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното
обслужване на гражданското въздухоплаване
(ДВ, бр. 25 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7 думата „свидетелство“ се заменя
с „удостоверение“.
§ 2. В чл. 9 думата „свидетелствата“ се заменя с „удостоверенията“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Доставчиците на аеронавигационно
обслужване поддържат постоянна връзка с
ползвателите по чл. 2, ал. 2 по въпросите,
свързани с предоставянето на аеронавигационно метеорологично обслужване.“
2. Досегашните ал. 1 – 9 стават съответно
ал. 2 – 10.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Доставчиците на аеронавигационно
обслужване след консултация с ползвателите
определят летища, за които летищните метеорологични служби получават предизвестие за:“.
2. В ал. 2 думата „уведомлението“ се заменя
с „предизвестието“, а думите „метеорологична
служба, обслужваща летището“ се заменят с
„летищната метеорологична служба“.
§ 5. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите потребители
се снабдяват с аеронавигационни метеорологични прогнози в цифрова форма от двата
световни центъра за зонални прогнози (СЦЗП),
разположени в Лондон и Вашингтон, които
са част от световната система за зонални
прогнози и които:
1. изготвят глобални метеорологични прогнози на необходимите нива за:
а) вятър във височина;
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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;
е) купесто-дъждовни облаци;
ж) обледяване;
з) турбулентност;
2. изготвят глобални прогнози за значими
метеорологични явления (SIGWX);
3. разпространяват прогнозите по ал. 1,
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 пренос на замърсяване на атмосферата, за да ги включат
в прогнозите за значими метеорологични
явления (SIGWX);
5. създават и поддържат информационни
канали 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 явления (SIGWX);
6. в случай на прекъсване на обслужването от единия СЦЗП функциите се поемат от
другия СЦЗП.“
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „съгласувано
с ГД „ГВА“ се заличават.
2. В т. 7 думите „метеорологични служби“ се
заменят с „летищни метеорологични служби“.
§ 7. В чл. 20, т. 7 думата „аварийното изхвърляне“ се заменя с „изхвърлянето“.
§ 8. В чл. 26 думите „Наредба № 14 от
2000 г. за летищата и летищното осигуряване
(ДВ, бр. 103 от 2000 г.)“ се заменят с „Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното
осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2014 г.)“.
§ 9. В чл. 46 в изречение първо думите „и
неговата околност“ се заличават, а в изречение
второ думите „валежи и“ се заменят с „дъжд,
ръмеж, омара, димка и“.
§ 10. В чл. 49 думите „зоната на подхода
за кацане“ се заменят с „прага на използваемата ПИК“.
§ 11. В чл. 69 думите „метеорологичната
служба“ се заменят с „летищната метеорологична служба“.
§ 12. В чл. 71 ал. 3 се изменя така:
„(3) Летищните прогнози се издават не
по-рано от един час преди началото им на
валидност и съдържат кратко опис ание на
очакваните метеорологични условия за определен период в района на летището.“
§ 13. Член 84 се изменя така:
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„Чл. 84. Зонални прогнози за полети на
малки височини се издават на всеки 6 часа, с
период на валидност 6 часа и се разпространяват до метео рологичната служба за следене
и/или летищните метеорологични служби в
съответния район за полетна информация
не по-късно от един час преди началото на
техния период на валидност.“
§ 14. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „разпространявани в кодови форми GRIB и BUFR“ и запетаите пред
и след тях се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Картите, изготвени на основата на
прогнозите от СЦЗП, са за фиксирани райони
съгласно фиг. 6.1, 6.2 и 6.3 от приложение № 6.“
§ 15. В чл. 110, ал. 3 думите „метеорологична
служба“ се заменят с „летищна метеорологична служба“ и след тях се поставя запетая
и се добавя „разположена на територията на
летището“.
§ 16. В чл. 115 ал. 1 се изменя така:
„(1) Брифингът, консултацията и визуализацията на материали се провеждат от
ЛМС, отговорна за летището за излитане, а
където няма такава – ДАНО, съгласувано с
авиационните оператори, определя летищна
метеорологична служба, която да извършва
обслужването.“
§ 17. В чл. 120 думите „метеорологичната
служба“ се заменят с „летищната метеорологична служба“.
§ 18. В чл. 124, ал. 1 думите „метеорологичните служби“ се заменят с „летищната
метеорологична служба и метеорологичната
служба за следене“.
§ 19. В чл. 127 думите „метеорологична
служба“ се заменят с „летищна метеорологична служба или метеорологична служба
за следене“.
§ 20. В чл. 130 думите „метеорологична
служба“ се заменят с „летищна метеорологична служба“.
§ 21. В чл. 131 думите „метеорологични
служби“ се заменят с „летищни метеорологични служби или метеорологични служби
за следене“.
§ 22. В чл. 133, ал. 1, т. 3 думите „метеорологичните служби“ се заменят с „летищните
метеорологични служби“.
§ 23. В чл. 134 думите „метеорологичните
служби“ се заменят с „летищните метеорологични служби“.
§ 24. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „метеорологичните
служби“ се добавя „за следене“.
2. В ал. 2 думите „метеорологичните служби“
се заменят с „летищните метеорологични служби или метеорологичните служби за следене“.
§ 25. Член 139 се изменя така:
„Чл. 139. (1) Аеронавигационното неподвижно обслужване (AFS) е основно телекомуникационно средство за обмен на оперативна
метеорологична информация.
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(2) За обмен на оперативна метеорологична
информация, която не е критично свързана
със скоростта на доставката, се използва и
световната компютърна мрежа интернет при
наличието на двустранни/многостранни или
регионални аеронавигационни споразумения.
(3) Необходимото аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS) се съдържа в Приложение № 10, том III, част 1 към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване
(обн., ДВ, бр. 55 от 1994 г., ратифицирана с
Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на
НС за присъединяване – ДВ, бр. 62 от 1966 г.).“
§ 26. В чл. 140 думата „глобалната“ се
заменя със „световната“ и накрая се добавя
„като се спазват формата и приоритетът, определени в Приложение № 10, том II, глава 4
към Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.“
§ 27. В допълнителната разпоредба заглавието става „Допълнителни разпоредби“ и
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) създава се т. 18а:
„18а. „Контролиран район“ (Control area)
(CTA) е контролирано въздушно пространство, разположено от определена граница над
земната повърхност.“;
б) в т. 56 след думите „Flight information
region“ се добавя абревиатурата „(FIR)“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Тази наредба отразява всички изменения до № 76 на Приложение 3 „Метеорологичното обслужване на международното
въздухоплаване“ към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.“
§ 28. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думата „свидетелство“ се заменя
с „удостоверение“.
§ 29. Приложение № 1 се изменя така:
„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 наблюдени я се п ровеж дат и аерона вига ц ионните 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 опре-
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делени 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.
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 осигуряване.
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 цифров формат в допълнение на начина
от т. 1.2 при двустранни договорености между
държавите, разполагащи с възможности за това.
1.5. При разпространение в цифров формат
сведенията METAR и SPECI се форматират съгласно глобалния модел за обмен на информация,
като се използва стандартът extensible markup
language (XML)/geography markup language (GML).
При ра зп р о с т ра нен ие в ц ифр ов ф ормат
METAR и SPECI се придружават от съответните метаданни.
Забележка. Ръководство за модела за обмен на
информация, XML/GML и профила на метаданните
е публикувано в Manual on the Digital Exchange of
Aeronautical Meteorological Information (Doc 10003).
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2. Използване на термина „CAVOK“
Информацията за 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;
– 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;
– минималната видимост се съобщава в
съответствие с част ІV , т. 2.4.5, букви „а“ и „б“;
б) няма облачност от оперативно значение;
в) няма нито едно от метеорологичните явления от оперативно значение по т. 4.2.3 и 4.2.5.
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
с таблица 1.2;
3.1.5. от 13 ноември 2014 г. при прилагане
на процедури за намаляване на шума cъгласно
Инструкция № 4444 за управление на въздушното движение и когато вариацията от средната
скорост на вятъра (поривите) се изменя с 2,5 m/s
(5 kt) или повече от тази в последното съобщение, а средната скорост на вятъра преди и/или
след промяната е 7,5 m/s (15 kt) или повече, и
3.1.6. 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 измени с 5 m/s (10 kt)
или повече от това в последното сведение, като
при това средната скорост преди и/или след
промяната е 7,5 m/s (15 kt) или повече;
3.2.4. когато вятърът се изменя, преминавайки
през стойности от оперативно значение; такива
прагови стойности се определят от метеороло-

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

гичните 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;
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: 50, 175, 300,
550 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) преохладена мъгла;
б) ниско носещ се прах, пясък или сняг;
в) прашна, п ясъчна или снеж на виелица
(включително снежна буря);
г) гръмотевична буря без валеж;
д) шквал;
е) 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.
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.
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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-минутен период – за сведения 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 sec 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 таблица 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 kt).
Всяка друга наблюдавана стойност, която не
съвпада с използваната за съобщаване на данни
скала, се закръгля до най-близкото деление на
тази скала.
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;
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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 kt), 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 kt) или повече в локалните редовни
и специални сведения при прилагане на процедури за намаляване шума съгласно Инструкция
№ 4444 за управление на въздушното движение;
б) 5 m/s (10 kt) или повече в противен случай;
1.5.2.4. при скорост на вятъра, по-малка от 0,5
m/s (1 kt), се използва терминът„CALM“;
1.5.2.5. при скорост на вятъра 50 m/s (100 kt)
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, буква „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
При използване на инструментални системи
за измерване на видимостта представителността
на наблюденията на видимостта се осигурява
чрез използване на датчици, разположени на
подходящи места.

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

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 sec, 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 специалните 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“.
В случаите по т. „а“ – „г“ всяка наблюдавана
стойност, която не съвпада с използваната за съобщения скала, се закръглява към най-близкото
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.
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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 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 при инструментални наблюдения и на височина около 5 m над пистата при
наблюдения, извършвани от метеонаблюдател.
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.
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.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

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.
Забележка. Ръководство за използване на трансмисометри и скетърметри при определяне на
видимостта на пистата за излитане и кацане е
дадено в Doc 9328 „Manual of Runway Visual Range
Observing and Reporting Practices“.
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 sec 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
най-малко на всеки 60 sec. Периодът на осредняване на видимостта на пистата за излитане
и кацане 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 достигат или преминават през 800,
550, 300 и 175 m.
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
се определя. За локалните редовни и специални
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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;
в) ако наблюденията за видимостта на пистата
за излитане и кацане се извършват в повече от
една точка по дължината на пистата, първо се
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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, 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“.
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.
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;
– град (съобщава се, когато диаметърът на най-голямото градово
зърно е 5 mm или повече):
GR;
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– 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;
– фуниевиден облак (торнадо
или воден смерч):
FC;
– прашна буря:
DS;
– пясъчна буря:
SS.
4.2.4. В допълнение към списъка за типа
ва леж и, да ден в т. 4.2.3, в авт омат изи рано
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 таблица 1.2 и таблица 1.3); когато
през 10-минутния период, предшестващ срока
на наблюдението, се чуе гръмотевица или се
види светкавица, но не се наблюдава валеж
на летището, съкращението „TS“ се използва
самостоятелно:
TS;
Забележка. На летища с метеонаблюдател наблюденията могат да се допълват със системи за
регистриране на мълнии. Ръководство за използване
на системи за регистриране на мълнии на летища
с автоматични метеорологични наблюдателни системи е дадено в Manual on Automatic Meteorological
Observing Systems at Aerodromes (Doc 9837).
– краткотраен валеж (използва се за съобщаване на проливен валеж в съответствие
с таблица 1.2 и таблица 1.3); краткотрайните
валежи в околността на летището се съобщават
като „VCSH“ без уточнение за типа или интензивността на валежа:
SH;
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– преохладен (преохладени водни капки или
валеж – използва се с различни метеорологични
явления в съответствие с таблица 1.2 и таблица
1.3):
FZ;
– високо носещ се (виелица); използва се за
съобщаване в съответствие с таблица 1.2 и таблица 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 таблица 1.2 и таблица 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 таблица 1.2
и таблица 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 таблица 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
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.
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4.2.8. В автоматизирано издаваните локални
редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI, когато не е възможно наблюдението на метеорологичното явление от АМНС
поради временна повреда в системата/сензора,
вместо метеорологичното явление във всяка
група са записва „//“.
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 средния 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.
Забележка. Разположението на средния маркер
при наличие на инструментални системи за кацане
е дадено в Annex № 10 на ICAO.
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 закръгля 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
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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 използваната за съобщаване на данни скала,
се закръгля 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 т. „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:
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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“;
в) когато АМНС открива купесто-дъждовни
и мощни купести облаци, но количеството на
облачността и/или височината на долната є граница не могат да се определят, то количеството
на облачността и/или височината на долната є
граница се заместват от „///“;
г) когато небето не се вижда и не е възможно
измерването на вертикалната видимост от АМНС
поради временна повреда в системата/сензора,
вертикалната видимост се замества с „///“.
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 температури,
по-ниски от 0°, се указват съгласно табл. 1.2 и 1.3.
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, буква „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, буква „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.
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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;
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 таблица
1.2 и таблица 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.
Забележка. При условие че се излъчват сведения
SPECI, ГД „ГВА“ след консултации с потребителите може да реши да не се включват явления в
изтекло време.
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;
– срез на вятъра:
WS;
– град:
GR;
– силна шквалова линия:
SEV SQL;
– умерено или силно
MOD ICE,
обледяване:
SEV ICE;
– преохладен валеж:
FZDZ, FZR A;
– силни планински вълни:
SEV MTW;
– прашна буря, пясъчна буря:
DS, SS;
– снежна виелица:
BLSN;
– фуниевиден 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.
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8.1.3. В автоматизирано издаваните локални
редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI в допълнение към списъка с
метеорологични явления от т. 8.1.1 се въвежда
неидентифициран валеж при невъзможност за
определяне на типа валеж от АМНС и се съобщава със съкращението „UP“ в съответствие с
табл. 1.2.
Забележка. При условие че се излъчват сведения
SPECI, ГД „ГВА“ след консултации с потребителите може да реши да не се включват явления в
изтекло време.
8.1.4. В сведенията METAR/SPECI се включва
информация за срез на вятъра при съответните
местни условия.
Забележка. Понятието местни условия в т. 4.1.4
включва и такива, като приземни температурни
инверсии и локална топография.
8.1.5. В сведенията METAR/SPECI се включва
в съответствие с РАНС информация за:
а) температурата на морската повърхност и
състоянието на морето или значима височина на
вълнaтa 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, желана за експлоатацията

Средна стойност на Посока: ± 10°
параметрите на при- Скорост: ± 0,5 m/s (1 kt)
земния вятър
до 5 m/s (10 kt) ± 10 % над
5 m/s (10 kt)
Отклонения от сред- 1 m/s (± 2 kt) с отчитане
ния приземен вятър на надлъжната и странична
компонента
Видимост

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

Видимост на пис- ± 10 m до 400 m
тата за излитане и ± 25 m между 400 и 800 m
кацане
± 10 % над 800 m
Количество на об- ± 1/8 (една осма)
лаците
Височина на обла- ± 10 m (33 ft) до 100 m (330 ft)
ците
± 10 % над 100 m (330 ft)
Температура на въз- ± 1°
духа и температура
на точката на оросяване
Стойност на наля- ± 0,5 hPa
гането (QNH, QFE)
Забележка. Ръководство по инст ру менти за
измерване и методи за наблюдение се намира в
документ № 8 на WMO „Guide of meteorological
instruments and methods of observations“.
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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 – словно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;
О – опционално включване (незадължително).
Елементи, специфирани в
глава 3

Подробно описание

Шаблон(и)

Примери

Индекс на типа Тип на съобщението MET REPORT или SPECIAL
съобщение (М)

MET REPORT
SPECIAL

Индикатор за
Индикатор за место- nnnn
местоположение положение по ICAO
(М)
(М)

YUDO1

Време на наблю- Дата и време на на- nnnnnnZ
дение (М)
блюдението в UTC

221630Z

И ден т ификатор И ден т ифи кат ор на AUTO
на автоматизира- автоматизирано съно съобщение (С) общение (С)

AUTO

Приземен вятър Име на елемента (М) WIND
(М)

WIND 240/4MPS
(WIND 240/8 KT)
W IN D RW Y 18 T DZ
190/6MPS
(WIND RW Y 18 TDZ
190/12KT)
W I N D V R B1M PS
(WIND VRB2KT)
WIND CALM
WIND VRB BTN 350/
AND 050/1MPS
(WIND VRB BTN 350/
AND 050/2KT)
WIND 270/ABV49MPS
(WIND 270/ABV99KT)
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 14R MID
140/6MPS
(WIND RWY 14R MID
140/12KT)

Писта за излитане и RWY nn[L] илиRWY nn[C] илиRWY nn[R]
кацане (O)2
Участък от пистата TDZ
за излитане и кацане (О)3

Посока на вятъра (М) nnn/

VRB BTN nnn/ AND nnn/
или VRB

Скорост на вятъра [ABV]n[n][n] MPS (или [ABV]n[n]KT)
(М)

C
A
L
M

Значи телни вариа- MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]
ции на скоростта на
вятъра (C) 4
Значи телни вариа- V R B BTN nnn/ ции на посоката на AND nnn/
вятъра (C)5
Участък от пистата MID
за излитане и кацане (О)3
По с ок а н а в я т ъра nnn/
(O)3

VRB BTN nnn/ AND nnn/
или VRB

Скорост на вятъра [ABV]n[n][n]MPS (или [ABV]n[n]KT)
(O) 3
Значи телни вариа- MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]
ции на скоростта на
вятъра (C) 4

C
A
L
M
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Шаблон(и)

Примери

Значи телни вариа- V R B B T N n n n / ции на посоката на AND nnn/
вятъра (C)5
Участък от пистата END
за излитане и кацане (О)3
По с ок а н а в я т ъра nnn/
(O) 3

VRB BTN nnn/ AND nnn/ или C
VRB
A
L
Скорост на вятъра [ABV]n[n][n]MPS (или [ABV]n[n]KT)
M
(O) 3
Значи телни вариа- MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]
ции на скоростта на
вятъра (C) 4
Значи телни вариа- V R B B T N
ции на посоката на ANDnnn/
вятъра (C)5
Видимост (М)

nnn/ -

Име на елемента (М) VIS
Писта за излитане и RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R]
кацане (О)2
Участък от пистата TDZ
за излитане и кацане (О)3
Видимост (М)

n[n][n][n]M или n[n]KM

Участък от пистата MID
за излитане и кацане (О)3
Видимост (О)

3

C
A
V
O
K

VIS 350M
CAVOK VIS
7KM VIS
10KM VIS
RWY 09 TDZ
800M END
1200M VIS
RWY 18C
TDZ 6KM
RWY 27 TDZ
4000M

n[n][n][n]M или n[n]KM

Участък от пистата END
за излитане и кацане (О)3
Видимост (О)

3

n[n][n][n]M или n[n]KM

Видимост на пис- Име на елемента (М) RVR
та за излитане и
кацане (C) 6
Писта за излитане и RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R]
кацане (C)7
Участък от писта за TDZ
излитане и кацане
(C)8
Видимост на писта [ABV или BLW] nn[n][n]M
за излитане и кацане (М)
Участък от писта за MID
излитане и кацане
(C)8
Видимост на писта [ABV или BLW] nn[n][n]M
за излитане и кацане (C)8
Участък от писта за
излитане и кацане END
(C)8
Видимост на писта [ABV или BLW] nn[n][n]M
за излитане и кацане (C)8

RVR RWY
32 400M
RVR RWY
20 1600M
RVR RWY 10
BLW 50M
RVR RWY
10L BLW 50M
RVR RWY 14
ABV 2000M
RVR RWY 10
BLW 150M
RVR RWY 12
ABV 1200M
RVR RWY 12
TDZ 1100M
MID ABV
1400M
RVR RWY 16
TDZ
600M MID
500M END
400M RVR
RWY 16 500M
RWY
20 800M

БРОЙ 71
Елементи, специфирани в
глава 3

ДЪРЖАВЕН
Подробно описание

ВЕСТНИК
Шаблон(и)

Време в момента И н т е н з и в н о с т н а FBL или MOD или HVY
(явление) (С) 9, 10 ме т е о р о лог и ч но т о
явление (С)9
Х ара к т ерис т и к и и
тип на метеорологичното явление
(C)9,11

С Т Р. 1 5

DZ или RA или
SN или SG или
PL или DS или
SS или FZDZ или
FZUP12 или FC13 или
FZRA или
SHGR или
SHGS или
SHRA или
SHSN или
SHUP12 или
TSGR или
TSGS или
TSRA или
TSSN или
TSUP12 или UP12

Примери

-

MOD RA
HVY TSRA
HVY DZ
FLB SN
HZ
FG VA
MIFG
HVY
TSR ASN FBL
SNRA
F BL DZ FG
H V Y SHSN
BLSN

FG или BR или
SA или DU или
HZ или FU или
VA или SQ или
PO или FC или
T S и л и BC FG и л и
BLDU или
BLSA или
BLSN или
DRDU или
DRSA, или
DRSN или
FZFG или
MIFG или
PRFG или //12

HVY TSUP
//

Облачност (М)14 Име на елемента (М) CLD

CLD NSC
CLD
SCT
3 0 0M OVC
6 0 0 M (C L D
SC T 10 0 0F T
OVC 2000FT)
CLD OBSC
VER
VIS
1 5 0 M (C L D
OBSC V ER
VIS 500FT)
CLD
BKN
TCU 270M
(C L D B K N
TCU 900FT)
CLD RW Y
08R BKN 60M
RWY 26 BKN
9 0 M (C L D
RWY 08R
BK N 20 0F T
RWY 26 BKN
300FT)
C L D /// C B
///M
(CLD /// CB
///FT)
C L D /// C B
400M
(CLD /// CB
1200FT)
CLD NCD

Писта за излитане и RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R]
кацане (O)2
Количество облач- FEW или
OBSC
ност (M) или верти- SCT или
кална видимост (O)9 BKN или OVC или
///12
Тип на облачността CB или
(C)9
TCU или ///12
Височина на долната
граница или вертик а л н ат а ви д и мо с т
(C)9

NSC или
NCD12

-

n[n][n][n] M
[VER VIS n[n][n]M
(или n[n][n][n] FT) (или VER VIS n[n][n]
или
[n]FT)] или
///M
VER VIS ///M (или
(или ///FT)12
///FT)12

Температура на Име на елемента (М) T
въздуха (М)
Температура на въз- [МS] nn
духа (М)

T17

Температура на Име на елемента (М) DP
точката на ороТемпература на точ- [MS]nn
сяване (М)
ката на орося ва не
(М)

DP15

Налягане (М)

Име на елемента (М) QNH

TMS08

DPMS18

QNH 0995HPA
QNH 1009HPA
QN H 10 2 2 H PA QF E
1001HPA
Име на елемента (O) QFE
QNH 0987HPA QFE
QFE(O)
[RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R]] nnnnHPA RWY 18 0956HPA RWY
[RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R] nnnnHPA] 24 0955HPA
QNH (M)

nnnnHPA

С Т Р.
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Елементи, специфирани в
глава 3

ДЪРЖАВЕН
Подробно описание

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Шаблон(и)

Примери

Д о п ъ л н и т е л н а Опасни метеороло- CB или TS или MOD TURB или SEV TURB или
информация (C)9 гични явления (C)9 WS или GR или SEV SQL или MOD ICE или SEV
ICE или FZDZ или FZRA или SEV MTW или SS
или DS или BLSN или FC15
Местоположение на IN APCH [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS] или
ме т е о р о лог и ч но т о IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS]
FC IN APCH
W S I N A P C H 6 0 Mявление(C)9
(IN APCH [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT] или
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT]) WIND 360/13MPS
или RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R]
WS RWY 12 REFZRA
Метеорологични
REFZDZ или REFZR A или REDZ или RE[SH] C B I N C L I M B - OU T
явления в изтекло
R A или RER ASN или RE[SH]SN или RESG или RETSRA
време (C)9,10

RESHGR или RESHGS или REBLSN или RESS
или REDS или RETSR A или RETSSN или RETSGR
или RETSGS или REFC или REPL или REUP12
или REFZUP12 или RETSUP12 или RESHUP12 или
REVA или RETS

Трен д-п рог ноза Име на елемента (М) TREND
(O) 16
Индикатор за про- N
BECMG или TEMPO
мяна (М) 17
O
Период на промяна S
FMnnnn и/или TLnnnn или ATnnnn
I
(C)9
G
Вятър (С)9

TREND NOSIG
TREND BECMG FEW
600M (TREND BECMG
FEW 2000FT)
TREND
TEMPO
250/18MPS MAX25
(TREND TEMPO
250/36KT MAX50)

nnn/[ABV]n[n][n]MPS [MAX[ABV]nn[n]] или T R E N D
BECMG
(nnn/[ABV]n[n]KT [MAX[ABV]nn])
AT1800 VIS 10KM NSW
TREND BECMG TL1700
VIS 800M FG TREND
BE C MG F M10 3 0 T L
1130 CAVOK
TREND TEMPO TL1200
V IS 6 0 0M BEC MG
AT1230 VIS 8KM NSW
CLD NSC
TREND
TEMPO
FM0300 TL0430 MOD
FZRA
TREND
BECMG
FM1900 VIS 500M HVY
SNRA
TREND
BECMG
F M110 0 MOD SN
TEMPO
FM1130 BLSN
TREND
BECMG
AT1130 CLD OVC 300M
(TR END BECMG
AT11 3 0 C L D OVC
1000FT)
TREND TEMPO TL1530
HVY SHRA CLD BKN
CB 360M
(TREND TEMPO
T L1 53 0 H V Y SH R A
CLD BKN CB 1200FT)
Видимост (С)9

VIS n[n][n][n]M VIS n[n]KM

Интензивност на
ме т е о р о лог и ч но т о
явление (С)9

FBL или MOD или HVY

NSW

C
A
V
O
K

БРОЙ 71
Елементи, специфирани в
глава 3

ДЪРЖАВЕН
Подробно описание

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Шаблон(и)

Характеристики и
тип на метеорологичното явление
(М) 9,10,11

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 TSR A или
TSSN

Име на елемента (C)9

CLD

Количество облачност и вертика лна
видимост (C)9,14

FEW или SCT OBSC
или
BKN или OVC

Тип на облачността
(С)9,14

CB или TCU

Височина на долната
г раница и ли стойността на вертикалната видимост
(C) 9,14

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

Примери

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
DR DU и л и DR S A
или DRSN или FZFG
или MIFG или PRFG

NSC

-

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. 1.5.2.3.
5. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.5.2.2, 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. 76 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

Подробно описание

Шаблон(и)

Примери

Индекс за типа
съобщение(М)

Тип на
съобщението(М)

METAR, METAR COR, SPECI или
SPECI COR

METAR
METAR COR
SPECI

Индикатор за
местоположение
(М)

Индикатор за местоположение по
ICAO (М)

nnnn

YUDO1

nnnnnnZ

221630Z

Време на наблю- Дата и време на
дение (М)
наблюдението в
UTC(М)

С Т Р.
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Елементи, специфицирани в
глава 3
Идентификатор
на автоматизирано съобщение
или липсващо
сведение (С) 2

ДЪРЖАВЕН
Подробно описание

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Шаблон(и)

Примери

Идентификатор на AUTO или NIL
автоматизирано съобщение или липсващо сведение(С)

AUTO
NIL

Край на съобщението, ако липсва сведение METAR
Приземен вятър
(М)

Посока на вятъра
(М)

nnn

Скорост на вятъра
(М)

[P]nn[n]

Значителни вариации на скоростта
на вятъра (C)3

G[P]nn[n]

VRB

24004MPS
(24008KT)
VRB01MPS
(VRB02KT)
19006MPS
(19012KT)
00000MPS
(00000KT)
140P49MPS
(140P99KT)
12003G09MPS
(12006G18KT)
24008G14MPS
(24016G28KT)

Единици на измер- MPS (или KT)
ване (М)
Значителни вариа- nnnVnnn
ции на посоката на
вятъра (C) 4
Видимост (М)

02005MPS 350V070
(020010KT 350V070)

-

Преобладаваща
nnnn
или минимална ви5
димост (М)
Минимална видиnnnn[N] или nnnn[NE] или nnnn[E] или
мост и посока на
nnnn[SE] или nnnn[S] или nnnn[SW] или
минималната види- nnnn[W] или nnnn[NW]
мост (C) 6

Видимост на
пистата за излитане и кацане
(C)7

Име на елемента
(М)

R

Писта за излитане
и кацане (M)

nn[L]или nn[C] или nn[R]

Видимост на пистата за излитане и
кацане (M)

[P или M]nnnn

Характеристики и
тип на метеорологичното явление
(М)11

- или +

DZ или
RA или
SN или
SG или
PL или
DS или
SS или FZDZ
или FZRA
или FZUP12
или FC13 или
SHGR или
SHGS или
SHRA или
SHSN или
SHUP12 или
TSGR или
TSGS или
TSRA или
TSSN или
TSUP12 или
UP12

0350
7000
9999
0800

CAVOK

2000 1200NW
6000 2800E
6000 2800
R32/0400
R12R/1700
R10/M0050
R14L/P2000
R16L/0650
R16C/0500
R16R/0450
R17L/0450

Тенденция на види- U, D или N
мостта на пистата
за излитане и кацане (C)8
Време в момента Интензивност или
(явление) (С) 2, 9 близост на метеорологичното явление (С)10

C
A
V
O
K

R12/1100U
R26/0550N
R20/0800D
R12/0700
-

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 или
//12

VC

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

RA HZ VCFC
+TSRA FG VCSH
+DZ VA VCTS
-SN MIFG
VCBLSA
+TSRASN -SNRA
-DZ FG +SHSN
BLSN UP FZUP
TSUP
FZUP
//

БРОЙ 71
Елементи, специфицирани в
глава 3
Облачност (M)14

ДЪРЖАВЕН
Подробно описание

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

Шаблон(и)

Примери

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

FEWnnn или
SCTnnn или
BKNnnn или
OVCnnn
или
FEW///12 или
SCT///12 или
BKN///12 или
OVC///12
или ///nnn12
или //////12

VVnnn или
VV///12

Тип на облачността (С)2

CB или TCU
или ///12

-

Температура на
въздуха и точката на оросяване
(М)

Температура на
въздуха и точката
на оросяване (М)

[M]nn/[M]nn

17/10
02/M08
M01/M10

Налягане (М)

Име на елемента
(М)

Q

Q0995 Q1009
Q1022 Q0987

QNH(M)

nnnn

Метеорологични
явления в изтекло
време (C)2,9

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 REUP12 или REFZUP12 или RETSUP12 или
RESHUP12

Допълнителна
информация (C)

NSC или NCD12

Срез на вятъра (C)2 WS Rnn[L] или WS Rnn[C] или WS Rnn[R] или WS
ALL RWY
Температура на
морската повърхност и състояние
на морето (C)15
Състояние на
пистата за
излитане
и кацане
(C)16

Покри- n или /
тие на
пистата
за излитане
и кацане (М)
Степен n или /
на покритие
на пистата за
излитане и
кацане
(М)
Дебеnn или //
лина
на покритие
на пистата за
излитане и
кацане
(М)

R/
SNOLCO

CLRD//

REFZRA
RETSRA

WS R03
WS ALL RWY
WS R18C
W15/S2
W12/H75

W[M]nn/Sn или W[M]nn/Hn[n][n]

ИденRnn[L]/ или
тифиRnn[C] или
катор
Rnn[R]
на пистата за
излитане и
кацане
(М)

FEW015
VV005
OVC030
VV///
NSC
SCT010 OVC020
BKN///
///015
BKN009TCU
NCD
SCT008 BKN025CB
BKN025///
///CB

R99/421594
R/SNOCLO
R14L/CLRD//

С Т Р.
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Елементи, специфицирани в
глава 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Подробно описание

БРОЙ 71

Шаблон(и)

Примери

Коефи- nn или //
циент
на
триене
или
спирачен
ефект
(М)
Тренд-прогноза
(O)17

Индикатор за про- N
мяна (М)18
O
S
Период на промяна I
(C)2
G
Вятър (С)2

BECMG или TEMPO

Преобладаваща видимост (С)2

nnnn

Интензивност на
метеорологичното
явление (С)10

- или +

-

Характеристики и
тип на метеорологичното явление
(C)2, 9, 11

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 TSRA
или TSSN

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

Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост
(С)2,14

FEWnnn
SCTnnn или
BKNnnn или
OVCnnn

VVnnn или
VV///

Тип на облачността (С)2,14

CB или TCU

-

FMnnnn и/или TLnnnn или ATnnnn
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (или nnn[P)]
nn[G[P]nn]KТ)

N
S
W

N
S
C

C
A
V
O
K

NOSIG BECMG
FEW020
TEMPO
25018G25MS
(TEMPO
25036G50KT)
BECMG FM1030
TL 1130 CAVOK
BECMG TL1700
0800 FG
BECMG AT1800
9000 NSW
BECMG FM1900
0500 +SNRA
BECMG FM1100
SN TEMPO
FM1130 BLSN
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. 1.5.2.3.
4. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.5.2.2, буква „а“.
5. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 2.4.5, буква „б“.
6. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 2.4.5, буква „a“.
7. 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“.
8. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 3.6.7, буква „а“.
9. Една или повече, но максимум три групи в съответствие с раздел IV, т. 4.2.7, 8.1.1 и приложение № 3.
10. Включва се, когато е приложимо, няма определител за умерена интензивност в съответствие с раздел IV, т. 4.2.6.
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 автоматични сведения.
13. За торнадо или воден смерч се използва силна интензивност, а за фуниевиден облак, който не достига
земната повърхност – умерена (без индикатор).
14. Не повече от 4 слоя облачност в съответствие с раздел IV, т. 5.4.1, буква „е“.
15. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 8.1.5, буква „а“.
16. Включва се в съответствие с раздел IV, т. 8.1.5, буква „б“.
17. Включва се в съответствие с чл. 76 от наредбата.
18. Броят на индикаторите за промяна трябва да е минимален в съответствие с приложение № 3, като
обикновено групите не превишават 3.
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Таблица 1.4

Използване на индикаторите за промяна в прогнозите за кацане
Индикатор за промяна
NOSIG
BECMG

Индикатор за време
и период

Значение

FMn1n1n1n1 TLn 2n 2n 2n 2

Не се очакват значими промени
промяната се да започне в n1n1n1n1 UTC и да завърши
прогнозира в n n n n UTC
2 2 2 2

TLnnnn
FMnnnn
ATnnnn
-

TEMPO

FMn1n1n1n1 TLn 2n 2n 2n 2
TLnnnn
FMnnnn
-

временни
флуктуации
се прогнозират

да започне в началото на периода на
валидност на прогнозата и да завърши
в nnnn UTC
да започне в nnnn UTC и да завърши
в края на периода на валидност на
прогнозата
да стане в точно определено време
nnnn UTC
а) да започне в началото и да завърши
в края на периода на валидност на
прогнозата; или
б) времето на промяната не може да
се определи
да започнат в n1n1n1n1 UTC и да завършат
в n 2n 2n 2n 2 UTC
да започнат в началото на периода на
валидност на прогнозата и да прекратят
в nnnn UTC
да започнат в nnnn UTC и да прекратят в края на периода на валидност на
прогнозата
да започнат в началото и да прекратят
в края на периода на валидност на
прогнозата
Таблица 1.5

Диапазон и резолюция на величините, включени в локалните сведения
Елемент
Писта за излитане и кацане

Величина
Диапазон
Резолюция
б е з р а з ме рн а
01-36
1
величина
Посока на вятъра
°географски
010-360
10
Скоророст на вятъра
MPS
1-99*
1
KT
1-199*
1
Видимост
M
0-750
50
M
800-4900
100
KM
5-9
1
KM
100 (фикс. значение 10 KM)
Видимост на пистата за излитане и кацане M
0-350
25
M
400-750
50
M
800-2000
100
0-75**
15
Вертикална видимост
M
90-600
30
M
0-250**
50
FT
300-2000
100
FT
Облаци: височина на долната граница
M
0-75**
15
M
90-600
30
FT
0-250**
50
FT
300-10000
100
Температура на въздуха
°C
-80-+60
1
Температура на точката на оросяване
QNH; QFE
hPa
0500-1100
1
*за нуждите на гражданското въздухоплаване скорости на вятъра над 50 m/s (100 kt) не се използват,
но е предвидено за други цели да могат да се съобщават скорости до 99 m/s (199 kt)
**при условията на т. 5.4; в противен случай се използват значения, кратни на 30 m (100 ft)
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Таблица 1.6

Диапазон и резолюция на величините, включени в сведенията METAR и SPECI
Елемент

Величина

Диапазон

Резолюция

ПИК

Безразмерна вел и- 01-36
чина

1

Посока на вятъра

°географски

000-360

10

Скоророст на вятъра

MPS
KT

1-99*
1-199*

1
1

Видимост

M
M
M
M

0000-0750
0800-4900
5000-9000
10000-

50
100
1000
0 (фикс. значение 10)

Видимост на ПИК

M
M
M

0000-0375
0400-0750
0800-2000

25
50
100

Вертикална видимост

значения, кратни на 000-020
30 M (100 FT)

1

Облаци: долна граница

значения, кратни на 000-100
30 M (100 FT)

1

Температура на въздуха
Температура на точката на оросяване

°C

-80-+60

1

QNH:

hPa

0850-1100

1

Температура на морската повърхност

°C

-10-+40

Състояние на морето

б е з ра змерна вел и- 0-9
чина

1

Значима височина на вълната

M

0-999

0.1

Състояние на Идентификатор
ПИК
Покритие

безразм. величина

01-36;88;99

1

безразм. величина

0-9

1

Степен на покритие

безразм. величина

1;2;5;9

-

Дебелина на покритието

безразм. величина

00-90;92-99 1

Коефициент на триене
или спирачен ефект

безразмерна
величина

00-95;99

1

*за нуждите на гражданското въздухоплаване скорости на вятъра над 50 m/s (100 kt) не се използват,
но е предвидено за други цели да могат да се съобщават скорости до 99 m/s (199 kt)
“
§ 30. Приложение № 2 се изменя така:
географска ширина;
географска дължина;
„Приложение № 2
ниво;
към чл. 65, ал. 4
време;
блок данни 2;
Технически изисквания за наблюденията и
посока на вятъра;
докладите от ВС
скорост на вятъра;
I. Съдържание на докладите от ВС
признак за качество на данните за вятъра;
Тези технически изисквания конкретизират
температура на въздуха;
видовете наблюдения и доклади от ВС и начитурбулентност (ако има такава);
ните за тяхното разпространение в съответствие
влажност (ако има такива данни).
с изискванията за наблюденията и докладите от
Когато се прилага ADS или SSR Mode S,
ВС на глава четвърта от наредбата.
редовните доклади от ВС могат да са комбина1.1. Редовни доклади от ВС чрез линия за
ция от основния ADS/SSR Mode S блок с данни
предаване „въздух-земя“
(блок данни 1) и блока данни с метеорологична
1.1.1. Когато се използва линия за предаване
информация (блок данни 2), наличен от ADS или
на данни „въздух-земя“ и се прилага автоматиSSR Mode S. Форматът на ADS съобщенията е
чен зависим обзор (ADS) или вторичен обзорен
даден в Инструкция № 4444 за управление на
радар (SSR) в режим S, редовните доклади от
въздушното движение, а на SSR Mode S съобВС съдържат следните елементи:
щенията – в Annex № 10 на ICAO.
индекс на типа съобщение;
1.1.2. когато се използва линия за предаване
опознавателен индекс на ВС;
на данни „въздух-земя“, но не се прилага ADS
блок данни 1;
или вторичен обзорен радар (SSR) в режим S,
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елементите, които се съдържат в редовните
доклади от ВС, трябва да са в съответствие с
т. 1.3 „Специални доклади 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);
температура на въздуха;
посока на вятъра;
скорост на вятъра;
турбулентност;
обледяване на ВС;
влажност (ако има такива данни).
Когато се използва линия за предаване на
данни „въздух-земя“, но ADS или SSR Mode S не
се прилага, редовните доклади от ВС могат да
се получат чрез приложението „Position report“
на комуникационната линия за обмен на данни
между 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 доклади от ВС чрез връзка
„въздух-земя“
Когато се използва линия за предаване на
данни „въздух-земя“, специалните доклади 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 въздуха;
турбулентност (ако има такава);
влажност (ако има такива данни);
блок данни 3;
условия, които изискват издаване на специален
доклад 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 airreport service“ на линия за предаване на данни
за полетно информационно обслужване (D-FIS),
публикувано в „Manual of Air Traffic Services Data
Link“ (Doc 9694).
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Забележка. За случаи на специален доклад от
ВС за вулканична активност, вулканично изригване или облак от вулканична пепел допълнителни
изисквания са дадени в т. 4.2.
1.3. Специални доклади от ВС чрез говорна
комуникация
Когато се използва говорна комуникация,
специалните доклади от ВС включват:
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
доклад от ВС (избира се едно от условията от
списъка в таблица 2.1.
Забележка. Доклади от ВС се считат по подразбиране като редовни. Индексът на типа съобщение
за специални доклади от ВС е описан в Инструкция
№ 4444 за управление на въздушното движение.
Забележка. За случаи на специален доклад от
ВС за вулканична активност, вулканично изригване или облак от вулканична пепел допълнителни
изисквания са дадени в т. 4.2.
2. Критерии за докладване
2.1. При използване на линия за предаване на данни „въздух-земя“ метеорологичната
информация за посока на вятъра, скорост на
вятъра, признак за качество на данните за вятъра, температура на въздуха, турбулентност и
влажност, които са включени в докладите от
ВС, се съобщават в съответствие с тази точка.
2.2. Посока на вятъра
Посоката на вятъра се докладва в градуси
спрямо географския север, закръглени до найблизкия цял градус.
2.3. Скорост на вятъра
Скоростта на вятъра се докладва в метри в
секунда или във възли, закръглени до най-близките 1 m/s (1 kt). Отбелязват се използваните
мерни единици.
2.4. Признак за качеството на данните за вятъра
Признакът за качеството на данните за вятъра
се докладва като 0 при ъгъл на крена, по-малък
от 5°, и като 1 при ъгъл на крена 5° и повече.
2.5. Температура на въздуха
Температурата на въздуха се докладва с точност до най-близката десета от градуса по Целзий.
2.6. Турбулентност
Информация за турбулентността се предава в
единици кубичен корен от скоростта на затихване
на завихреността (СЗЗ).
2.6.1. Редовни доклади от ВС
Турбулентността се докладва по време на крейсерски полет и се отнася за 15-минутен период
непосредствено преди наблюдението. Проследяват
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се средната и максималната стойност на турбулентността заедно с времето на наблюдаване на
максималната стойност до най-близката минута.
Средната и максималната стойност се докладват
като кубичен корен от СЗЗ. Времето на наблюдаване на пиковата стойност се докладва в съответствие с таблица 2.2. Турбулентността се докладва
по време на набор за първите 10 min от полета
и се отнася за 30-секундния интервал, непосредствено предшестващ наблюдението. Извършват
се 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 помалка или равна на 0,4;
г) нулева – когато максималната стойност на
кубичния корен от СЗЗ е по-малка или равна
на 0,1.
Забележка. СЗЗ е едно независимо измерване на
турбулентността от ВС. Връзката между стойността
на СЗЗ и усещането на турбулентност е функция
на типа на самолета и неговата маса, абсолютна
височина, конфигурация и скорост. Приведените
по-горе стойности на СЗЗ характеризират нивото
на въздействие върху средногабаритни ВС при
типични условия на полета по маршрута (т.е. височина, скорост и тегло).
2.6.3. Специални доклади от ВС
Специалните доклади за турбулентност се
предават във всяка фаза на полета, когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ
достигне 0,4. Те се отнасят за едноминутен период
непосредствено преди наблюдението. Проследяват се средната и максималната стойност на
турбулентността. Средната и пиковите стойности
се докладват като кубичен корен от СЗЗ. Когато
максималната стойност на кубичния корен от
СЗЗ са равни или по-високи от 0,4, специалните
доклади се издават на всяка минута.
2.7 Влажност
Влажността се докладва като относителна
влажност, закръглена до най-близкия цял процент.
3. Обмен на докладите от ВС
3.1. Отговорности на метеорологичните служби за следене
3.1.1. Метеорологичните служби за следене
незабавно предават без закъснение получените
чрез говорна комуникация специални доклади
от ВС до СЦЗП.
3.1.2. Метеорологичните служби за следене
своевременно предават получените специални
доклади от ВС за вулканична активност преди
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изригване, вулканично изригване или облак от
вулканична пепел до съответните консултативни
центрове за вулканична пепел (VA AC).
3.1.3. При получаване на специален доклад
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 доклад 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 други метеорологични служби
в съответствие с РАНС.
Шаблонът, използван за специални доклади
до ВС в полет, е даден в приложение № 4, таблица 4.1.
3.2. Отговорности на СЦЗП
Получените в СЦЗП доклади от ВС се разпространяват като базова метеорологична информация. Базовата метеорологична информация се
разпространява чрез глобалната телекомуникационна система на Световната метеорологична
организация.
3.3. Допълнително разпространение на доклади от ВС
Когато допълнително разпространение на
доклади от ВС се изисква за удовлетворяването
на специални аеронавигационни или метеорологични нужди, то трябва да се организира по
договаряне между съответните упълномощени
органи.
3.4. Формат на докладите от ВС
Докладите от ВС се обменят във формата, в
която са получени.
4. Особености при доклади от ВС за наблюдения на срез на вятъра и на вулканична активност.
4.1. Доклади за срез на вятъра
4.1.1. Докладът от ВС за срез на вятъра по
време на набор или на подход за кацане трябва
да включва 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 уведомява във възможно най-кратък срок съответните органи за ОВД освен, ако му е известно, че
същите вече са уведомени от друго ВС.
4.2. Следполетен доклад за вулканична активност
Забележка. Подробна инструкция за записване и
докладване на наблюдавана вулканична активност
е дадена в Инструкция № 4444 за управление на
въздушното движение.
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 доклад до ме
теорологичната служба за следене в района за
полетна информация, в който се наблюдава
вулканичната активност.
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Таблица 2.1

Шаблон за специален доклад от ВС
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – условно включване; включва се при наличност.
Индекс за типа на съобщението (М)
Опознавателен индекс
на ВС (М)
БЛОК ДАННИ 1
Географска ширина (M)

Подробно описание
Тип на доклада (M)

Шаблон(и)

Примери

ARS

ARS

Радиотелефонна позивна nnnnnn
на ВС (M)

VA812

Геог рафска ш и ри на в Nnnnn или Snnnn
градуси и минути (M)
Географска дължина (M) Географска дължина в Wnnnn или Ennnn
градуси и минути (M)
Ниво (M)
Полетно ниво (M)
FLnnn или FLnnn до FLnnn
Време (M)
БЛОК ДАННИ 2
Посока на вятъра (М)

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

Посока на вятъра в географски 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)

S4506
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 ICE или
SEV MTW или
TS GR3 или
TS3 или
HVY SS4 или
VA CLD [FL nnn/nnn] или
VA5 [MT
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] или
MOD TURB [EDRnnn]2 или
MOD ICE

SEV TURB
EDR076
VA CLD
FL050/100

Забележки:
1. Времето на наблюдаване се съобщава в съответствие с табл. 2.2.
2. Турбулентността се съобщава в съответствие с т. 2.6.3.
3. Гръмотевични бури, които са скрити, вградени, над обширен район или във вид на шквалова линия.
4. Прашна или пясъчна буря.
5. Вулканична активност преди изригване или вулканично изригване.

Таблица 2.2
Продължителност на случаите с максимална стойност на турбулентност, които се докладват
Пикови стойности на турбулентност, наблюдавани през едноминутен период .... минути преди наблюдението

Стойности в доклада

0-1

0

1-2

1
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Пикови стойности на турбулентност, наблюдавани през едноминутен период .... минути преди наблюдението

Стойности в доклада

2-3

2

….

….

13-14

13

14-15

14

Не е възможно да се докладва времето

15
Таблица 2.3

Диапазон и резолюция на метеорологичните елементи, включени в предаваните данни в доклади от ВС
Елемент

Величина

Диапазон

Резолюция

Посока на вятъра

°географски

000-360

1

Скорост на вятъра

MPS
KT

1-125
1-250

1
1

Признак за качеството на данните на вятъра

(индекс)*

0-1

1

Температура на въздуха

°C

-80-+60

0.1

Турбулентност: редовни доклади

m s
(времето на наблюдаване)*

0-2
0-15

0.01
1

Турбулентност: специални доклади

m 2/3s -1

0-2

0.01

Влажност

%

0-100

1

2/3 -1

*Безразмерна величина.
“
§ 31. Приложение № 3 се изменя така:

„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
гражданското въздухоплаване, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност.
Точността на прогнозите за нуждите 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 цифров формат в допълнение на начина
от т. 1.1.1 при двустранни договорености между
държавите, разполагащи с възможности за това.
1.1.3. При разпространение в цифров формат
летищната прогноза TAF се форматира съгласно
глобалния модел за обмен на информация, като
се използва стандартът extensible markup language
(XML)/geography markup language (GML).
1.1.4. При разпространение в цифров формат
летищната прогноза TAF се придружава от съответните метаданни.

Забележка: Ръководство за модела за обмен на
информация, XML/GML и профила на метаданните
е публикувано в Manual on the Digital Exchange of
Aeronautical Meteorological Information (Doc 10003).
1.2. Включване 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 поради
очакване на променлив вятър, например при
условия на слаб вятър (със скорост, по-малка 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 максималната скорост
на вятъра (пориви) превишава прогнозираната
средна скорост с 5 m/s (10 възела), в прогнозата
се отбелязва максималната стойност на вятъра.
Ако 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) при 5 km и повече, но по-малка от 10
km – указва се в стъпки по 1 km;
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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 включват 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 (включително
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 включва 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 вижда) и има данни за
вертикална видимост на летището, в прогнозата се указва вертикалната видимост във вида
„VV“, следвано от прогнозираната стойност на
вертикалната видимост.
Когато се очакват няколко слоя или масива
облаци, тяхното количество и височина на долната
граница се включват в следната последователност:
а) най-ниският слой или масив, независимо
от количеството, се прогнозира съответно като
FEW, SCT, BKN 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 BKN или OVC;
г) купесто-дъждовни облаци и мощни купести
облаци, когато са прогнозирани, но не са включени в случаите 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-дъждовни
облаци, когато те са прогнозирани.
При използване на горното ограничение, при
отсъствието на купесто-дъждовни облаци, на
облаци под 1500 m (5000 ft) или под най-голя-
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мата 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. Когато в съответствие с РАНС се включва
стойност на прогнозирана температура, очакваните през периода на валидност максимална и
минимални температури се дават със съответното
им време на настъпване.
1.3. Групи за изменения.
1.3.1. Използваните критерии за включване
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:
– преохладена мъгла;
– преохладен валеж;
– умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;
– гръмотевична буря;
– прашна буря;
– пясъчна буря.
1.3.2. Групите за изменения (вж. таблица 3.3)
се включват 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 отклонението
от средната скорост на приземния вятър (поривите) се изменя с 5 m/s (10 възела) или повече
при средна скорост преди и/или след промяната
7,5 m/s (15 възела) или повече;
г) в съответствие с прогнозата приземният
вятър преминава през важни стойности от оперативно значение; такива прагови стойности се
определят от ДАНО, 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 напречен
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
видимостта 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 случай че значителен брой полети
се изпълняват по правилата за визуални полети;
е) прогноза на начало или край на някое от
следните метеорологични явления или техни
комбинации:
– ниско носещ се прах, пясък или сняг;
– прашна, пясъчна или снежна виелица;
– шквал;
– фуниевидни облаци (торнадо или смерч);
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ж) 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;
з) прогноза за изменение на количеството
на облачен слой или маса с долна граница под
450 m (1500 ft):
– от NSC, FEW или SCT към BKN или OVC,
или
– от BKN или OVC към NSC, FEW или SCT;
и) 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);
й) други критерии, които отговарят в найголяма степен на оперативните минимуми на
летището, съгласувани между ДАНО 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“
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 облачността,
като изключение се включват всички облачни
групи (включително 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 случаи се допуска и
повече, като не превишава четири часа.
1.3.5. Индикаторът на промяна „TEMPO“ и
съответната група на времето се използват при
очаквани чести или редки временни изменения
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 на
прогнозата, в течение на който се очакват измененията. Ако се очаква временните изменения
да са с продължителност един час или повече,
се използва индикаторът на промяна „BECMG“
в съответствие с т. 1.3.3 или периодът се разделя
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
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разделя на самостоятелни периоди чрез съкращението „FM“, непосредствено следвано от
шестцифрена група в дни, часове и минути
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 включва: 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 прогнозирания/
ите елемент/и и е следвана от алтернативната
стойност на елемента или елементите. Вероятността за прогнозата на временни флуктуации
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-малко от 30 %, се счита за незначителна и не се
указва. Вероятността за алтернативна стойност
или изменение от 50 % за авиационни цели не
се разглежда като вероятност, а вместо нея в
подобни случаи при необходимост се използват
индикаторите „BECMG“ или „TEMPO“ или
чрез разделяне на периода на валидност и съкращението „FM“. Групата 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 свежда до минимум и обикновено
не е по-голям от пет.
1.6. Разпространение на TAF.
Прогнозите TAF и техните корекции се разпространяват до международните банки 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 включена и е в съответствие с
таблици 1.2 и 1.3.
2.2. Включване на информация за метеорологичните елементи:
2.2.1. Основни правила.
Тренд-прогнозата включва очаквани значими
промени на един или повече от следните елементи:
– приземен вятър;
– видимост;
– метеорологични явления;
– облачност.
В тренд-прогнозата се включват само елементите, за които се очакват значими промени.
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При очаквани значими промени на облачността се включват всички групи за облаци,
включително за слоеве и масиви, за които не
се очакват изменения.
При очаквана значима промяна на видимостта се включва 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 kt) или повече;
б) промяна на средната скорост на приземния
вятър с 5 m/s (10 kt) или повече;
в) промяна на приземния вятър, при която
се превишават важни стойности от оперативно
значение; такива прагови стойности се определят
от ДАНО, 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.
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 случай 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 (включително краткотрайни) валежи;
– гръмотевична буря (с валеж);
– прашна буря;
– пясъчна буря;
– 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:
– преохладена мъгла;
– ниско носещ се прах, пясък или сняг;
– прашна, пясъчна или снежна виелица;
– гръмотевична буря (без валеж);
– шквал;
– фуниевидни облаци (торнадо или смерч).
2.2.4.3. Общият брой на метеорологичните
явления от т. 2.2.4.1 и 2.2.4.2 е най-много три.
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2.2.4.4. Когато се очаква край на някое метео
рологично явление, се използва съкращението
„NSW“.
2.2.5. Облачност.
Тренд-прогнозата отразява:
– промяна на височината на долната граница
на облачния слой с количество BKN 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 BKN 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).
Когато не се очакват купесто-дъждовни облаци
и облаци под 1500 m (5000 ft) или под най-голямата минимална секторна височина (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
между ДАНО 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 метеорологичен елемент, в тренд-прогнозата 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 тренд-прогнозата, началото и краят на промяната се указват
със съкращенията „FM“ и „TL“ съответно, следвани от групите за времето в часове и минути.
Когато промяната се очаква да започне с
началото през периода на тренд-прогнозата и
да завърши преди края на този период, се използва съкращението „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.

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

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 тренд-прогнозата, началото и краят на периода се указват със
съкращенията „FM“ и „TL“ съответно, следвани
от групите за времето в часове и минути.
Когато се очаква временните флуктуации
на метеорологичните условия да започнат с
началото през периода на тренд-прогнозата и
да завършат преди края на този период, се използва съкращението „TL“ и съответната група
за времето.
Когато се очаква временните флуктуации
на метеорологичните условия да започнат през
периода на тренд-прогнозата и да 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.
Групата за вероятност (съкращението „PROB“
и неговите атрибути) не се използва в трендпрогнозата.
3. Критерии при изготвяне и разпространение
на прогнози за излитане.
3.1. Формат на прогнози за излитане.
Форматът на прогнозата за излитане се определя от ДАНО, освен ако друго не е договорено в
споразумение между ДАНО 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, температура и атмосферно налягане и
други елементи от оперативно значение се определят от ДАНО в съответствие с критериите
за издаване на специални сведения за летището
според приложение 1, раздел 1, т. 3.1.4, освен ако
друго не е договорено в споразумение между
ДАНО и заинтересованите оператори.
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 маршрута, представляващи опасност за полетите на
малки височини, използвани при издаването на
информация AIRMET;
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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
елементи в част ІІ се включват в съответствие с
РАНС. Елементи, включени в издадено съобщение SIGMET, се пропускат в зоналните прогнози
във форма GAMET.
4.2. Корекции на зонални прогнози във форма
GAMET.
Когато метеорологичното явление, представляващо опасност за полети на малки височини,
включено 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
своевременно заменя старата. Категориите 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 зоналните прогнози за полети на малки
височини се изготвят във форма на карти, прогнозата на вятъра и температурата във височина
се издава за отделни точки, отстоящи една от
друга на разстояние не повече от 500 км (300
NM) и най-малко на следните височини: 600,
1500 и 3000 м (2000, 50 000 и 10 000 ft) и 4500 м
(15 000 ft) в планинските райони.
Когато зоналните прогнози за полети на
ма лк и височини се изготвят във форма на
карти, прогнозата за опасни метеорологични
явления (SIGWX) се издава във вид на прогноза SIGWX 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 SIGWX на малки
височини включват:
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, включени в табл. 3.4,
с изключение на:
1) вятъра и температурата във височина, и
2) прогнозираната стойност на QNH.
Препоръки за използването на термините
„ISOL“, „OCNL“ и „FRQ“ по отношение на купесто-дъждовните и мощните купести облаци и
гръмотевичните бури 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 между летищните метеорологични служби и/или метеорологичните служби
за следене, отговорни за издаването на полетна
документация за полети на малки височини в
съответния район за полетна информация.
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Таблица 3.1

Желателна за експлоатацията точност на прогнозите
Забележка: Ако точността на прогнозите е в рамките на желателната (втора колона) за процента
от случаите съобразно данните от трета колона, то ефектът от грешките в прогнозите се счита за
приемлив в сравнение с навигационни и други оперативни грешки.
Елемент за прогнозиране

Желателна за експлоатацията точност
на прогнозите

Относителен дял, %

Летищна прогноза
Посока на вятъра

± 20°

80 % от случаите

Скорост на вятъра

± 2,5 m/s (5 kt)

80 % от случаите

Видимост

± 200 m до 800 m
± 30 % между 800 m и 10 km

80 % от случаите

Валеж

Наличие или отсъствие

80 % от случаите

Количество на облаците

Една категория под 450 m (1500 ft). На- 70 % от случаите
личие или отсъствие на BKN или OVC
между 450 m (1500 ft) и 3000 m (10 000 ft)

Височина на облаците

± 30 m (100 ft) до 300 m (1000 ft)
70 % от случаите
± 30 % между 300 m (1000 ft) и 3000 m
(10 000 ft)

Температура на въздуха

± 1°

70 % от случаите

Посока на вятъра

± 20°

90 % от случаите

Скорост на вятъра

± 2,5 m/s (5 kt)

90 % от случаите

Видимост

± 200 m до 800 m
± 30 % между 800 m и 10 km

90 % от случаите

Валеж

Наличие или отсъствие

90 % от случаите

Количество на облаците

Една категория под 450 m (1500 ft). На- 90 % от случаите
личие или отсъствие на BKN или OVC
между 450 m (1500 ft) и 3000 m (10 000 ft)

Височина на облаците

± 3 0 m (10 0 f t) до 3 0 0 m (10 0 0 f t) 90 % от случаите
± 30 % между 300 m (1000 ft) и 3000 m
(10 000 ft)

Прогноза за кацане

Прогноза за излитане
Посока на вятъра

± 20°

90 % от случаите

Скорост на вятъра

± 2,5 m/s (5 kt) до 12,5 m/s (25 kt)

90 % от случаите

Температура на въздуха

± 1°

90 % от случаите

Стойност на налягането (QNН)

± 1 hPa

90 % от случаите

Зонални и маршрутни прогнози
Температура на въздуха във ви- ± 2° (средно за 900 km (500 NM)
сочина

90 % от случаите

Относителна влажност

± 20 %

90 % от случаите

Вятър във височина

± 5 m/s (10 kt) – модул от векторната 90 % от случаите
разлика за 900 km (500 NM)

Значими метеорологични явления Наличие или отсъствие
80
по маршрута и облаци
Местоположение: ± 100 km (60 NM)
70
Вертикално развитие ± 300m (1000 ft)
70
Полетно ниво на тропопаузата ± 300 m 80
(1000 ft)
Ниво на максималния вятър ± 300 m 80
(1000 ft)

%
%
%
%

от
от
от
от

случаите
случаите
случаите
случаите

% от случаите
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Таблица 3.2

Шаблон за летищна прогноза в кодова форма ТАF
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

Описание

Шаблон

Примери

Индекс на типа съ- Тип на прогнозата (М) ТАF или TAF AMD или TAF COR
общение (М)

TAF TAF AMD

Индикатор за мес- Индикатор за местопо- nnnn
тоположение (М) ложение по ICAO (М)

YUDO1

Дата и време на Дата и време на изда- nnnnnnZ
издаване на прог- ване на прогнозата в
нозата (М)
UTC (М)

160000Z

Идентификатор за И д е н т и ф и к а т о р з а NIL
липсваща прогно- липсваща прогноза (C)
за (C)

NIL

Край на съобщението TAF, ако прогнозата липсва
Дата и период на Дата и период на ва- nnnn/nnnn
валидност на прог- лидност на прогнозата
нозата (М)
в UTC (М)

1606/1624
0812/0918

Идентификатор за Идентификатор за от- CNL
отменена прогно- менена прогноза (C)
за (C)

CNL

Край на съобщението TAF, ако прогнозата е отменена
П р и з е м е н в я т ъ р Посока на вятъра (М) nnn или VRB2
(М)

24004MPS
(24008KT)
VRB01MPS
(VRB02KT)
19005MPS
(19010KT)

Скорост на вятъра (М) [P]nn[n]

00000MPS
(00000KT)
140P49MPS
(140P99KT)

Значителни вариации G[P]nn[n]
на скоростта на вятъра (С)3

12003G09MPS
(12006G18KT)
24008G14MPS
(24016G28KT)

Единици на измерване MPS (или KT)
(М)
Видимост (М)

Преобладаваща види- nnnn
мост (М)

Време в момента Интензивност на мете- - или +
(явление) (С) 4,5
орологичното явление
(С)6

-

Характеристики и тип DZ или RA или
на метеорологичното SN или SG или
явление (C)7
PL или DS или
SS или FZDZ или
FZRA или SHGR
и л и S HG S и л и
SHRA или SHSN
и л и T S GR и л и
TSGS или TSR A
или TSSN
Облачност (М)8

FG или BR или
SA или DU или
HZ или FU или
VA или SQ или
PO или FC или
T S и л и BC FG
или BLDU или
BLSA или BLSN
или DRDU или
DRSA или DRSN
или FZFG или
MIFG или PRFG

Количество облачност, F EWnnn и л и VVnnn
долна граница или вер- S C Tn n n и л и или
тикална видимост (M) BK Nnnn и л и VV///
OVCnnn
Тип на облачност та CB или TCU
(C)4

C
A
V
O
K

-

NSC

0350 CAVOK
7000 9000
9999
RA
HZ
+TSRA
FG
-FZDZ PRFG
+TSRASN
-SNRA FG

FEW010 VV005
OVC020 VV///
NSC
SCT005 BKN012
SCT008 KN025CB
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в глава 5
Температура (О)9
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Описание

Шаблон

Име на елемента (М) ТХ

С Т Р. 3 3
Примери
ТХ25/1013Z
TN09/1005Z

Максимална темпера- [M]nn/
тура (М)

TX05/2112Z
TNM02/2103Z

Ден и час на наблю- nnnnZ
даване на максимална
температура (М)
Име на елемента (М) TN
Минимална темпера- [M]nn/
тура (М)
Ден и час на наблю- nnnnZ
даване на минимална
температура (М)
Оча к ва н и знач ителни промени на
ед и н и л и повече
елемента през периода на валидност
(С)4,10

Индикатор за промяна PROB30[TEMPO] или PROB40[TEMPO] TEMPO 0815/0818
или за вероятност (М) BECMG или TEMPO или FM
2 5017G2 5M PS
(TEMPO 0815/0818
Период от време на nnnn/nnnn или nnnnnn11
25034G50KT)
прогнозираната проTEMPO 2212/2214
мяна (М)
17006G13MPS 1000
4
Вятър (С)
n n n [ P ] n n [ n ] [ G [ P ] n n [ n ] ] M P S и л и TSR A SCT010CB
VRBnnMPS (или nnn[P]nn[G[P]nn]KT BKN020 (TEMPO
или VRBnnKT)
2212/2214
1000
Преобладаваща види- nnnn
C 17012G26KT
TSR
A
SCT010CB
4
мост (C)
A BKN020)
V
Интензитет на метео- - или +
NSW O
3010/3011
рологичните явления
K BECMG
00000MPS 2400
(С)6
OVC010 (BECMG
Характеристики и тип DZ или RA или FG или BR
3010/3011 00000KT
на метеорологичните SN или SG или или SA или
2400 OVC010);
4,7
явления (С)
PL или DS или DU или HZ
PROB30 1412/1414
SS или FZDZ или или FU или
0800 FG
FZRA или SHGR VA или SQ
или SHGS или или PO или
BECMG 1412/1414
SHRA или SHSN FC или TS
RA
или TSGR или и л и BC FG
TEMPO 2503/2504
TSGS или TSRA и л и BLDU
FZRA
или TSSN
и л и BL S A
и л и BL SN
TEMPO 0612/0615
или DRDU
BLSN
и л и DR SA
и л и DR SN
PROB40 TEMPO
и ли FZFG
2923/3001 0500 FG
и л и M I FG
или PRFG
Количество и долна
граница на облачността или вертикална видимост (С)4

F EWnnn
SC Tn n n
BK Nnnn
OVCnnn

и л и V V V n n n NSC
и л и или VV///
или

Тип облачност (С) 4

CB или TCU

-

FM051230
15004MPS 9999
BKN020
(FM051230
15008KT 9999
BKN020)
BECMG 1618/1620
8000 NSW NSC
BECMG
2306/2308
SCT015CB
BKN020

Забележки:
1. Фиктивен индикатор за местоположение.
2. Използва 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.
11. Да се използва само с FM.
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Таблица 3.3

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

Период от време
nd nd n h n h n m n m

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

промяната се прогнозира да започне в ден nd1nd1, n h1n h1
nd1nd1n h1n h1/nd2nd2n h2n h2 часа (UTC) и да завърши в ден nd2nd2 , n h2n h2 часа (UTC);
след „BECMG“ се включват само тези елементи,
които се променят;
периодът от време nd1nd1n h1n h1/nd2nd2n h2n h2 обикновено
не превишава 2 часа и при всички случаи е не поголям от 4 часа

BECMG

използва се за прогнозиране на временни флуктуации
nd1nd1n h1n h1/nd2nd2n h2n h2 на метеорологични елементи, започващи в ден nd1nd1,
n h1n h1 часа (UTC) и завършващи ден nd2nd2 , n h2n h2 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 nd1nd1n h1n h1/nd2nd2n h2n h2

TEMPO

-

PROBnn

TEMPO

nd1nd1n h1n h1/nd2nd2n h2n h2 вероятност за поява (в %) на
алтернативна стойност на прогновероятност за поява
зирания елемент или елементи;
на временни флукnd1nd1n h1n h1/nd2nd2n h2n h2 nn приема стойности 30 или 40; туации
включва се непосредствено преди
алтернативната стойност
Таблица 3.4

Ключ: М
С
О
=

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

Елементи
Индикатор на
ме с т опо ложе нието на FIR/
CTA (М)

Описание
Шаблон
Индикатор за местоположение ICAO на органа за
ОВД, обслужващ RIR или nnnn
CTA, за които се отнася
прогнозата (М)
Индекс за типа Тип на съобщението (М) GAMET
на съобщението
(М)
Период на ва- Група за ден и час, пол и д н о с т н а казваща периода на ва- VALID nnnnnn/nnnnnn
прогнозата (М) лидност UTC (М)
Индикатор на Индикатор на местополоме с т опо ложе - жението на ЛМС/МСС,
nnnnнието на ЛМС/ издаваща съобщението с
МСС (М)
отделящо тире (М)
И ме н а F I R / Индикатор за местопоnnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn]
CTA или част ложение и име на FIR/
или
от него (М)
CTA, за който се излъчва
nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn]
съобщението (М)

Примери
YUCC1

GAMET
VALID
220600/221200
YUDO-1

YUCC AMSWELL
FIR/2 BLW FL120
YUCC AMSWELL
FIR
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Шаблон
ИдентификаОписание
тор и време
Индикатор на Индикатор, показващ на SECN I
н а ч а л о т о н а началото на Част І (М)
Част І (M)
Приземен
Скорост на приземния SFC WSDP:
n[nn] MPS
вятър (С)
вятър над обширна об- [nn/nn]
(или
ласт, превишаваща 15 m/s
n[nn] KT)
(30 kt)
Елементи

Описание

С Т Р. 3 5
Местоположение

Примери
SECN I

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

SFC WSPD:
10/12 16 MPS

Значими мете- Значими метеорологични SIGWX:
орологични яв- явлени я, вк лючително [nn/nn]
ления (С)
гръмотевични бури и силни пясъчни и прашни
бури

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

Закритие на
Закритие на планините MT OBSC:
планините (С)
[nn/nn]

nnnnnnnnnn 2

MT OBSC: MT
PASSES S OF N48

Облачност (С) О б ш и р н и о б л а с т и с SIG CLD:
плътна или разкъсана [nn/nn]
облачност с височина на
долната граница под 300
m (1000 ft) над земната
повърхност (AGL) или
над средното морско ниво
(AMSL) и/или развитие
на купесто-дъждовни облаци (CB) или мощни
купести облаци (TCU)

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

Обледяване (С) Облед яване (с изк лю- ICE: [nn/nn]
чен ие на въ зн и к ва що
в конвективни облаци
или силно обледяване,
за което вече е излъчено
съобщение SIGMET)

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

ICE: MOD
FL050/080

Приземна
видимост (С)

Приземна видимост над SFC VIS:
о б ш и р н а о б л а с т п о д [nn/nn]
5000 m, включително метеорологичното явление,
което причинява намалението на видимостта

SFC WSPD:
40 KT E OF W10
SFC VIS:
06/08 3000 M BR
N OF N51

SIGWX:
12/14 SS S OF
N35

С Т Р.
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Шаблон
ИдентификаОписание
тор и време
Турбулентност Турбулентност (с изклю- TURB:[nn/nn] MOD
(С)
чение на възникващо в
FLnn/nn или
конвективни облаци или
MOD ABV
силна турбулентност, за
FLnn/nn или
която вече е излъчено
SEV FLnn/nn
съобщение SIGMET)
или SEV
ABV
FLnn/nn
Елементи

Описание

БРОЙ 71
Местоположение

Примери
TURB:
MOD ABV FL090

Планински
вълни (С)

Планински вълни (с из- MTW: [nn/nn] MOD FLnn/nn
ключение на силни плаили MOD
нински вълни, за които
ABV FLnn/nn
вече е излъчено съобщеили SEV
ние SIGMET)
FLnn/nn или
SEV ABV
FLnn/nn

MTV: MOD ABV
FL090 N OF N63

Съобщения
SIGMET (С)

Съобщения SIGMET за S I G M E T n[,n],[n]
FIR/CTA или под район, APPLICABLE:
за който е валидна зоналната прогноза

SIGMET
APPLICABLE:
3,5

или HAZARDOUS WX NIL (С)4

HAZARDOUS WX NIL

H A Z A R DOUS
WX NIL

Индикатор на Индикатор, показващ на SECN IІ
н а ч а л о т о н а началото на част ІІ (М)
част ІІ (M)
Бари ч н и цен- Барични центрове и фрон- PSYS: [nn]
трове и фрон- тове и тяхното очаквано
тове (M)
преместване и развитие

SECN IІ

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

MOV N или
NE или E или
SE или S или
SW или W
или NW
nnKMH
(nnKT) WKN
илиNC или
INTSF
Вятър и темпе- Вятър и температура във WIND/T:
ратура във ви- височина най-малко за
сочина (M)
следните височини: 600,
1500 и 3000 m (2000, 5000
и 10000 ft)

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

Облачност (M) Информация за облач- CLD: [nn/nn] FEW или
ност, която не е включена
SCT или
в част І, с указване на
BKN или
типа и височината на дол
OVC
ната и горната граница
ST или SC
над земната повърхност
или CU или
(AGL) или над средно
AS или AC
морско ниво (AMSL)
или NS

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

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

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]

WIND/T:
2000 FT 270/18
MPS PS03
5000 FT 250/20
MPS
MSO2
10000 FT 240/22
MPS MS11
C L D: BK N SC
2 5 0 0/8 0 0 0 F T
AGL
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С Т Р. 3 7

Шаблон
Елементи

Описание

Идентификатор и време

Местоположение

Описание

Примери

[n]nnn/[n]nnn
M (или
[n]n n n / [n]n n n
FT) AGL или
AMSL или
NIL
В и с о ч и н а н а Вис оч и на на н и во 0 ° FZLVL:
ниво 0° (M)
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-ниска- MNM QNH:
та стойност на QNH в
течение на периода на
валидност

[n]nnn HPA

MNM QNH: 1004
HPA

Те м п е р а т у р а
на повърхността на морето и
състоянието на
морето (О)

Температура на повърх- SEA:
ността на морето и състоянието на морето, ако
се изисква от РАНС

T[nn]
HGT [n]nM

SE A: T15 HGT
5 M

Вулканично из- Име на вулкана
VA:
nnnnnnnnnn
VA: ETNA
ригване (M)
или NIL
Забележки:
1. Условно 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.
Таблица 3.5
Диапазон и резолюция на величините, включени в TAF
Елемент

Величина

Диапазон

Резолюция

Посока на вятъра

°географски

000-360

10

Скоророст на вятъра

MPS
KT

1-99*
1-199*

1
1

Видимост

M
M
M
M

0000-0750
0800-4900
5000-9000
10000-

50
100
1000
0 (фикс. значение 10)

Видимост на ПИК

M
M
M

0000-0375
0400-0750
0800-2000

25
50
100

Вертикална видимост

значения, кратни на 30 M (100 FT) 000-020

1

Облаци: долна граница

значения, кратни на 30 M (100 FT) 000-100

1

Температура на въздуха (максимална °C
и минимална)

-80-+60

1

QNH:

0850-1100

1

hPa

Температура на морската повърхност °C

-10-+40

*За нуждите на гражданското въздухоплаване скорости на вятъра над 50 m/s (100 kt) не се използват, но е
предвидено за други цели да могат да се съобщават скорости до 99 m/s (199 kt).

“
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§ 32. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 86
Тех н и че ск и и зиск ва н и я к ъм и нф орма ц и и
SIGMET и AIRMET, летищни предупреждения
и предупреждения и сигнали за срез на вятъра
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.
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. Поредни ят номер в съответствие с
таблица 4.1 отразява количеството информации SIGMET, издадени за района за полетна
информация след 00,01 ч. UTC на съответния
ден. Метеорологичната служба за следене, чиято
зона на отговорност обхваща повече от един
FIR/CTA, издава отделни съобщения SIGMET
за всеки FIR/CTA в своята зона на отговорност.
1.1.4. В съобщение, съдържащо информация
SIGMET, се включва само едно от следните
метеорологични явлени я 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:
т ропически циклон със
TC и името на
средна 10-минутна скоциклона;
рост на вятъра при земята 17 m/s (34 възела)
или повече:
турбулентност:
– силна турбулентност:
SEV TURB;
обледяване:
– силно обледяване:
SEV ICE;
– силно обледяване от
SEV ICE (FZRA);
преохладен дъжд:
планински вълни:
– силни планински вълни: SEV MTW;
прашна буря:
– силна прашна буря:
HV Y DS;
пясъчна буря:
– силна пясъчна буря:
HV Y SS;
вулканични пепел:
– вулканична пепел:
VA (+ името на
ву л к а н а , а ко е
известно);
радиоактивен облак:
RDOACT CLD.
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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.
1.1.6. В допълнение на изготвената информация SIGMET в явен текст със съкращения
съгласно т. 4.1 метеорологичните служби за
следене (разполагащи с възможности за това) изготвят информация SIGMET и в цифров формат.
1.1.7. При разпространение в цифров формат
информацията SIGMET се форматира съгласно
глобалния модел за обмен на информация, като
се използва стандартът extensible markup language
(XML)/geography markup language (GML).
1.1.8. При разпространение в цифров формат информацията SIGMET се придружава от
съответните метаданни.
Забележка: Ръководство за модела за обмен на
информация, XML/GML и профила на метаданните
е публикувано в Manual on the Digital Exchange of
Aeronautical Meteorological Information (Doc 10003).
1.1.9. При разпространение на информация
SIGMET в графичен формат се спазват изискванията на приложение № 7.
1.2 . Ра зп р о с т ра нен ие н а и нф о рм а ц и я т а
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 обсл у ж ване на спътниковата ком у никационна
система на AFS.
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 FIR/CTA след 00,01 ч.
U TC на съответни я ден. Метеорологичната
служба за следене, чиято зона на отговорност
обхваща повече от един РПИ, издава отделни
съобщения AIRMET за всеки FIR/CTA в своята
зона на отговорност.
2.1.3. Районът за полетна информация при
необходимост се разделя на подрайони.
2.1.4. В съобщението, съдържащо информация AIRMET, се включва едно от следните
метеорологични явлени я 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:
с корост на приземния вятър
над 15 m/s (30 възела)
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SFC WSPD
(+ скоростта и
единиците);

приземна видимост:
– обширни области с видимост, намалена под 5000 м,
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, R A,
SA, SG, SN, SQ,
SS или VA);
гръмотевични бури:
– изолирани гръмотевични
бури без град:
ISOL TS;
– отделни гръмотевични
бури без град:
OCNL TS;
– изолирани гръмотевични
бури с град:
ISOL TSGR;
– отделни гръмотевични
бури с град:
OCNL TSGR;
закритие на планините:
– закритие на планините: MT OBSC;
облачност:
– обширни райони с разкъсана или плътна облачност
с височина на долната граница под 300 м (1000 ft) над
земната повърхност:
– разкъсана:	BKN CLD
(и височината на
долната и горната
граница и мерните
единици);
– плътна:
OVC CLD
(и височината на
долната и горната
граница и мерните
единици);
к упесто-дъждовни облаци,
които са:
– изолирани:
ISOL CB;
– отделни:
OCNL CB;
– чести:
FRQ CB;
м ощни 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.
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2.1.5. При описанието на метеорологичното
явление, поради което се издава съобщение
A IR MET, не се вк лючва дру га информаци я
о свен у к а за нат а в т. 2 .1.4. В с ъ о бщен и я т а
AIRMET, издадени поради гръмотевични бури
или купесто-дъждовни облаци, не се включват
свързаните с тях турбулентност и обледяване.
2 .2 . Ра зп р о с т ра нен ие н а и нф орм а ц и я т а
AIRMET.
2.2.1. Съобщенията AIRMET се разпространяват до метеорологичните служби за следене в
съседните FIR/CTA и до други метеорологични
служби за следене или летищни 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 обсл у ж ване на спътниковата ком у никационна
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.
3.2. Информацията за вятър и температура,
включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предава до
други ВС в полет.
4. Под робни к ри терии за информац и я та
SIGMET и AIRMET и специалните сведения
от ВС
4.1. Идентификация на район за полетна
информация.
Когато въздушното пространство е разделено на район за полетна информация (FIR) и
горен район за полетна информация (UIR), в
информацията SIGMET се включва идентификатор на местоположението на органа за ОВД,
обслужващ съответния FIR.
Информацията SIGMET се отнася за цялото
въздушно пространство, включително FIR и
UIR, 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) ск рити (OBSC) – ако те са ск рити 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, помалко 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).
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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 т у рбулентност в
облачност 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 (FZR A) се използва само при условия на
силно обледяване, свързано с преохладен дъжд.
4.2.8. Планинските вълни (MTW) се считат за:
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.
4.2.9. Пясъчната/прашната буря се счита за:
а) силна – при видимост под 200 m и небето
не се вижда, и
б) умерена – при видимост:
1) под 200 m и небето се вижда, или
2) между 200 m и 600 m.
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
п ри поиск ва не о т а виа ц ион н и т е операт ори
или летищните служби и се разпространяват
до заинтересованите страни в съответствие с
местните договорености.
5.1.2. Поредният номер, отбелязан в шаблона
в таблица 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:
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– 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. Изиск вани я към преду преж дени ята 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:
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 вят ъра като правило се
наблюдава в комбинация със следните метеорологични явления:
– г р ъмо т еви ч н и бу ри, м и к ропори ви, фуниевидни облаци (торнадо и воден смерч) и
фронтални пориви;
– фронтални повърхности;
– силен приземен вятър, съчетан с местната
топография;
– фронт на морски бриз;
– планински вълни (включително ротори на
малки височини в района на летището);
– ниски температурни инверсии.
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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.
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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.

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

Таблица 4.1

Шаблон

Подробно
описание

SIGMET

Индикатор на ICAO индика- nnnn
мес т оположе - тор на местонието РПИ (М)2 положението в
РПИ (M)
Идентифика- И д е н т и ф и к а - SIGMET n[n}n
тор (М)
ция и пореден
номер 4 (М)

AIRMET

AIRMET n[n]n

Примери
Специален
доклад от ВС1
YUCC 3
YUDD3
ARS

Период на
Г ру п и „ дат а- VALID nnnnnn/nnnnnn
валидност (М) време“, у к азващи периода
на ва ли дност
(UTC) (М)
Индикатор
на местоположението
на МСС (М)

И н д и к а т о р nnnnна местоположен ие т о на
МСС – разделя
се от сведението
с тире

Име на FIR/
CTA����������
или идентификатор на
ВС (М)

Индикатор на
местоположен ие т о и и ме
на FIR/CTA 6 ,
за когото се издава SIGMET/
A IR MET и ли
позивна на ВС
(М)

nnnn nnnnnnnnnn
nnnn nnnnnnnnnn nnnnnn
FIR[/UIR]
FIR[/n]
или nnnn nnnnnnnnnn
CTA

-5

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

YUCC
AMSWELL
FIR 3
YUDD
SHANLON
FIR/UIR 3
YUCC
AMSWELL
FIR/2 3
YUDD
SHANLON
FIR 3
VA812
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глава пета

ДЪРЖАВЕН
Подробно
описание

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Шаблон

Примери
Специален
доклад от ВС1
АКО СВЕДЕНИЕТО SIGMET Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА
ТОЗИ ШАБЛОН.
МетеоролоОп ис а н ие на OBSC 8 TS[GR 9]
SFC WSPD nn[n] TS
SEV TURB
гично явление явлението, за EMBD10 TS[GR]
MPS (или SFC
TSGR
FRQ TS
(М)7
което се изда- FRQ11 TS[GR]
WSPD nn[n]]KT)
OBSC TSGR
в а S IG M E T/ SQL12 TS[GR]
SEV TURB
EMBD TSGR
AIRMET (С)
SEV ICE
TC GLORIA
TC nnnnnnnnnn или SFC VIS
TC NN
NN13
nnnnM (nn)17
SEV MTW
VA
14
SEV TYRB
ERUPTION
SEV ICE15
ISOL18TS[GR]9
HVY SS
MT ASHVAL
SEV ICE (FZRA) 15 OCNL19 TS[GR]
PSN S15
E073 VA CLD
SEV MTW16
MT OBSC
VA CLD
[FL nn/nnn]
MOD TURB
HVY DS
BKN CLD nn/
VA [MT
MOD MTW
HVY SS
[ABV]nnnnM
nnnnnnnnnn]
ISOLCB
(или BKN CLD
[VA ERUPTION] [MT] nn/[ABV]nnnnFT)
BKN CLD
[nnnnnnnnnn] [PSN
MOD TURB
120/900M
Nnn[nn] или Snn[nn] OVC CLD nn/
MOD ICE
(BKN CLD
и л и E n n [n n] и л и [ABV]nnnnM (или
400/3000FT)
Wnn[nn]
OVC CLD nn/
VA CLD
[ABV]nnnnFT)
OVC CLD
270/
RDOACT CLD
ISOL18 CB20
ABV/3000M
OCNL19 CB
FRQ11 CB
OVC CLD 900/
ABV10000FT)
ISOL18 TCU20
OCNL19 TCU20
SEV ICE
FRQ11 TCU
RDOACT CLD
SIGMET

AIRMET

MOD TURB14
MOD ICE15
MOD MTW16
Наблюдавано
или прогнозирано метеорологично явление (М)

Указание – явлението е наб л юд а в а но и
с е оча к ва да
продължи или
е прогнозирано
(М)
Местоположе- Местоположение (С) 21
ние (географска дължина и
ширина в градуси и минути
или международно известни
географски
пунктове)

OBS [AT nnnnZ]
FCST [AT nnnnZ]

OBS AT
nnnnZ

OBS AT 1210Z
OBS
FCST AT
1815Z

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
WI 27 Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или
Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn]

Nnnnn Wnnnnn
или Nnnnn
Ennnnn или
Snnnn Wnnnnn
или Snnnn
Ennnnn

S OF N54
N OF N50
N2020 W07005
N2706 W07306
N48 E010
N OF N1515
AND
W OF E13530
W OF E1554
N OF
LINE S2520
W11510 –
S2520 W12010
WI
N6030
E02550 –
N6055
E02500 –
N6050 E02630

БРОЙ 71
Елементи, специфицирани в
глава пета

Ниво (С)21

ДЪРЖАВЕН
Подробно
описание

Полетно ниво
или височина и
дебелина (C)22

Движение или Движение или
очаквано дви- очаквано движение (С)21
жение (посока
и скорост) по
отношение на
една от шестнадесетте посоки
на компаса или
стационара

Изменение на Очаквано изинтензивност- м е н е н и е н а
та (С)21
интензивността (С)

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Шаблон
SIGMET

AIRMET

Специален
доклад от ВС1

Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или
Sn n[n n] Wn n n[n n] и л и En n n[n n] –
[Nnn[nn] и л и Snn[nn] Wnnn[nn] и л и
Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn]
Wnnn[nn] или Ennn[nn]] или
ENTIRE FIR 24 или
ENTIRE CTA 24
[SFC/]FLnnn или [SFC/]nnnM(or [SFC/] FL nnn
nnnnFT) или FLnnn/nnn или TOP FL nnn или nnnnM
или [TOP]ABV FL nnn
(или nnnnFT)
или 23
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) или 24
FL nnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM]
[nn KM WID LINE25 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]]]
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] или 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
INTSF или WKN или NC
-

Примери
ENTIRE FIR
ENTIRE CTA

FL180
FL050/180
TOP FL390
SFC/FL070
TOP ABV
FL100
FL310/450
CB TOP FL500
WI 270KM OF
CENTRE
(CB TOP FL500
WI 150NM OF
CENTRE)
FL310/350 APRX
220KM BY 35KM
FL390

MOV E
40KMH
(MOV E 20KT)
MOV SE
STNR

WKN

С Т Р.
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Елементи, специфицирани в
глава пета

ДЪРЖАВЕН
Подробно
описание

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Шаблон
SIGMET

Прогнозирано Прогнозирано FCST nnnnZ TC
мес т оположе - местоположе- CENTRE
ние (С)21,22,30
ние на вулка- Nnn[nn] или Snn[nn]
ничния облак Wnnn[nn] или
и л и н а ц е н - Ennn[nn] или FCST
т ъра на т ро - nnnnZ VA CLD
пическ и я ци- APRX [nnKM WID
клон или друго LINE 25 BTN (nnNM
особено явле- WID LINE BTN)]
н и е 2 8 в к р а я Nnn[nn] или Snn[nn]
на периода на Wnnn[nn] или
ва ли дност на Ennn[nn] – Nnn[nn]
информацията или Snn[nn]
SIGMET (С)
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]]
[AND]26 или
FCST nnnnZ
ENTIRE FIR 24 или
FCST nnnnZ
ENTIRE CTA 24 или
FCST nnnnZ NO VA
EXP или 28
[FCST nnnnZ
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
Wnnn[nn] или E OF
Wnnn[nn] или W OF
Ennn[nn] или E OF
Ennn[nn] или [N OF,
NE OF, E OF, SE
OF, S OF, SW OF, W
OF, NW OF]
[LINE] Nnn[nn] или
Snn[nn] Wnnn[nn]
или Ennn[nn] –
N[nn]или Snn[nn]
Wnnn[nn] или
Ennn[nn] или WI27
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]]

AIRMET
-

Примери
Специален
доклад от ВС1
FCST 2200Z
TC CENTRE
N2740 W07345
FCST 1700Z
VA CLD
APRX
S15 E075 –
S15 E081 –
S17 E083 –
S18 E079 –
S15 E075
FCST 0500Z
ENTIRE FIR
FCST 0500Z
ENTIRE CTA
FCST 0500Z NO
VA EXP

БРОЙ 71
Елементи, специфицирани в
глава пета
Отмяна на информацията
S I G M E T /
AIRMET (С)29

ДЪРЖАВЕН
Подробно
описание
Отмяна на
информация та SIGMET/
AIRMET с
у казване на
неговата идентификация

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Шаблон
SIGMET

AIRMET

Специален
доклад от ВС1

CNL SIGMET [nn]n CNL AIRMET [nn]
nnnnnn/ nnnnnn или n nnnnnn/ nnnnnn
CNL SIGMET
[nn]n nnnnnn/nnnnnn
[VA MOV TO nnnn
FIR]24

Примери
CNL SIGMET 2
101200/101600 29
CNL SIGMET 3
251030/251430
VA MOV TO
YUDO FIR 29
CNL AIRMET
151520/151800 29

Забележки:
1. Информацията за вятър и температура, включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предават до други ВС в полет съгласно 3.2.
2. Виж т. 4.1.
3. Условно 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. Използва се за тропични циклони без име.
14. В съответствие с т. 4.2.5 и 4.2.6.
15. В съответствие с т. 4.2.7.
16. В съответствие с т. 4.2.8.
17. В съответствие с т. 2.1.4.
18. В съответствие с т. 4.2.1.в.
19. В съответствие с т. 4.2.1.г.
20. Използването на купесто-дъждовни Cb и мощни купести облаци TCU се указва само в съобщения
AIRMET в съответствие с т. 2.1.4.
21. В случаи, когато едно и също явление обхваща няколко района в РПИ, при необходимост тези
елементи могат да се повторят.
22. Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел и тропични циклони.
23. Само за съобщения SIGMET за тропични циклони.
24. Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел.
25. Права линия, начертана между две точки на карта в проекция Меркатова, или права линия между
две точки, която пресича линията на дължината при постоянен ъгъл.
26. Използва се при два облака от вулканична пепел или два центъра на тропични циклони, влияещи
на съответния FIR.
27. Броят на координатите се свежда до минимум и обикновено не превишава седем.
28. Използва се за особени явления, различни от вулканична пепел и тропични циклони.
29. Край на съобщението (при отмяна на съобщението SIGMET/AIRMET).
30. Интензивността на явлението се запазва през целия период на прогнозата.
Забележка. В съответствие с т. 1.1.5 и 2.1.5 силно или умерено обледяване и силна или умерена турбулентност (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB), свързани с гръмотевични бури, купесто-дъждовни
облаци или тропически циклони, не се включват.

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
Индикатор на местоположението на летището (М)
Индекс на типа съобщение (М)
Период на валидност (М)

Примери

Индикатор на местопо- nnnn
YUCC
ложението на летището
Тип на съобщението и AD WRNG [n]n
AD WRNG 2
пореден номер
Ден и време на периода [VALID nnnnnn/nnnnnn]
VALID 212302/211530
на валидност в UTC
АКО ЛЕТИЩНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В
КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН
1
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Елемент

Явление (М)2

ДЪРЖАВЕН
Подробно описание

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Шаблон

Описание на явлението, поради което се
издава летищно предупреждение

TC 3 nnnnnnnnnn или
[HVY] TS или GR или
[HVY] SN [nnCM]3 или
[HVY] FZRA или
[HVY] FZDZ или
RIME 4 или
[HVY] SS или [HVY] DS
или SA или DU или
SFC WSPD nn[n] MPS
MAX nn[n]
(SFC WSPD 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 до 32 букви 5
Наблюдавано или прогно- Указание – явление- OBS [AT nnnZ] или
зирано явление (М)
то е наблюдавано и се FCST
очак ва да продъл ж и
или е прогнозирано (М)
Промяна на интензивност- Очаквана промяна на INTSF или
та (М)
интензивността
WKN или
NC
или
Прекратяване на летищно Прекратяване на летищно C N L A D W R NG [n]n n
предупреждение 6
предупреждение с указва- nnnnnnn/nnnnnn
не на идентификация му
Забележки:
1. Условен 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).

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

OBS AT 1200Z
OBS
WKN

CNL AD WRNG 2
211230/211530 6

Таблица 4.3

Шаблон за предупреждение за срез на вятъра
Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;
С – опционално включване (включва се, когато е приложимо).
Елемент
Индикатор на местоположението на летището (М)
Индекс на типа съобщение (М)
Време на съставяне и срок
на валидност (М)

Подробно описание

Шаблон

Индикатор на местопо- nnnn
ложението на летището
Тип на съобщението и WS WRNG n
пореден номер
Ден и време на издава- nnnnnn [VALID TL nnnnnn]
не и когато е приложи- или
мо – срок на действие [VALID nnnnnn/nnnnnn]
в UTC
АКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА СРЕЗ НА ВЯТЪРА Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ
МАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН
Метеорологично явление И д е н т и ф и к а ц и я н а [MOD] или [SEV] WS IN
(М)
явлението и неговото APCH или [MOD] или [SEV]
местоположение
WS [APCH]
RWYnnn или [MOD] или
[SEV] WS IN CLIMB-OUT
или
[MOD] или [SEV] WS CLIMBOUT RWYnnn или MBST IN

Примери
YUCC

1

WS WRNG 1
211230 VALID TL 211330
211200 VALID
221215/221315
ПОДРОБНА ИНФОРWS APCH RWY12
MOD WS RWY34
WS IN CLIMB-OUT
MBST APCH RWY26

БРОЙ 71
Елемент

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Подробно описание

Наблюдавано, съобщавано Указание – явлението
или прогнозирано явление е наблюдавано и се
(М)
очаква да продължи
или е прогнозирано (М)
Подробно описание на яв- Описание на явленилението (С)2
ето, поради което се
издава предупреждението за срез на вятъра

С Т Р. 4 7

Шаблон

Примери

APCH или MBST [APCH]
RWYnnn
или MBST IN
CLIMB-OUT или
MBST CLIMB-OUT RWYnnn
REP AT nnnn nnnnnnnn
или
OBS [AT nnnn] или
FCST
SFC WIND: nnn/nnMPS
(или nnn/nnKT) nnnM(nnnFT)WIND: nnn/nnMPS (или
nnn/nnKT)
или
nnKMH (или nnKT) LOSS
nnKM (или nnNM) FNA
RWYnn
или
nnKMH (или nnKT) GAIN
nnKM (или nnNM) FNA
RWYnn

MBST IN CLIMB-OUT
REP AT 1510 B747
OBS AT 1205
FCST
SFC WIND: 320/5MPS
60M-WIND: 360/13MPS
(SFC WIND: 320/10KT
200FT-WIND: 360/26KT)
60KMH LOSS 4KM
FNA RWY13
(30KT LOSS 2NM
FNA RWY13)

или
Отмяна на предупрежде- Отмяна на предупреж- CNL WS WRNG n
CNL WS WRNG 1
нието за срез на вятъра 3 дението за срез на вя- nnnnnn/nnnnnn
211230/211330 3
търа с указване на неговата идентификация
Забележки:
1. Фиктивно местоположение.
2. В съответствие с т. 6.2.3.
3. Край на съобщението (при отмяна на предупреждението за срез на вятъра).
Таблица 4.4
Диапазон и резолюция на величините, включени в консултативните сведения за вулканична пепел и тропични
циклони, сведенията SIGMET/AIRMET, летищните предупреждения и предупрежденията за срез на вятъра
Елемент

Величина

Диапазон

Резолюция

Височина на вулкана

M
FT
консултативно сведение за VA (индекс)*
за TC (индекс)*
Максима лен вят ър при MPS
земята
KT
Налягане в центъра
hPa

000-8100
000-27000
000-200
00-99
00-99
00-199
850-1050

1
1
1
1
1
1
1

Скорост на вятъра при MPS
земята
KT
Видимост при земята
M
M
Облаци: височина на дол- M
ната граница
FT
Облаци: височина на гор- M
ната граница
M
FT
FT
Географска ширина
°(градуси)
'(минути)
Географска дължина
°(градуси)
'(минути)
Полетно ниво

15-49
30-99
0000-0750
0800-5000
000-300
000-1000
000 – 2970
3000 – 20 000
000 – 9900
10 000 – 60 000
00-90
00-60
000-180
00-60
000-650

1
1
50
100
30
100
30
300
100
1000
1
1
1
1
10

Движение

0-300
0-150

10
5

KMH
KT

* Безразмерна величина.

“
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ДЪРЖАВЕН

§ 33. Приложение № 5 се изменя така:
„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 т.ч. 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
елемента (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;
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 стойно-
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сти на метеорологични елементи, необходими за
целите на оперативното планиране, включително
за изчисляване на характеристиките за излитане.
Забележка. Модели за климатологични резюмета
са дадени в док. WMO Publication № 49, Technical
Regulations.“

§ 34. Приложение № 6 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 103 и чл. 106, ал. 3
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 летищната
метеорологична 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
най-ниското безопасно полетно ниво.
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.
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Информацията за значими метеорологични
явления, предназначена за предполетно планиране и препланиране по време на полет, постъпва
от СЦЗП в кодова форма BUFR.
Забележка: Информация за кодови форми GRIB
и BUFR може да се намери в WMO Publication No.
306, Manual on Codes, Volume I.2, Part B  – Binary
Codes.
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 леснодостъпна за членовете
на екипажите на ВС и другите ползватели по
чл. 2, ал. 2 на наредбата.
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. Изготвянето на полетната документация за прогноза на вятъра и температурата във
височина при свръхдълги маршрути се договаря
между ДАНО и потребителите.
Забележка: Ръководство за използване на карти за свръхдълги маршрути е дадено в Manual of
Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896).
4.1.3. 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.
4.1.4. В полетната документация се обясняват
използваните индикатори на местоположение и
съкращения.
4.1.5. 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

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

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
кодове, определени от СМО или базирани на

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

потребителски интерфейс с менюта или други
подходящи механизми, съгласувани между ДАНО
и заинтересованите ползватели;
г) предоставят бърз отговор на заявките на
ползвателите.
Забележка: Информация за ICAO съкращенията,
указателите на ICAO за местоположение и указателите за типа данни в авиационните метеорологични
кодове се намират съответно във:
– Procedures for Air Navigation Services – ICAO
Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400);
– Location Indicators (Doc 7910);
– WMO Publication No. 386, Manual on the Global
Telecommunication System.
6. Изисквания към информацията за ВС в полет
6.1. Предоставяне на информация по време
на полет.
Летищна метеорологична служба или метеорологична служба за следене, 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 или метеорологична служба за следене.
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.

CHART LATITUDE
A
N6700
A
N6700
A
S5400
A
S5400

LONGI- CHART LATI- LONGITUDE
TUDE TUDE
W13724
D
N6300 W01500
W01236
D
N6300 E13200
W01236
D
S2700 E13200
W13724
D
S2700 W01500
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CHART LATITUDE
ASIA
N3600
ASIA
N3600
ASIA
0000
ASIA
0000
B
N0304
B
N7644
B
N3707
B
S6217
B1
N6242
B1
N6242
B1
S4530
B1
S4530
C
N7500
C
N7500
C
S4500
C
S4500
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LONGI- CHART LATI- LONGITUDE
TUDE TUDE
E05300
E
N4455 E02446
E10800
E
N4455 E18000
E10800
E
S5355 E18000
E05300
E
S5355 E02446
W13557
F
N5000 E10000
W01545
F
N5000 W11000
E06732
F
S5242 W11000
W05240
F
S5242 E10000
W12500
M
N7000 E10000
E04000
M
N7000 W11000
E04000
M
S1000 W11000
W12500
M
S1000 E10000
W03500 MID
N4400 E01700
E07000 MID
N4400 E07000
E07000 MID
N1000 E07000
W03500 MID
N1000 E01700

Фиг. 6.1. Карта с фиксирани райони на покритие
на прогнозите на СЦЗП – Меркатова проекция.

CHART
LATITUDE
LONGITUDE
J
S0318
W17812
J
N0037
W10032
J
S2000
W03400
J
S2806
E10717
K
N1255
E05549
K
N0642
E12905
K
S2744
W16841
K
S1105
E00317
Фиг. 6.3. Карта с фиксирани райони на покритие
на прогнозите на СЦЗП – Полярна стереографична проекция (южно полукълбо).“

§ 35. Приложение № 7 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 106, ал. 2

CHART LATITUDE
EUR
N4633
EUR
N5842
EUR
N2621
EUR
N2123
G
N3552
G
N1341
G
S0916
G
S0048
H
N3127
H
N2411
H
S0127
H
N0133

LONGI- CHART LATI- LONGITUDE
TUDE TUDE
W05634
I
N1912 E11130
E06824
I
N3330 W06012
E03325
I
N0126 W12327
W02136
I
S0647 E16601
W02822
L
N1205 E11449
E15711
L
N1518 E04500
E10651
L
N2020 W06900
E03447
L
N1413 W14338
W14836 NAT
N4439 W10143
E05645 NAT
N5042 E06017
W00651 NAT
N1938 E00957
W07902 NAT
N1711 W05406

Фиг. 6.2. Карта с фиксирани райони на покритие на прогнозите на СЦЗП – Полярна стереографична проекция (северно полукълбо).

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 2. 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 SGE – SIGMET в графичен формат за
явления, различни от тропични циклони и вулканична пепел.
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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К АРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (ВИСОКО НИВО). МОДЕЛ SWH
Пример. Полярна стереографична проекция (отразява струйно течение и вертикалния му размер.
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К АРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (СРЕДНО НИВО). МОДЕЛ SWM
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К АРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НИСКО НИВО). МОДЕЛ SWL
Пример 1
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К АРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НИСКО НИВО). МОДЕЛ SWL
Пример 2
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВУЛК АНИЧНА ПЕПЕЛ
В ГРАФИЧЕН ФОРМАТ. МОДЕЛ VAC
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SIGMET ЗА ВУЛК АНИЧНА ПЕПЕЛ В ГРАФИЧЕН ФОРМАТ. МОДЕЛ SVA

SIGMET ЗА ЯВЛЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРОПИЧНИ ЦИКЛОНИ И ВУЛК АНИЧНА ПЕПЕЛ, В
ГРАФИЧЕН ФОРМАТ. МОДЕЛ SGE
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СИСТЕМА ЗА ОЗНАЧАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНА В ПОЛЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. МОДЕЛ SN

“
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§ 36. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 107
Информация относно техническите изисквания
относно Световната система за зонални прогнози
1. ПРОГНОЗИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪВ ВИСОЧИНА В РАВНОМЕРНА
МРЕЖ А ОТ ТОЧКИ
1.1. Прогнозите за вятър, температура 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), 410 (175 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
6 0 (8 0 0 h Pa), 10 0 (70 0 h Pa), 14 0 (6 0 0 h Pa),
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), 270 (350 hPa),
300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360
(225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa)
и 530 (100 hPa).
Забележка 1. Слоеве от атмосферата, центрирани
в полетни нива по букви „е“ и „з“, имат дебелина
100 hPa.
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Забележка 2. Слоеве от атмосферата, центрирани
в полетни нива по буква „ж“, имат дебелина 50 hPa.
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. Информация за кодова форма GRIB
може да се намери в WMO Publication No. 306, Manual
on Codes, Volume I.2, Part B – Binary Codes.
1.4. Горните прогнози, издавани от СЦЗП, са
в равномерна мрежа от точки с хоризонтална
стъпка 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. Информация за кодова форма BUFR
може да се намери в WMO Publication No. 306, Manual
on Codes, Volume I.2, Part B – 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
нея 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

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

вулкана и в отделен текстов прозорец – символа
на вулканично изригване, името на вулкана (ако
е известно) и географската ширина/дължина на
изригването; като допълнение в легендата на
картите за значими метеорологични явления
(SIGW X) трябва да бъде включено „CHECK
SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND
ASHTAM AND NOTAM FOR VA“, и
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
препокриващо 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
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най-висок приоритет се поставя на местоположението му и се използва стрелка за връзка на
местоположението на другото(ите) събитие(я) със
съответните символи или текстово съобщение.
2.6. Летищни метеорологични служби
2.6.1. Използване на продуктите на СЦЗП:
(1) При изготвяне на полетна документация
летищните метеорологични служби използват
прогнозите от СЦЗП така, че да съответства на
планираната 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.
2.6.2. Летищните метеорологични служби,
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
върху доклада и предприетите действия, използвайки същите средства за комуникация, каквито
е използвал подателят.
3. КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВУЛК АНИЧНА ПЕПЕЛ (VOLCANIC ASH ADVISORY
CENTRE (VA AC)
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.
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Таблица 8.1
Шаблон за консултативно съобщение за вулканична пепел
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.
Забележка 1. Диапазонът и резолюцията на цифровите елементи, включени в консултативното съобщение за вулканична пепел, са показани в таблица 4.4.
Забележка 2. Обяснение на използваните съкращения се намира в Procedures for Air Navigation
Services – ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400).
Забележка 3. Включването на двуеточие след всеки елемент означава, че е задължителен.
Забележка 4. Номера от 1 до 18 се включват за яснота и не са част от консултативното съобщение,
показано в примера.
№

Елементи

Описание

Шаблон

Примери

1.

Индекс за типа на Тип на съобщени- VA ADVISORY
съобщението (М) ето

VA ADVISORY

2.

Време на съставяне Година, месец, ден, DTG: nnnnnnnn/nnnnZ
час (UTC)

DTG:
20080923/0130Z

3.

Име на VAAC (М) Име на VAAC

VAAC: TOKYO

4.

Име на вулкана (М) Име и номер на VOL C A NO: n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
вулкана по IAVCEI1 [nnnnnn]
или
UNKNOWN или UNNAMED

VOLCANO:
KARYMSKY
1000-13 VOLCANO:
UNNAMED

5.

Ме с т оположен ие Мес т оположен ие PSN:
на вулкана (М)
на вулкана в гра- Nnnnn или Snnnn
дуси и минути (М) Wnnnnn или Ennnnn или
UNKNOWN

PSN:
N5403 E15927
PSN:
UNKNOWN

6.

Държава или район Държава или ра- AREA: nnnnnnnnnnnnnnnn
(М)
йон, ако не се съобщава държава

AREA: RUSSIA

7.

Височина на вул- Височина на вулка- SUMMIT ELEV: nnnnM (or nnnnnFT)
кана (М)
на в m (или ft)

SUMMIT
ELEV: 1536M

8.

Пореден номер на Поредн номер: го- ADVISORY NR: nnnn/nnnn
конс у л т ат и вно т о дина и номер на
съобщение (М)
съобщението (отделна последователност за всеки
вулкан)

ADVISORY
NR: 2008/4

9.

Източник на ин- Източник на ин- INFO SOURCE: Свободен текст до 32 знака INFO
формацията (М) формацията в своSOURCE:
боден текст
MTSAT-1R
KVERT
KEMSD

VAAC: nnnnnnnnnnnn

10. Цветна маркиров- Авиационна цвет- AVIATION COLOUR CODE:
AVIATION����
CO���
ка (М)
на маркировка
RED или ORANGE или YELLOW или
LOUR
GREEN или UNKNOWN или NOT GIVEN или CODE: RED
NIL
11. Подробна инфор- Подробна инфор- ERUPTION DETAILS: свободен текст до ERUPTION
мация за изригва- мация за изригва- 64 знака или
DETAILS:
нето (М)
нето (включително UNKNOWN
ERUPTION AT
ден и час)
20080923/0000Z
FL300
REPORTED
12. Време на наблюде- Ден и час (UTC) на OBS (или EST) VA DTG: nn/nnnnZ
ние (или оценка) на наблюдение (или
пепелта (М)
оценка) на вулканичната пепел

OBS VA DTG:
23/0100Z

БРОЙ 71
№

Елементи

ДЪРЖАВЕН
Описание

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Шаблон

Примери

13. Наблюдение (или Хоризонта лни (в
оценка) на вулка- градуси и минути)
ничния облак (М) и вертикални размери по време на
наблюдението на
наблюдавания или
оцен яван облак
от пепел или при
неизвестна долна
граница – върха на
наблюдавания или
оценяван облак от
пепел.
Движение на набл юда ва н и я и л и
оценяван облак от
пепел.

OBS VA CLD или
EST VA CLD:
TOP FLnnn или SFC/FLnnn или
FLnnn/nnn
[nnKM WID LINE2 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] –
Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или
Ennn[nn]]
MOV N nnKMH (или KT) или
MOV NE nnKMH (или KT) или
MOV E nnKMH (или KT) или
MOV SE nnKMH (или KT) или
MOV S nnKMH (или KT) или
MOV SW nnKMH (or KT) или
MOV W nnKMH (или KT) или
MOV NW nnKMH (или KT)3
или VA NOT IDENTIFIABLE FM
SATELLITE DATA
WIND FLnnn/nnn
nnn/nn[n]MPS (или KT)4 или
WIND FLnnn/nnn VRBnnMPS (или KT) или
WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS (или KT) или
WIND SFC/FLnnn VRBnnMPS (или KT)

OBS VA CLD:
FL250/300
N5400 E15930 –
N5400 E16100 –
N5300 E15945
MOV SE 20KT
SFC/FL200
N5130 E16130 –
N5130 E16230 –
N5230 E16230 –
N5230 E16130
MOV SE 15KT
TOP FL240
MOV W
40KMH
VA NOT
IDENTIFIABLE
FM
SATELLITE
DATA
WIND FL050

14. Прогнозирана височина и местоположение на облака
от пепел (+6 HR)
(М)

Ден и час (UTC)
(6 часа след „време на наблюдение
(или оценка на пепелта“ от т. 12);
прогноза за височината и местоположението на отделните облачни
масиви за определения срока.

FCST VA CLD +6 HR:
nn/nnnnZ
SFC или FLnnn/[FL]nnn
[nnKM WID LINE2 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] –
Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или
Ennn[nn]]3
или NO VA EXP
или NOT AVBL
или NOT PROVIDED

FCST VA CLD
+6 HR:
23/0700Z
FL250/350
N5130 E16030 –
N5130 E16230 –
N5330 E16230 –
N5330 E16030
SFC/FL180
N4830 E16330 –
N4830 E16630 –
N5130 E16630 –
N5130 E16330
NO VA EXP
NOT AVBL
NOT
PROVIDED

15 Прогнозирана височина и местоположение на облака
от пепел (+12 HR)
(М)

Ден и час (UTC)
(12 часа след „време на наблюдение
(или оценка на пепелта“ от т. 12);
прогноза за височината и местоположението на отделните облачни
масиви за определения срока.

FCST VA CLD +12 HR:
nn/nnnnZ
SFC или FLnnn/[FL]nnn
[nnKM WID LINE2 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] –
Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или
Ennn[nn]]3
или NO VA EXP
или NOT AVBL

FCST VA CLD
+12 HR:
23/1300Z
SFC/FL270
N4830 E16130 –
N4830 E16600 –
N5300 E16600 –
N5300 E16130
NO VA EXP
NOT AVBL
NOT PROVIDED
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16 Прогнозирана ви- Височина на вулкасочина и местопо- на в m (или ft)
ложение на облака
от пепел (+18 HR)
(М)

17 Забележки (М)

ВЕСТНИК
Шаблон

FCST VA CLD +12 HR:
nn/nnnnZ
SFC или FLnnn/[FL]nnn
[nnKM WID LINE2 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] –
Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или
Ennn[nn]]3
или NO VA EXP
или NOT AVBL

Забележки, при не- RMK: Свободен текст 256 знака или
обходимост
NIL

18 Следващо консул- Година, месец, ден, NXT ADVISORY: nnnnnnnn/nnnnZ
тативно съобщение час (UTC)
Или
(М)
NO LATER THAN
Nnnnnnnn/nnnnZ
Или
NO FURTHER ADVISORIES
Или
WILL BE ISSUED BY
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Примери
FCST VA CLD
+18 HR:
23/1900Z
NO VA EXP
NOT AVBL
NOT PROVIDED

RMK: LATEST REP FM
KVERT
(0120Z) INDICATES
ERUPTION
HAS
CEASED. TWO
DISPERSING
VA CLD
ARE EVIDENT
ON
SATELLITE
IMAGERY
NIL
NXT
ADVISORY:
20080923/0730Z
NO LATER
THAN
nnnnnnnn/
nnnnZ
NO FURTHER
ADVISORIES
WILL BE ISSUED BY
nnnnnnnn/
nnnnZ

Забележки:
1. International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI).
2. Права линия между две точки на карта в проекция на Меркатор или права линия между две точки,
пресичаща меридиана под постоянен ъгъл.
3. До 4 избрани нива.
4. При н алично съобщение за пепел (напр. AIREP), но няма потвърждение от спътникови данни.“

§ 37. Приложение № 9 се изменя така:
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„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:
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;
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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 райони
за полетна информация 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 района за полетна
информация, а при поискване – и за съседните
райони за полетна информация;
в) друга метеорологична информация, изисквана от центъра за полетна информация или
районния контролен център, необходима за удовлетворяване 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.
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.
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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 морско 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 изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата в съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР);
в) информация, необходима за изготвяне на
аеронавигационни информационни 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.“

§ 38. Приложение № 10 се изменя така:

„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 съкращения 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 грид-формат за органите за ОВД
и операторите.
1.2.1. ДАНО организира изобразяването на
числени данни за атмосферата във височина в
грид-формат за компютрите на органите за ОВД.
1.2.2. При осигурена възможност числени данни за атмосферата във височина в грид-формат
се предават до операторите за компютърно планиране, но систематизацията на предаването се
договаря между СЦЗП, ГД „ГВА“ и операторите.
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2. Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа и глобалната компютърна
мрежа интернет
2.1. Метеорологични бюлетини в буквеноцифров формат.
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 разпространение не по-късно от 5
min след фактическото време на наблюдение.
Летищните прогнози TAF се предоставят за
разпространение не по-рано от един час преди
началото на периода на валидност.
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
операт и вна и нф орма ц и я и п р еда ва н и ч р е з
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.
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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 Инструкция № 4444 за управление на въздушното движение.
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 летищната
метеорологична служба при предоставянето є
на ВС в полет по линия за предаване на данни.
4.2.3. Ако няма валидна информация SIGMET,
издадена за FIR, 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, е 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.
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5.1.2. Районите за полетна информация, 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.
5.2.2. Включеният в предаванията VOLMET
TAF се коригира при необходимост, за да се
осигури актуалността на излъчваната прогноза, съответстваща на последната, издадена от
летищната метеорологична служба.
5.2.3. Когато се включват информации SIGMET
в предаванията VOLMET, но в момента няма
валидна информация SIGMET за съответния
район за полетна информация, 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.
Забележка. Ръководство за стандартна радио
телефонна фразеология, използвана в предаванията VOLMET, е дадено в док. № 9377 на ICAO
Manual on Coordination between Air Traffic Services,
Aeronautical Information Services and Aeronautical
Meteorological Services.“

Министър:
Данаил Папазов
5583

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 768-НС
от 21 август 2014 г.

относно поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени с
Решение № 632-НС от 15 юли 2014 г. на ЦИК,
за изборите за народни представители на
5 октомври 2014 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6,
ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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РЕШИ:
І. Допуска поправка в образците на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени
с Решение № 632 от 15 юли 2014 г. на ЦИК,
както следва:
1. В приложение № 39-НС в т. 2 се заличава
„ЛН“ и изразът „2 екземпляра“ се заменя с
„1 екземпляр“.
2. В приложение № 40-НС – навсякъде в
текста изразите „или инициативен комитет“
и „независимия кандидат“ се заличават и
в обяснителния текст, трети абзац, изразът
„2 (два) екземпляра“ се заменя с „1 (един)
екземпляр“.
3. В приложение № 42-НС – навсякъде в
текста се заличава изразът „или инициативен
комитет“.
4. В приложение № 43-НС – в обяснителния текст на стр. 1 се заличава текстът „едно
от хартиените копия на“; в обяснителните
текстове на стр. 2 и 3, абзац втори, думата
„предложение“ се заменя с думата „заявление“.
5. В приложение № 44-НС – навсякъде в
текста се заличава изразът „или инициативен
комитет“, както и в обяснителния текст на
стр. 1 се заличава текстът „едно от хартиените
копия на“; в обяснителните текстове на стр.
2 и 3, абзац втори, думата „предложение“ се
заменя с думата „заявление“.
6. В приложение № 46-НС – навсякъде в
текста изразът „инициативен комитет“ се
заличава.
7. В приложение № 87-НС-ч:
а) на стр. 1, трети абзац, се заличава изразът „инициативен комитет“;
б) на стр. 2, т. 2, в пояснителния текст в
сивото поле се заличава изразът „под чертата
на избирателния/те списък/ци“;
в) в т. 3 в контролата се заличава изразът
„сумата от“;
г) в т. 8 в пояснителния текст се заличава
изразът „или независим кандидат“.
ІІ. Утвърждава поправените образци на
изборни книжа – приложения № 39-НС, № 40НС, № 42-НС, № 43-НС, № 44-НС, № 46-НС
и № 87-НС-ч, приложени към това решение
и представляващи неразделна част от него.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 39-НС
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....-..................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.

(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет)

представляван/а от ..................................................................................................., ЕГН ................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато заявлението е подадено от
упълномощено лице)

Заявявам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет на изборите за народни
представители за Народно събрание на ………………….. г.

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически
носител в excel формат.
3. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията/
инициативния комитет или упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията - ако има такъв/
Заявлението за регистрация се представя в РИК не по-късно от един ден преди изборния ден.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления,
като общия брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да
надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Когато партията,
коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение
по образец – Приложение № ….

Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен
носител по следния образец:
№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат.
Заявлението

и

списъкът

се

подписват

от

лицето,

представляващо
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партията/коалицията/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията/инициативния комитет се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на заявлението се представя
и заверено копие от пълномощното.
Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се
представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено под
запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или
инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен
район.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
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Приложение № 40-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за
народни представители за Народно събрание на …………….. г.
в избирателни секции извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

.....................................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция)

представляван/а от ................................................................................., ЕГН........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато заявлението е подадено от
упълномощено лице)

Заявявам/е за регистрация ............................... (брой с цифри и думи) застъпник/ци на кандидатската
листа на партията/коалицията ……………………………………….. в изборите за народни представители за
Народно събрание на ……………….. г. съгласно приложения списък.

Приложени документи:
1. Пълномощно (ако има такова).
2. Списък, съдържащ имената и ЕГН на хартия в един екземпляр и на технически носител в
excel формат.
Адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
Подпис/и: …………………………………………….
Печат на партията/коалицията - ако има такъв/:
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден.
Всяка партия и коалиция може да подаде едно или повече заявления, като общият брой на
посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на
избирателните секции извън страната. Когато партията или коалицията желае да замени регистриран
застъпник, се подава предложение по образец от изборните книжа.
Към предложението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен носител
и на технически носител в excel формат по следния образец:

Списък на застъпниците:
№
по
ред

Собствено, бащино, фамилно име на застъпника

ЕГН

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат.
Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представляват съвместно от няколко лица, заявлението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на заявлението се представя и заверено копие от пълномощното.
Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се
представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено
под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия или
коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 42-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
народни представители за Народно събрание на …………………….. г.
в избирателни секции извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 4 във връзка с чл. 117, ал. 5 от Изборния кодекс)

от .................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция)

представляван/а от ................................................................................., ЕГН .........................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител, когато предложението е подадено от
упълномощено лице)

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци
на кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията в изборите за народни
представители за Народно събрание на ……………….. г. съгласно приложен списък по образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък – на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
Подпис/и:
……………………………………………………

(представляващ/и партията/коалицията или
упълномощено/и лице/а)

Печат на партията/коалицията - ако има такъв
Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя в ЦИК до
изборния ден, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато има
предложение за заместване, направено от партия или коалиция.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия или
коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции извън страната.
Всяка партия или коалиция може да подаде едно или повече предложения за регистрация на
заместващи застъпници до достигане на една трета от броя на избирателните секции извън
страната.
Към заявлението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен
носител по следния образец:
№

Собствено, бащино , фамилно име

ЕГН на

Собствено, бащино, фамилно име и

С Т Р.

по
ред

76

ДЪРЖАВЕН

на заместващия застъпник

ВЕСТНИК

заместващия
застъпник

БРОЙ 71

ЕГН на регистрирания застъпник,
който се замества

Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат
Предложението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представляват съвместно от няколко лица, предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията може да бъде подадено и от лице с изрично
пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е
поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...................... г.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час

ВЕСТНИК

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага списъка на лицата, заявени за регистрация като застъпници

10. Получени от..., дата

По приложение

№

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация застъпници на
регистрирана кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 72, ал.1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за народни представители за Народно събрание на …………………………. г.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ..... - ...........................

Приложение № 43-НС

БРОЙ 71
С Т Р. 7 7

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ................... г.

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час
78
ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава второ или
следващо заявление за регистрация на нови застъпници до достигане на броя на застъпници за всички избирателни секции в
съответния изборен район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от
дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.

3.

Към № , дата, час на постъпване
Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 71

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .................... г.

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава първо или
следващо предложение за регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани такива в даден изборен район до достигане
на една трета от броя на избирателните секции в изборния район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено предложение
за заместване на застъпници от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен
носител към него. Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на предложенията за
първоначална регистрация на застъпници.

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация заместващи
застъпници на регистрирани
застъпници на кандидатска листа
Списък на лицата, предложени за
регистрация като заместващи
застъпници
Приложени документи

1.
2.

БРОЙ 71
С Т Р. 7 9

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .....................г.

6.

7.

8.

9.

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага списъка на лицата, заявени за регистрация като застъпници

Час

ВЕСТНИК

10. Получени от..., дата

По приложение

Дата

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

№

80

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция,
която/който предлага за регистрация
застъпници на регистрирана
кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за народни представители за Народно събрание на …………………. г. в секциите извън страната

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 44-НС

С Т Р.
БРОЙ 71

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ................... г.

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия или коалиция подава второ или следващо заявление за
регистрация на нови застъпници до достигане броя на застъпници за избирателните секции извън страната.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление на дадената партия или коалиция.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от
дадена партия или коалиция, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.

3.

Към №, дата, час на постъпване
Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1
2.

БРОЙ 71
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .................... г.

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час
82
ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия или коалиция подава първо или следващо предложение
за регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани такива до достигане на една трета от броя на избирателните
секции извън страната.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление на дадената партия или коалиция.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено предложение
за заместване на застъпници от дадена партия или коалиция, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.
Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на заявленията за първоначална
регистрация на застъпници.

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция,
която/който предлага за регистрация
заместващи застъпници на
регистрирани застъпници на
кандидатска листа
Списък на лицата, предложени за
регистрация като заместващи
застъпници
Приложени документи

1.
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 71

№ по
ред

Кандидатска листа на
партия/коалиция

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

№ на
удостоверение

Заличен с Решение
№ …………

ДЪРЖАВЕН

3. …………..………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..………………………………………………

Застъпници на кандидатската листа на
съответната партия/коалиция

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпниците извън страната в изборите за народни представители за Народно събрание на ………………………. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 46-НС

БРОЙ 71
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 87-НС-ч

ЛИСТ 1

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2
0 0
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275, 281, 282 и чл. 286 ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за народни
представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на
същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за
приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии и коалиции,
наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии и
коалиции
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
2. Брой на избирателите, вписани в в изборния ден
…………………………………….............................................
…………………………
(с думи)
(с цифри)
Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани в изборния ден

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък
…………………………………………………………………
(с думи)

С Т Р. 8 5

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и на числото по т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Декларации по чл. 33, ал. 2, подадени от избирателите, и
приложени към избирателния списък:
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (когато номерът на
бюлетината не съответства на номер в кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8.

7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец за съответния изборен район, в които има вписани специални
символи, като букви, цифри или други знаци, бюлетината не съдържа два печата на съответната
СИК; в бюлетината вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ
със син цвят; отразеният в бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно,
тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или
засяга повече от едно квадратче за гласуване; бюлетини в които няма отбелязан вот за партия
или коалиция (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..

…………………………
(с цифри)
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(с думи)
8. Брой намерени в избирателната кутия действителните гласове
(бюлетини) - броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по

установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на
избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от
квадратчетата за гласуване за листа на партия или коалиция, знакът „Х“ или „V“ не навлиза в
квадратче за гласуване за друга листа; върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като
букви, цифри и други знаци; гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, които
се дължат на дефекти и грешки при производството или има механични увреждания или
зацапвания.

………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия /
коалиция
1. ............................................................
(наименование на партия или коалиция)

2.

............................................................

...

............................................................

(наименование на партия или коалиция)

Действителни
гласове
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

Недействителни
гласове
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“,
включително и полето „Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

В. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взетите по тях решения и особени мнения. Протоколът
по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от
протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, включително и
полето „Празни бюлетини и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
5759
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 433
от 7 юли 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 22 от заседание,
проведено на 19.06.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изпитвателен протокол № 8564 от 6.06.2014 г. и
експертно заключение, издадени от Изпитвателен
център „Алми тест“, София, удостоверяващи, че
еластични ленти (ластик) с метални накрайници
(куки) за закрепване на багаж при транспорт с
автомобили, мотоциклети и велосипеди, в различни цветове, опаковани в пакет, върху който
на картонен етикет има следните надписи на
чужд език: „CUERDA EQUIPAJE“ 3PC, „MADE
IN CHINA“, отметка за дължината – 90 см, баркод 6938383130363, „Fashion strings“, „Elastico de
bagagem“, не отговарят на физико-механичните
изисквания за безопасност, отразени в BS AU
258:1995 „Specification for elasticated straps“, по
следните показатели: т. 2. Сила на опън, тъй
като куката се отваря при сила на опън 240 N
(при допуск на показателя да издържа сила на
опън от 400 N за 1 min), което води до разрушаване на куката и опасност от нараняване на
ползвателя, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на: еластични ленти (ластик) с метални
накрайници (куки) за закрепване на багаж при
транспорт с автомобили, мотоциклети и велосипеди, в различни цветове; опаковани в пакет,
върху който на картонен етикет има следните
надписи на чужд език: „CUERDA EQUIPAJE“
3PC, „MADE IN CHINA“, отметка за дължината – 90 см, баркод 6938383130363, „Fashion
strings“, „Elastico de bagagem“, представляващи
сериозен риск за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от
потребителите на описаните в заповедта стоки
по реда, условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от

пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето
на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
5674
ЗАПОВЕД № 436
от 7 юли 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 22 от заседание, проведено
на 19.06.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, Изпитвателен протокол № 34811 от 26.05.2014 г., издаден
от ИЦ „Глобалтест“ – ООД, със заключение, че
„представената проба за анализ – детска рокля
с къс ръкав в розов и бял цвят и множество
за лепени ма лк и кам ъчета в п редната част,
не отговаря на изискванията на БДС EN 711:2011+А2:2013 по следните показатели – т. 8.4
(Тест за устойчивост на опън) и т. 8.2 (Тест с
цилиндър за малки части) и се счита за опасна
за потребителите (малки деца), защото крие риск
лесноотделящите се елементи да бъдат погълнати,
което да доведе до задавяне или задушаване на
потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на: детска рокля с къс ръкав, търговска марка
„Ünaysi“, предназначена за момичета на възраст до
3 години, със следните характеристики: роклята
е проектирана и изработена в комбинация от
розов и бял цвят, с шапка; на лицевата част има
щампа с изображение на коте и надпис „MISS
STAR“, с множество залепени малки камъчета
върху изображението; в областта на талията
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има залепена текстилна панделка; ръкавите,
долната част на роклята и шапката са в розов
цвят на бели точки; към стоката има пришити 2
текстилни етикета със следната информация на
чужд език: „uns®“, информация за съответния
размер в месеци и години, Made in TURKEY и
символи за третиране и поддръжка, Ünaysi®,
80 % COTTON 20 % POLIESTER, представляваща сериозен риск за здравето и безопасността
на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от
потребителите на описаните в заповедта стоки
по реда, условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето
на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
5675

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 5 август 2014 г.
На основание чл. 49, а л. 1 във връзка с
чл. 35, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на
с. Бенковски, община Мирково, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 20.12.2013 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
5695
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 384
от 26 юни 2014 г.
В изпълнение предвиж данията на общия
устройствен план на Столична община и по
предложение на район „Овча купел“ е подготвено задание за проектиране на територията
на м. Подлозище – Горна баня – разширение.
Значителна част от територията е застроена с
жилищни сгради, без да е урегулирана. Целта
на проектирането е урегулиране на застроената
част от територията, което ще осигури условия
за изграждане на техническата инфраструктура
в местността.
Със Заповед № РД-09-50-1037 от 12.10.2009 г.
на главния архитект на Столична община е допуснато да се изработи проект за ПУП – ПРЗ в
обхвата, указан със заданието за проектиране.
Внесен е проект за ПРЗ, изработен върху
влязла в сила кадастрална карта за територията
и приета от специализирания състав на ОЕСУТ
специализирана кадастрална карта. Проектът е
придружен със схема на собствеността, В и К и
ел. схеми, изискващи се по реда на чл. 108 ЗУТ,
както и инженерна геология и хидрогеология от
ноември 2009 г., транспортно-комуникационен
проект с геометрично решение, надлъжни профили и типове напречни профили. Проектът и
придружаващите го материали са разгледани на
заседание на ОЕСУТ и приети със забележки с
решение по протокол № ЕС-Г-117 от 15.12.2009 г.,
т. 53.
Внесен е проект с нанесено състояние на растителността с обяснителна записка, заверени от
дирекция „Зелена система“ при СО на 10.05.2010 г.
С писмо изх. № ТП-92-00-30 от 9.06.2010 г. коригираният проект и придружаващите го схеми
и материали са изпратени в район „Овча купел“
за съобщаване по реда на чл. 128. ал. 2 ЗУТ и до
директора на „Държавен вестник“ за обнародване
на обявлението (ДВ, бр. 46 и 60 от 2010 г.).
Обявеният проект и постъпилите възражения
са върнати за разглеждане в НАГ с писмо на
кмета на район „Овча купел“ № АБ-66-02-240/43
от 6.08.2010 г.
Проектът и възраженията са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г.,
т. 26, като е решено след корекции по уважените
възражения и изпълнение на служебните предложения проектът да се внесе за ново разглеждане
в ОЕСУТ.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ са
изпратени писма до „Софийска вода“ – АД, изх.
№ ТП-92-00-50 от 14.12.2010 г., и „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД, изх. № ТП-92-00-50
от 14.12.2010 г., за съгласуване на съответните
план-схеми.
План-схемата на ел. снабдителна мрежа е
съгласувана от „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД, на 25.01.2011 г. със забележка.
План-схемите за водоснабдяване и канализация
са съгласувани с писмо № ТУ-5084 от 21.02.2011 г.
от „Софийска вода“ – АД, със забележки.
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Допълнително са постъпили три възражения:
вх. № ГР-94-Е-45 от 10.12.2010 г. от собственика
на поземлен имот с идентификатор 68134.4325.340,
намиращ се в кв. 130 – възражението е разгледано
с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г.,
т. 2, и е уважено; вх. № ГР-94-Е-40 от 21.07.2011 г.
от собственика на поземлен имот с идентификатор
68134.4325.16, намиращ се в кв. 132 – възражението е разгледано с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-90
от 8.11.2011 г., т. 9, и е уважено; вх. № ГР-94-В-77
от 3.10.2011 г. от собственика на поземлен имот
с идентификатор 68134.4325.537, намиращ се
в кв. 138 – възражението е разгледано с протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г., т. 10, и е уважено по приложеното мотивирано предложение.
С писмо вх. № ТП-70-00-109 от 9.03.2011 г.
е внесен коригиран проект за разглеждане и
одобряване.
С протокол № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г., т. 25,
на ОЕСУТ е разгледан внесеният в НАГ коригиран проект съгласно препоръките на ОЕСУТ
по протоколи № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г., т. 26, и
№ ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г., т. 2. Проектът е приет,
като след нанасяне на корекции и изпълняване
на служебните предложения същият се изпраща
за одобряване в СОС.
На заседание на специализирания състав на
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-103 от
16.12.2011 г. е приет изработен проект за СОП от
бул. Бъкстон до пътен възел с АМ „Люлин“ – фаза
идеен проект, като е указано всички планове за
регулация в процедура да се съобразят с този
проект, като се нанесат необходимите корекции
в тях относно трасето и профила на СОП.
Съобразно горното проектът е съгласуван
от проектанта на СОП и директор на ОП „София – проект“ – Брадварева.
Представена е декларация от 30.10.2009 г. за
съгласие имоти с № 245 и 246 от кв. 130 да бъдат
включени в общ УПИ.
Представен е предварителен договор по чл. 17,
ал. 3 ЗУТ между собствениците на поземлени
имоти с № 330, 172 и 175 от кв. 98.
В изпълнение на протоколно решение на
ОЕСУТ № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г., т. 25, са представени: декларация от 7.06.2012 г. за съгласие
имоти с № 223 и 224 от кв. 99 да бъдат включени
в общ УПИ; декларация от 14.09.2012 г. за съгласие имоти с № 555, 368 и 372 от кв. 138 да бъдат
включени в общ УПИ или при невъзможност в
общ УПИ да се включат имот № 555 и имот № 368.
Със Заявление вх. № ГР-94-Л-14 от 10.07.2012 г.
е представен предварителен договор от 9.07.2012 г.
за обединение на ПИ с идентификатор 68134.4325.60
и ПИ с идентификатор 68134.4325.221 от кв. 134 с
цел създаване на общ УПИ между собствениците
на същите, придружен с документи за собственост и скици.
С писмо вх. № ТП-70-00-109/11.07.2012 г. са
внесени коригирани проекти.
С писмо изх. № 08-00-2347 от 4.07.2013 г. е
изпратено Решение № СО-33-ЕО от 2013 г. на
директора на РИОСВ – София, с което е решено
да не се извършва екологична оценка на ПРЗ.
С писмо изх. № ТП-92-00-50 от 23.07.2013 г.
проектът, схемите и придружаващите ги мате-
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риали са изпратени в район „Овча купел“ за
провеждане на обществено обсъждане.
С писмо изх. № АБ-66-02-72/3 от 14.08.2013 г.
Заповед № РД-09-180 от 13.08.2013 г. на кмета на
район „Овча купел“, с която е наредено провеждане на обществено обсъждане, е изпратена до
кметовете на райони в СО и до заинтересованите
експлоатиращи предприятия.
С писмо изх. № АБ-66-02-72/5 от 2.10.2013 г.
на район „Овча купел“ проектът е върнат след
проведено обществено обсъждане с 1 възражение;
становище на района; протокол от 13.09.2013 г.;
списък на издадените разрешения за строеж в
обхвата на проекта.
ПРЗ, план-схемите към него, постъпилото
възражение № ГР-94-И-29/2009 от 3.06.2013 г.,
становището на район „Овча купел“ и възражение
№ АБ-66-02-72/4 от 5.09.2013 г. от проведеното
обществено обсъждане са разгледани и приети
с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-75 от 8.10.2013 г.,
т. 1. Със същия протокол проектът се приема и
изпраща в СОС за одобряване.
С протокол № ЕС-Г-87 от 12.11.2013 г., т. 16, е
разгледано допълнително постъпилото възражение от собственика на ПИ 340, кв. 130, направени
са и служебни предложения по проекта.
След направените корекции по частично уваженото възражение и служебните предложения
проектът се изпраща за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ и за провеждане на обществено обсъждане до район „Овча купел“ и до директора на „Държавен вестник“ за обнародване
на обявлението с писмо изх. № ТП-92-00-30 от
15.11.2013 г. (ДВ, бр. 102 от 2013 г.).
Проведено е обществено обсъждане на проекта
въз основа на Заповед № РД-09-243 от 27.11.2013 г.
на кмета на район „Овча купел“. Приложен е
протокол от общественото обсъждане, проведено
на 8.01.2014 г., и копия на издадените разрешения
за строеж в обхвата на проекта.
С писмо изх. № АБ-66-02-240/61 от 28.01.2014 г.
на район „Овча купел“ проектът е върнат с 10 възражения, становища на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, „Софиягаз“ – ЕАД,
и на района.
Проектът, план-схемите към него, постъпилите
възражения и посочените по-горе становища от
проведеното обществено обсъждане са разгледани
с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-11 от 18.02.2014 г.,
т. 2. Със същия протокол проектът се приема и
изпраща в СОС за одобряване.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Административното производство е по реда
на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Производството започва по инициатива на район „Овча купел“ в изпълнение предвижданията
на общия устройствен план на Столична община.
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което и
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и
7 ЗОС компетентен да одобри ПРЗ на м. Подлозище – Горна баня – разширение, е Столичният
общински съвет.
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Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2
ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед
№ РД-09-3345 от 29.05.2008 г. от кмета на СО
правомощия за това по предвидения в закона ред.
Със Заповед № РД-09-50-1037 от 12.10.2009 г.
на главния архитект на Столична община е допусната устройствена процедура за изработване
на ПУП – ПРЗ в обхвата, указан със заданието за
проектиране. Проектът е обвързан с действащата
регулация на м. Горна баня.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление (ДВ, бр. 46
и 60 от 2010 г.) съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е
дадена възможност за възражения, предложения
и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г.,
т. 26, проектът е върнат за преработка съгласно чл. 128, ал. 9 ЗУТ и да се доокомплектува с
нужните съгласувания.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяването и
общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ
и в голямата си част са уважени.
Коригираният проект е съобщен по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ с обявление (ДВ, бр. 102 от
2013 г.) и е проведено обществено обсъждане.
Окончателният проект е приет с Решение на
ОЕСУТ № ЕС-Г-11 от 18.02.2014 г., т. 2.
Представени са доказателства по чл. 17, ал. 3
ЗУТ.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията и градоустройствени показатели,
постигнати със същия.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-1819 от 29.03.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Съгласно общия устройствен план на Столична
община имотите – предмет на ПУП, попадат в
устройствени зони: „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1),
„Смесена многофункционална зона предимно за
околоградския район“ (Смф2), „Терени за площни
обекти на ВиК“ (Твк) и „Зона за спорт и атракции, предимно в околоградския район“ (Са2).
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти съответства на допустимото
в тези устройствени зони, както и параметрите
в матриците върху застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Имотите – предмет на плана, попадат в поголямата си част в неурегулирана територия.
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Планът за регулация се изработва и одобрява
в условията на чл. 15, ал. 1, изр. 1 във връзка с
чл. 17 ЗУТ.
За урегулираната част от територията е налице
промяна в устройствените условия, при които е
одобрен предходният план – одобряване за първи
път на кадастрална карта, което налага в съответствие с принципа, заложен в чл. 17, ал. 1 и
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, планът и за тази част да се
изработи върху влязлата в сила нова кадастрална
основа при съобразяване на имотните граници.
Предвид новата кадастрална основа целият
ПУП е изработен в прави цветове като ПР.
Поземлените имоти се урегулират, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с
имотните граници.
В кв. 139 са образувани за имот № 364 три
УПИ: I-364, XI-364 и XII-364, по възражение,
уважено с решение по протокол № ЕС-Г-48 от
14.06.2011 г., т. 25. За имот № 417 са образувани
два УПИ: IV-417 и V-417, с оглед постигане на
по-целесъобразно застрояване. В кв. 96 за имот
№ 20 са обособени три УПИ, като е отразен
действащ ПР, одобрен със Заповед № РД-09-248
от 11.08.2005 г. на кмета на район „Овча купел“
и по уважено възражение с решение по протокол
№ ЕС-Г-74 от 8.10.2013 г., т. 1, на ОЕСУТ.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
В к в. 99 е обра зу ва н У П И X V-223, 22 4,
в кв. 130 – УПИ IХ-245, 246 – „За обществено
обслужване“, в кв. 138 – V-368, 555, като за включването на имотите в общ УПИ е налице съгласие
от собствениците, изразено в представени по
преписката декларации. Договори по чл. 17, ал. 3
ЗУТ не са необходими, тъй като собствеността
върху имотите се притежава от едни и същи лица.
В кв. 134 се образува съсобствен УПИ V-221,
60, за което е представен предварителен договор
по чл. 17, ал. 3 ЗУТ.
С протокол № ЕС-Г-11 от 18.02.2014 г., т. 2, на
ОЕСУТ е уважено възражение по отношение на
приложеното мотивирано предложение и предварителен договор към него с нотариално заверени
подписи за образуване на УПИ XIV-172, XIII-330 и
XII-175, кв. 98, като страните се споразумяват да
прехвърлят съответните части от имоти с № 172,
175 и 330, попадащи в неотредените за тях УПИ.
За горното е налице основание по чл. 17, ал. 2,
т. 3 и ал. 3 ЗУТ.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот и поради наличие на имоти, чиито
размери не отговарят на изискванията на чл. 19
ЗУТ и за постигане на по-целесъобразно застрояване на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗУТ. За образуване на тези УПИ не е доказано съгласие на
собствениците на тези имоти и не са представени
договори по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация на тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване изискването на чл. 17, ал. 3 ЗУТ, а именно
за: кв. 99, УПИ: XIII-209, 1525; ХI-204, 205; кв. 100,
УПИ: III-272, 1534, IV-300, 273, V-260, 261, VI-261,
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1534, 1535, XIX-1538, 1539; кв. 132, УПИ: VI-191,
192; кв. 135, УПИ: IX-54, 1511; XI-56, 1508; кв. 142,
УПИ: XIV-319, 1522; XV-318, 1522.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството
одобряване и на плана за застрояване.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено след представяне на
договори по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ.
Конкретното предназначение на УПИ в зони
„Жм1“ и „Смф2“ е за: жилищно строителство;
обществено обслужване; за жилищно строителство и трафопост; за трафопост и обществено
обслужване; за трафопост; за озеленяване; за
детска градина, което е допустимо в тези зони.
В зона „Са2“ е обособен УПИ VII-127 – „За
озеленяване“, от кв. 141.
В зона „Твк“ е обособен УПИ VIII-9133 – „За
резервоари“, от кв. 141.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата и новопредвидена улична регулация,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1
и 3 ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии.
В територията – предмет на плана, в частта
на кв. 141, УПИ VIII-9133 – „За резервоари“, попада съществуващ резервоар „Лозище“, като пречистването на водата се извършва от хлораторна
станция. Съгласно чл. 89, ал. 1 от Наредба № 2 от
2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация
на водоснабдителни системи и Решение № СО-33ЕО от 2013 г. на директора на РИОСВ – София,
хлораторната станция е със санитарен сервитут
от 150 м, в който е недопустимо изграждането
на жилищни и общественообслужващи сгради.
Предвид горното за имотите, попадащи в този
сервитут, ПРЗ не се одобрява. В тази част производството следва да бъде прекратено, а именно
по отношение на следните имоти с № 34, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 104, 123, 131, 132, 147, 152, 153, 161,
167, 168, 171, 174, 183, 187, 188, 189, 190, 220, 324,
326, 372, 481, 486, 573, 574, 1521, 1531 1573, 1574,
1575, 1576, 1578, 9130, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139,
9140, 9142, 9144, 9145, 9146, 9148, 9149, 9154, 9155.
С плана за застрояване в зона „Жм1“ е предвидено свободностоящо или свързано нискоетажно
жилищно застрояване и застрояване за обществено
обслужване при макс. Н=10 м. Потвърждават се
съществуващите намясто сгради, за които са издадени разрешения за строеж и които отговарят
на нормативните изисквания по ЗУТ.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
В зона „Смф2“ е предвидено свободностоящо
или свързано застрояване с общественообслужващи сгради по протежението на СОП. Застрояването се одобрява при спазване нормата на
чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 35 ЗУТ.
В зона „Твк“ е предвидено изграждането на
резервоари. В зона „Са2“ – озеленяване.
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Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Одобрява се ограничителна строителна линия,
до която застрояването може да се разполага.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с работен устройствен план, когато
изработването му е задължително, с виза за
проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционен проект съгласно чл. 114 ЗУТ.
Застрояването е съобразено с нанесените
сервитути на съществуващ водопровод и електропровод.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за ел. снабдяването и за водоснабдяване и канализация, инженерна геология и хидрология, както и пътнотранспортно-комуникационен
проект (ПТКП). С план-схемите се определят
видът и техническите размери на мрежите и
съоръженията.
План-схема за газоснабдяване ще се възложи след одобряване на уличната регулация, тъй
като газоразпределителната мрежа се разполага
в нейния обхват на основание чл. 70, ал. 1 и
чл. 98б, ал. 1 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17,
чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ, Наредба
№ 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 31,
ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
чл. 125, ал. 7, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2 ЗУТ, т. 5, 14, 29 и 39 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 56, ал. 1 АПК,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-117 от 15.12.2009 г.,
т. 53, № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г., т. 26, № ЕС-Г18 от 1.03.2011 г., т. 2, № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г.,
т. 9, № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г., т. 10, № ЕС-Г-103
от 16.12.2011 г., т. 1, № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г.,
т. 25, № ЕС-Г-75 от 8.10.2013 г., т. 1, № ЕС-Г-87
от 12.11.2013 г., т. 16, № ЕС-Г-11 от 18.02.2014 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на м. Подлозище – Горна баня – разширение в граници:
улици от о.т. 75-о.т. 67-о.т. до о.т. 2, от о.т. 2 до
о.т. 3, от о.т. 3-о.т. 4-о.т. 5-о.т. 11 до о.т. 16, от
о.т. 16-о.т. 17-о.т. 176-о.т. 124 до о.т. 170, от о.т. 170о.т. 159-о.т. 155-о.т. 172 до о.т. 173, поземлени
имоти с № 174, 9130, 131, 1521, 167, УПИ XI-575,
Х-903, IX-389, VIII-1539, VII-9227, VI-9228, V-248,
IV-633, III-1500, II-2901 – обществено обслужване,
I – трафопост и озеленяване, от кв. 140 и улица
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от о.т. 76 до о.т. 75 по червените и сините линии,
букви, цифри, текст и корекциите в зелен и кафяв
цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. Подлозище – Горна бан я – разширение в г раници: улици от
о.т. 75-о.т. 67-о.т. до о.т. 2, от о.т. 2 до о.т. 3, от
о.т. 3-о.т. 4-о.т. 5-о.т. 11 до о.т. 16, от о.т. 16-о.т. 17о.т. 176-о.т. 124 до о.т. 170, от о.т. 170-о.т. 159о.т. 155-о.т. 172 до о.т. 173, поземлени имоти с
№ 174, 9130, 131, 1521, 167, УПИ XI-575, Х-903,
IX-389, VIII-1539, VII-9227, VI-9228, V-248, IV-633,
III-1500, II-2901 – обществено обслужване, I – трафопост и озеленяване, от кв. 140 и улица от о.т. 76
до о.т. 75, по червените и сините линии, букви,
цифри, текст и корекциите в зелен, кафяв, виолетов и жълт цвят съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
п ла н – п ла н за зас т роя ва не на м. Под лозище – Горна баня – разширение в граници: улици
от о.т. 75-о.т. 67-о.т. до о.т. 2, от о.т. 2 до о.т. 3,
от о.т. 3-о.т. 4-о.т. 5-о.т. 11 до о.т. 16, от о.т. 16о.т. 17-о.т. 176-о.т. 124 до о.т. 170, от о.т. 170о.т. 159-о.т. 155-о.т. 172 до о.т. 173, поземлени
имоти с № 132, 9130, 131, 1521, 167, УПИ XI-575,
Х-903, IX-389, VIII-1539, VII-9227, VI-9228, V-248,
IV-633, III-1500, II-2901 – обществено обслужване,
I – трафопост и озеленяване, от кв. 140 и улица
от о.т. 76 до о.т. 75 с корекциите със зелен и виолетов цвят съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседните
имоти и/или сгради, включително през улица.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
на м. Подлозище – Горна баня – разширение в
граници: улици от о.т. 75-о.т. 67-о.т. до о.т. 2, от
о.т. 2 до о.т. 3, от о.т. 3-о.т. 4-о.т. 5-о.т. 11 до о.т. 16,
от о.т. 16-о.т. 17-о.т. 176-o.т. 124 до о.т. 170, от
о.т. 170-о.т. 159-о.т. 155-о.т. 172 до о.т. 173, поземлени имоти с № 132, 9130, 131, 1521, 167, УПИ XI-575,
Х-903, IX-389, VIII-1539, VII-9227, VI-9228, V-248,
IV-633, III-1500, II-2901 – обществено обслужване,
I – трафопост и озеленяване, от кв. 140 и улица
от о.т. 76 до о.т. 75 по части: водоснабдяване и
канализация, ел. снабдителна мрежа, ПТКП и
инженерна геология и хидрология.
5. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. Подлозище – Горна
баня – разширение, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо
представяне на договори по чл. 17 ЗУТ, както
следва:
• кв. 99, УПИ: XIII-209, 1525; ХI-204, 205;
• кв. 100, УПИ: III-272, 1534; IV-300, 273; V-260,
261,VI-261, 1534, 1535; XIX-1538, 1539;
• кв. 132, УПИ: VI-191, 192;
• кв. 135, УПИ: IX-54, 1511; XI-1508, 56;
• кв. 142, УПИ: XIV-319, 1522; XV-318, 1522,
като производството в тези части продължава
да бъде висящо.
6. Прекратява производството по одобряване на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на м. Подлозище – Горна баня – разширение, и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за
имоти с № 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 104, 123, 131,
132, 147, 152, 153, 161, 167, 168, 171, 174, 183, 187,
188, 189, 190, 220, 324, 326, 372, 481, 486, 573, 574,
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1521, 1531 1573, 1574, 1575, 1576, 1578, 9130, 9135,
9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9142, 9144, 9145, 9146,
9148, 9149, 9154, 9155.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 5 от решението,
се продължава след провеждане на процедурите
по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като решението на СОС в тези
части става неразделна част от това решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Решението по т. 6 подлежи на обжалване по
реда на глава десета, раздел IV от АПК в 14-дневен
срок от съобщаването му пред Административния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5646
РЕШЕНИЕ № 394
от 26 юни 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-217 от 2.05.2011 г. от
ЕТ „Пламекс – Пламен Георгиев“ и Димитър
Николов Стефанов с искане за разрешаване за
изработване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
в обхвата на ПИ 013001, 013002, 013003, 013004,
013005 и 013008, м. С. Кътина, район „Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ; скици за
имот пл. № 013001, 013002, 013003, 013004, 013005 и
013008; нотариален акт № 194, том I, рег. № 4149,
дело № 167 от 30.07.2008 г., нотариален акт № 037,
том VII, рег. № 26000, дело № 1155 от 10.12.2007 г.;
нотариален акт № 117, том III, рег. № 15640, дело
№ 478 от 17.06.2008 г.; нотариален акт № 122,
том III, рег. № 15666, дело № 783 от 17.06.2008 г.
и нотариален акт № 117, том VIII, рег. № 13346,
дело № 1400 от 11.12.2009 г.; нотариален акт № 69,
том II, рег. № 5494, дело № 236 от 22.10.2008 г.
и мотивирано предложение.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-58 от 5.07.2011 г., т. 30.
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Със Заповед № РД-09-50-976 от 13.07.2011 г.
на главния архитект на Столична община е
одобрено задание, а със Заповед № РД-09-50-1001
от 14.07.2011 г. е допуснато да се изработи ПУП
в обхвата на ПИ с пл. № 013001, 013002, 013003,
013004, 013005 и 013008, м. С. Кътина, гр. Нови
Искър.
С писмо изх. № ГР-70-00-217 от 15.07.2011 г.
заповедите са изпратени за сведение и изпълнение
на кмета на район „Нови Искър“ и до заявителя.
Със заявление вх. № ГР-70-00-217 от 24.08.2011 г.
инвеститорите представят проект за ПРЗ за изпълнение на процедурите по одобряването му с
обяснителна записка и пълномощно на името
на Антоанета Ангелова Михайлова. Приложени
са изходни данни от „Софийска вода“ – АД, с
вх. № ТУ-2828 от 6.07.2011 г.; съгласуване с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 21.07.2011 г.;
представена е декларация по чл. 19 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО с
изх. № 7000-СП-665 от 2.08.2011 г.
Проектът е разгледан от отдел „Правен“,
„БДПР“ – „КТ“ и „ПУП“, като са дадени допълнителни указания на заявителите.
Представеният проект е изпратен с писмо
№ ГР-70-00-217 от 24.10.2011 г. за обявяване по
реда на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ.
С писмо № 6602-206 от 11.01.2012 г. главният
архитект на район „Нови Искър“ връща в НАГ
проекта с уведомление, че в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
В изпълнение на указание на отдел „Правен“
проектът е върнат в район „Нови Искър“ за дообявяване, като съгласно писма рег. № 6602-206/5
от 21.06.2012 г. и рег. № 6602-206/8 от 19.02.2013 г.
на главния архитект на район „Нови Искър“
обявяването е извършено, без да са постъпили
възражения.
Със Заповед № РД-18-6 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за район „Нови
Искър“ е одобрена кадастрална карта.
Със заявление вх. № ГР-70-00-217 от 16.08.2012 г.
е внесен коригиран и преработен проект за ПРЗ
с обяснителна записка, изработен върху кадастрална карта; пълномощно на името на Елка
Петрова Чорбаджиева; скици за имотите, издадени от СГКК.
С писмо вх. № ГР-70-00-217 от 10.02.2014 г.
е приложено становище от РИОСВ – София, с
№ 92-00-155 от 21.01.2014 г.
След вътрешно служебно разглеждане на преписката с писмо изх. № ГР-70-00-217 от 25.04.2013 г.
коригираният проект е върнат в район „Нови
Искър“ за ново обявяване. Съгласно писмо рег.
№ 6602-335 от 18.06.2013 г. на главния архитект на
район „Нови Искър“ възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван без забележки от отделите при НАГ.
Проектът и план-схемите към него са приети
от ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение
да се изпрати в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно – соб-
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ственик на поземлени имоти с идентификатори
4101.4890.1; 4101.4890.2; 4101.4890.3; 4101.4890.8,
попадащи в УПИ I-1, 2, 3, 8, и собственик на
поземлени имоти с идентификатори 4101.4890.4
и 4101.4890.5, попадащи в УПИ II-4, 5 – предмет
на плана, съгласно представените документи за
собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените правила за издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ПРЗ от компетентния за това орган, проектът е
съобщен на заинтересованите лица, съгласуван
е с експлоатиращите дружества, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По ОУП на СО поземлените имоти – предмет
на разработката, попадат в устройствена зона
„Вилна зона“ („Жв“), в която съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 8, е допустимо
конкретното предназначение на новообразуваните УПИ I-1, 2, 3, 8 и II-4, 5 – „За вили“, кв. 3
и УПИ І – „За озеленяване и трафопост“, кв. 2.
Параметрите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Кадастралната карта за района е одобрена
със Заповед № РД-18-6 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта съгласно изискванията
на чл. 115 ал. 1 ЗУТ.
Планът за регулация предвижда създаването
на нови УПИ I-1, 2, 3, 8 и II- 4, 5 от кв. 3, м. С.
Кътина, за имоти с идентификатори 4101.4890.1,
4101.4890.2, 4101.4890.3, 4101.4890.8 и 4101.4890.4,
4101.4890.5 от кадастралната карта на с. Кътина,
район „Нови Искър“. Вътрешните регулационни
линии на новите УПИ съвпадат с имотните граници на съответните ПИ.
Предвиждат се и нови улици: по о.т. 14а-о.т. 14бо.т. 14в-о.т. 5д-о.т. 267к-от. 267и-о.т. 267з-о.т. 267жо.т. 267е-о.т. 267д-о.т. 267г и по о.т. 5а-о.т. 5бо.т. 5в-о.т. 5г-о.т. 5д. В кръстовищата, където
новите улици се включват в действащата улична
регулация, в проекта са показани съответните
изменения на регулацията в зелен и кафяв цвят.
Трасето на новопредвидените улици преминава
през имоти, частна собственост, които следва да
бъдат отчуждени.
Проектът за ИПР и ПР отговаря на нормите
и изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 от 2001 г.
за ОСУСП.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в устройствена зона „Вилна зона“ („Жв“), в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 8, е допустимо конкретното предназначение на
новообразуваните квартали и УПИ.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С ПЗ в нов кв. 3 за УПИ I-1, 2, 3, 8 и УПИ II-4,
5 се предвижда застрояване с двуетажни свобод-
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ностоящи сгради при макс. Кк=8,50 м. В нов кв. 2
се предвижда озеленяване и трафопост.
Предви д горно т о за одобряване на п ро екта за П У П – ПРЗ е налице основание по
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собствениците на поземлени имоти с идентификатори 441010.4890.1, 441010.4890.2, 441010.4890.3,
441010.4890.4, 441010.4890.5 и 441010.4890.8, попадащи в УПИ I-1, 2, 3, 8, II-4, 5, кв. 3 и УПИ І – „За
озеленяване и ТП“, кв. 2 – предмет на плана.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Планът за застрояване се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1,
4, 5, чл. 32 ЗУТ.
Пр о е к т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – ЕАД,
представено е становище по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С проекта се предвижда отчуждаване за прокарване на улица от имоти – частна собственост
на физически лица, поради което и на основание
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри плана
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 20, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 32, ал. 1, 2 и 3, чл. 81,
ал. 4 ЗУТ, чл. 31, ал. 1, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствена категория по т. 8 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение по протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-6 от 28.01.2014 г., т. 20, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за улична регулация
при о.т. 267а за създаване на нова улица по
о.т. 267г – о.т. 267д; изменение на плана за регулация на улица по о.т. 4 – о.т. 5 за създаване
на нова улица по о.т. 5а – о.т. 5б по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и зачерквания
съгласно приложения проект.
2. План за регулация на ПИ с идентификатори
4101.4890.1, 4101.4890.2, 4101.4890.3, 4101.4890.4,
4101.4890.5 и 4101.4890.8 от кадастралната карта
на с. Кътина, район „Нови Искър“, за създаване на нови кв. 2а, УПИ І – „За озеленяване и
трафопост“, и кв. 3, УПИ I-1, 2, 3, 8, УПИ II-4,
5; нови улици по о.т. 14а-о.т. 14б-о.т. 14в-о.т. 5до.т. 267к-о.т. 267и-о.т. 267з-о.т. 267ж-о.т. 267ео.т. 267д-о.т. 267г и по о.т. 5а-о.т. 5б-о.т. 5в-о.т. 5го.т. 5д, м. С. Кътина, по червените и сините линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване (ПРЗ) на м. С. Кътина
за ПИ 013001, 013002, 013003, 013004, 013005 и
013008 за създаване на нови кв. 2а, УПИ I – „За
озел. и ТП“, и кв. 3, УПИ I-1, 2, 3, 8, II-4, 5 с
предвидено застрояване и нова улица по о.т. 267го.т. 5а, м. С. Кътина, съгласно приложения проект
и без допускане на намалени разстояния към
вътрешните регулационни линии и между сгради,
включително през улица.
4. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура за нови кв. 2а,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

УПИ І – „За озел. и ТП“, и кв. 3, УПИ I-1, 2, 3,
8, II-4, 5, м. С. Кътина.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към вътрешните регулационни линии и между сгради, включително
през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5648
РЕШЕНИЕ № 396
от 26 юни 2014 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община, програмата
за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО
и в изпълнение решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-6 от 21.01.2011 г. и 28.01.2011 г. с договор
№ НАГ-1126 от 9.12.2011 г. е възложено изработването на подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване за територията
с граници: бул. Сливница, бул. Петър Дертлиев,
ул. Ген. Владимир Динчев и бул. Луи Пастьор.
Проектът е възложен по реда на чл. 124, ал. 2
ЗУТ и се изпълнява със средства от общинския
бюджет.
Съгласно договор № НАГ-1126 от 9.12.2011 г.
изпълнител на проекта е „Айви проект“ – ООД.
Изработването на проекта е допуснато със
Заповед № РД-09-50-424 от 2.05.2012 г. на главния
архитект на СО, като с нея е определен обхватът
на разработка и мотивите за възлагане, а именно
да се изработи проект за частта от 10 мр на ж.к.
Люлин, която съгласно ОУП на СО е предназначена за смесено многофункционално (Смф),
жилищно високоетажно (Жг) и общественообслужващо (Оо) строителство. С изработването и
одобряването на този план заедно с одобрения с
Решение № 405 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на СОС план за преструктуриране на ж.к. Люлин – 10 мр, в частта, предвидена по ОУП на СО
за комплексно жилищно застрояване (Жк), ще се
осигурят условия за реализация на необходимите
публични обекти и елементи на техническата
инфраструктура на този жилищен комплекс.
Изработеният проект, придружен от схеми
по чл. 108 ЗУТ и документация по чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

№ ЕС-Г-38 от 21.05.2013 г., т. 18, с решение да се
изпрати за обявяване по чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ на основание
чл. 22, ал. 4 ЗУТ да се проведе и обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ.
С писмо изх. № ТП-70-00-38 от 10.06.2013 г.
проектът е изпратен за съобщаване в „Държавен
вестник“ На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ и в район „Люлин“
за съобщаване и провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ.
Съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 54 от
2013 г. На основание чл. 22 ЗУТ е проведено
обществено обсъждане въз основа на Заповед
№ РД-09-230 от 26.06.2013 г. на кмета на район
„Люлин“.
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-92125/5 от 7.08.2013 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили
11 бр. възражения.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във
връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за провеждане на
обществено обсъждане и е изпратен обобщаващ
доклад.
Проектът заедно с постъпилите възражения
по обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-75
от 8.10.2013 г., т. 20, с решение да се изпрати за
одобряване в СОС след изпълнение на служебните
предложения и уважените възражения.
Внесен е коригиран със зелен цвят проект в
изпълнение на протоколното решение на ОЕСУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е по реда на
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ и § 50 от ПЗР на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г.
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което и
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и
7 ЗОС компетентен да одобри подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване и план-схеми на техническата
инфраструктура на м. Бул. Сливница – Люлин,
10 мр, е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО, като със Заповед № РД-09-50-424
от 2.05.2012 г. на главния архитект на Столична
община е допуснато изработване на ПУП – ИПРЗ
в обхвата, указан в заповедта, в съответствие с
чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните
със Заповед № РД-09-178 от 19.03.2012 г. от кмета на СО правомощия за това по предвидения
в закона ред.
Проектът е обвързан с действащите подробни
устройствени планове: плана, обект на изменение,
действащите планове на контактните територии,
както и плановете на контактните територии,
които са в процес на проектиране и одобряване.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
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Същите са съобщени с обявление, обнародвано в ДВ, бр. 54 от 2013 г., съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяването и
общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ
и в голямата си част са уважени.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (редакция
преди изменението в ДВ, бр. 22 от 2014 г.).
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията и градоустройствени показатели,
постигнати със същия.
Проектът за изменение на плана за регулация
и застрояване и план-схемите към него са приети
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-75 от
8.10.2013 г., т. 20.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Съгласно общия устройствен план на Столична
община имотите – предмет на ПУП, попадат в
устройствени зони: „Смесена многофункционална
зона“ (Смф), „Жилищна зона с преобладаващо
високоетажно застрояване“ (Жг) и „Зона за
общественообслужващи дейности“ (Оо). Конк ретното предназначение на у рег улираните
поземлени имоти съответства на допустимото
в тези устройствени зони, както и параметрите
в матриците върху застроителната част на плана.
За нормативи за плътност и интензивност
на зас т роя ва не в т ерена за де т ско за ведение – УПИ I – „за детска градина“, в кв. 119 и
УПИ I – „за детска ясла“, в кв. 124а се приемат
изискуемите по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от
2007 г. за здравните изисквания към детските
градини, съответно: плътност на застрояване – не
повече от 30 %, и не по-малко от 50 % озеленени
площи. Същите не противоречат на показателите
за зона „Оо“ по ОУП на СО. Детските заведения
са съществуващи, потвърдени с този проект.
За максимални параметри на застрояване
в УПИ I – „за училище“, в кв. 118 се приемат
специфичните показатели в зони „Оо“ – плътност на застрояване – до 40 %, и Кинт. – до 1,2,
а необходимото озеленяване – 20 %. Училището
е съществуващо, потвърдено с този проект.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Създадените урегулирани поземлени имоти
с този проект за ИПР се урегулират, като вътрешните им регулационни линии се провеждат
по имотните граници на имотите по одобрената
кадастрална карта за района с цел избягване
на процедура по чл. 15, ал. 3 ЗУТ при липса на
съгласие от страните и предварителен договор,
което е в съответствие с нормата на чл. 108,
ал. 5 ЗУТ и отпадналото отчуждително действие
на предходния план по § 8, ал. 1 ПРЗУТ. УПИ
се отреждат за имотите в кадастралната карта.
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Одобряването на кадастрална карта за територията и наличието на несъответствие между
регулационни и имотни граници се явява съществено изменение в устройствените условия, при
които е одобрен предходният план, и основание
за изменение по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С проекта проектантският колектив предлага
запазване на образувани с предходен план УПИ, в
които попада повече от един имот. За образуване
на тези УПИ не е доказано съгласие на собствениците на тези имоти и не са представени договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, нито доказателства
за прилагане на предходния план за регулация,
поради което не е налице един от елементите на
фактическия състав, който да докаже правното
основание за одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 ЗУТ, а именно: УПИ
III-9 от кв. 117; УПИ I-15, II-14, IV-23, V-22, VI-21
от кв. 117а; УПИ II-295, 296 от кв. 120; УПИ IV-78,
79 от кв. 121; УПИ II-64, 65, III-66, 67 и УПИ VI-70,
71 от кв. 122; УПИ II-102 от кв. 123; УПИ IX-87,
88 от кв. 126 и УПИ XVI-26, 27 от кв. 127.
По отношение на тази част от плана производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ.
Приема се решението на п роек тан тск и я
колектив относно предвиденото застрояване в
горепосочените УПИ за целесъобразно и отговарящо на законовите изисквания, поради което се
приема, че следва да се одобри проектът за план
за застрояване за тези УПИ, който ще се приложи
след провеждане на процедурите за одобряване
на план за регулация в условията на чл. 15 ЗУТ.
Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти в обхвата на плана е в
съответствие с допустимото предназначение в
съответните зони по ОУП на СО.
Лицето (изход) към улица на урегулираните
поземлени имоти в обхвата на плана се осигурява
по действащата и новопредвидената улична регулация, с което е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1
и 3 ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради и е предвидено
изграждане на свободностоящи и свързани сгради
с жилищно и нежилищно предназначение.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване
на комплекса съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на застрояване за устройствена зона „Жг“
и „Смф“ за отделните квартали и УПИ.
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Спазено е изискването на чл. 49, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“ от Наредба
№ 8 от 2001 г. за посочване на максимална височина и етажност на сградите, като данните са
изнесени в табличен вид върху плана.
По отношение на разстоянията между предвиденото жилищно и нежилищно застрояване
се спазват нормите по чл. 35, ал. 1 във връзка с
чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32 ЗУТ.
Спазени са нормите на чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5 ЗУТ.
Спазена е нормата на чл. 21, ал. 2 ЗУТ за
п л ът но пок риване на ка лканни те стени на
сградите на основно застрояване на странична
регулационна граница.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Застрояването е съобразено с нанесените
сервитути на съществуващи подземни проводи
и мрежи на инженерната инфраструктура.
На основание чл. 114, ал. 1 ЗУТ конкретното
разположение на строежите ще се определи с
работен устройствен план, когато изработването му е задължително, с виза за проектиране
по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционния
проект в съответствие с действащия ПУП – в
останалите случаи.
За запазване облика на бул. Сливница се приема да не се допуска ограждане на урегулираните
поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, § 50 от ПЗР на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г.,
чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 15, чл. 80,
ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ, Наредба № 2 от
2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 31, ал. 1, 2,
4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, чл. 89,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи, т. 1, 12 и 15 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-38
от 21.05.2013 г., т. 18, и № ЕС-Г-75 от 8.10.2013 г.,
т. 20, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Подробен устройствен план – изменение
на плана за улична регулация на м. Бул. Сливница – Люлин 10 мр, в граници: бул. Сливница,
бул. Петър Дертлиев, ул. Ген. Владимир Динчев и
бул. Луи Пастьор, по червените и сините линии,
букви и цифри съгласно приложения проект.
2. Подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация на м. Бул. Сливница – Люлин 10 мр, в граници: бул. Сливница, бул. Петър
Дертлиев, ул. Ген. Владимир Динчев и бул. Луи
Пастьор, по червените и сините линии, букви и
цифри с корекциите в зелен цвят съгласно приложения проект.
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3. Подробен устройствен план – изменение на
плана за застрояване на м. Бул. Сливница – Люлин 10 мр, в граници: бул. Сливница, бул. Петър
Дертлиев, ул. Ген. Владимир Динчев и бул. Луи
Пастьор, с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседните имоти и/или сгради,
включително през улица.
4. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура за м. Бул. Сливница – Люлин 10 мр, в граници: бул. Сливница,
бул. Петър Дертлиев, ул. Ген. Владимир Динчев
и бул. Луи Пастьор.
5. Подробен устройствен план – изменение на
план за регулация на м. Бул. Сливница – Люлин
10 мр, в граници: бул. Сливница, бул. Петър
Дертлиев, ул. Ген. Владимир Динчев и бул. Луи
Пастьор, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо представяне
на договори по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, както следва:
• кв. 117, УПИ III-9;
• кв. 117а, УПИ: I-15, II-14, IV-23, V-22, VI-21;
• кв. 120, УПИ II-295, 296;
• кв. 121, УПИ IV-78, 79;
• кв. 122, УПИ: II-64, 65; III-66, 67; VI-70, 71;
• кв. 123, УПИ II-102;
• кв. 126, УПИ IХ-87, 88;
• кв. 127, УПИ XVI-26, 27, като производството
в тези части продължава да бъде висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация за урегулираните поземлени имоти,
посочени в т. 5 от решението, се продължава след
провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или
5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от това решение.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ по
отношение на засегнатите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5649
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РЕШЕНИЕ № 423
от 10 юли 2014 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община, програмата
за проектопроучвателни работи на НАГ – СО и
в изпълнение решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-6 от 21.01.2011 г. и 28.01.2011 г. с договор
№ НАГ-996 от 2.07.2010 г. е възложено изработването на подробен устройствен план (ПУП) за
територията с граници: бул. Сливница, бул. Луи
Пастьор, ул. Крим и ул. Ген. Асен Николов. Проектът е възложен по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ
и се изпълнява със средства от общинския бюджет. Съгласно договор № НАГ-996 от 2.07.2010 г.
изпълнител на проекта е „Ситиарх“ – ЕООД.
Със Заповед № РД-09-50-423 от 2.05.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП – ИПРЗ за м. Бул. Сливница – Люлин 9 мр. Местността попада в административните граници на район „Люлин“ – СО.
Съгласно ОУП на СО територията попада в
следните устройствени зони: „Смесена многофункционална зона“ (Смф) и „Жилищна зона с
преобладаващо високоетажно застрояване“ (Жг).
Вне с ен е п р о ек т, кой т о е ра згледа н о т
ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-82
от 20.11.2012 г., т. 15, същият е приет и са дадени
служебни предложения.
Преработеният проект е внесен в НАГ на
21.12.2012 г. Представени са декларации от собствениците на имоти с идентификатори 68134.4357.144
и 68134.4357.145 за обединяване в общ УПИ VII144, 145 от кв. 110а и от собствениците на имоти
с идентификатори 68134.4357.395, 68134.4357.425 и
68134.4357.426 за обединяване в общ УПИ I-395,
425, 426 от кв. 108, както и молба от собствениците на имоти с идентификатори 68134.4357.111 и
68134.4357.120 за прилагане на плана за УПИ II-111,
115, 116, 117, 120 чрез сключване на предварителен
договор със СО.
С писмо № ТП-92-00-7 от 12.02.2013 г. проектът
е изпратен за съобщаване до „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ и в район „Люлин“ за съобщаване
и провеждане на обществено обсъждане по реда
на чл. 121, ал. 1 ЗУТ.
Съобщението е обнародвано (ДВ, бр. 21 от
2013 г.). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ е проведено обществено обсъждане въз основа на
Заповед № РД-09-86 от 5.03.2013 г. на кмета на
район „Люлин“.
Съгласно писмо на кмета на район „Люлин“ с
изх. № АГ-92-35/6 от 19.04.2013 г. в законоустановения срок на обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ
са постъпили 12 възражения, а при общественото
обсъждане – 3 възражения – становища.
Проектът заедно с постъпилите възражения по
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и възраженията и становищата по обществено обсъждане са
разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-36 от
14.05.2013 г., т. 29, и № ЕС-Г-39 от 28.05.2013 г., т. 16.
След корекции по уважени възражения, служебни предложения и становища на отделите в
НАГ проектът заедно със схемите по чл. 108, ал. 2
ЗУТ е обявен на основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ
във връзка с § 124 ПРЗЗИДЗУТ. Съобщението е
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обнародвано (ДВ, бр. 55 от 2013 г.). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ е проведено обществено
обсъждане въз основа на Заповед № РД-09-230 от
26.06.2013 г. на кмета на район „Люлин“.
Съгласно писмо на зам.-кмета на район „Люлин“ с изх. № АГ-92-35/12 от 7.08.2013 г. в законоустановения срок на обявяването по чл. 128,
ал. 10 ЗУТ са постъпили 8 възражения.
Проектът заедно с постъпилите възражения по
обявяването по чл. 128, ал. 10 ЗУТ и възраженията и становищата по обществено обсъждане са
разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-63 от
27.08.2013 г., т. 4. Съгласно решение на ОЕСУТ
проектът е приет и след корекции по уважените
възражения, служебни предложения и становища на отделите в НАГ следва да се изпрати за
одобряване в СОС.
Допълнително е постъпило възражение по
проекта, което е разгледано с протокол № ЕС-Г-8
от 4.02.2014 г., т. 18, с което е допълнено решение
по протокол № ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г., т. 29.
Към проекта са приложени изработени схеми
на техническата инфраструктура с обяснителни
записки по части: „Електроснабдяване“; „Водоснабдяване и канализация“ и „Газоснабдяване“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е по реда
на § 124 ПЗРЗИДЗУТ и § 50 от ПЗР на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове (ДВ, бр. 22 от 2014 г.).
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което и
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и
7 ЗОС компетентен да одобри подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване и план-схеми на техническата
инфраструктура на м. Бул. Сливница – Люлин,
9 мр, е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО, като със Заповед № РД-09-50-423
от 2.05.2012 г. на главния архитект на Столична
община е допуснато изработване на ПУП – ИПРЗ
в обхвата, указан в заповедта, в съответствие с
чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните
със Заповед № РД-09-178 от 19.03.2012 г. от кмета на СО правомощия за това по предвидения
в закона ред.
Проектът е обвързан с действащите подробни
устройствени планове: плана, обект на изменение,
действащите планове на контактните територии,
както и плановете на контактните територии,
които са в процес на проектиране и одобряване.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
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С Решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г.,
т. 29, проектът е върнат за преработка съгласно
чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по
обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена разпоредбата на чл. 128, ал. 5 във връзка с
чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като са изложени аргументи
за това.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (редакция
преди изменението – ДВ, бр. 22 от 2014 г.).
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-63 от 27.08.2013 г., т. 4.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Смесена многофункционална зона“ (Смф) и „Жилищна
зона с преобладаващо високоетажно застрояване“ (Жг), в които съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 12 и 1, е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана.
Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната част, отговарят на
предвидените в ОУП на СО. За кв. 105а, 106а, 107а,
108а, 109а и 111а с оглед осигуряване паркиране в
УПИ с общественообслужваща функция и нормативно изискващото се озеленяване се одобряват
по предложение на ОЕСУТ – решение по протокол № ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г., т. 29, занижени
параметри на застрояване – максимална плътност
40 %, и максимален Кинт. – 1,7; максимална височина – 13,0 м. Тези показатели са в границите
на допустимите по ОУП на СО.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Създадените урегулирани поземлени имоти
с този проект за ИПР се урегулират, като вътрешните им регулационни линии се провеждат
по имотните граници на имотите по одобрената
кадастрална карта за района с цел избягване на
процедура по чл. 15, ал. 3 ЗУТ, при липса на
съгласие от страните и предварителен договор,
което е в съответствие с нормата на чл. 108,
ал. 5 ЗУТ и отпадналото отчуждително действие
на предходния план по § 8, ал. 1 ПРЗУТ. УПИ
се отреждат за имотите в кадастралната карта.
Одобряването на кадастрална карта за територията и наличието на несъответствие между
регулационни и имотни граници се явява съществено изменение в устройствените условия, при
които е одобрен предходният план, и основание
за изменение по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
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По съгласие на собствениците, изразено в представени по преписката декларации, са образувани
общи УПИ VII-144, 145 от кв. 110а и УПИ I-395,
425, 426 от кв. 108, както и УПИ II-111, 115, 116,
117, 120 от кв. 116.
В проектен УПИ XVII-166 от кв. 110 също влиза
повече от един имот, без да е налице съгласие и
договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ.
Предвид горното не е налице един от елементите на фактическия състав, който да докаже
правното основание за одобряване на ПР за
посочените УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване изискването на чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, а
именно: УПИ XVII-166 от кв. 110; УПИ VII-144,
145 от кв. 110а; УПИ I-395, 425, 426 от кв. 108,
както и УПИ II-111, 115, 116, 117, 120 от кв. 116.
По отношение на тази част от плана производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ.
Приема се решението на п роек тан тск и я
колектив относно предвиденото застрояване в
посочените УПИ за целесъобразно и отговарящо
на законовите изисквания, поради което приема, че следва да се одобри проектът за план за
застрояване за тези УПИ, който ще се приложи
след провеждане на процедурите за одобряване
на план за регулация в условията на чл. 15 ЗУТ.
В част от УПИ планът за застрояване е приложен
и се потвърждава съществуващо застрояване, а в
другата част от УПИ застрояването е предвидено
да бъде свързано със съседни УПИ.
За УПИ I-359, 360, 361 от кв.106а не е необходим
предварителен договор по чл. 15 ЗУТ, тъй като
собствеността върху имотите се притежава от едно
и също лице – Столична община. УПИ II-228,
229, 230, 231 от кв. 100 не се изключва от обхвата
на одобряване, тъй като повтаря предходен план
за регулация, по отношение на който планът за
застрояване е приложен.
Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти в обхвата на плана е в
съответствие с допустимото предназначение в
съответните зони по ОУП на СО.
Лицето (изход) към улица на урегулираните
поземлени имоти в обхвата на плана се осигурява
по действащата и новопредвидена улична регулация, с което е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1
и 3 ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради и е предвидено
изграждане на свободностоящи и свързани сгради
с жилищно и нежилищно предназначение.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция
съобразно нуждите от такова застрояване съобразно направения анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показа-
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телите на застрояване за устройствена зона „Жг“
и „Смф“ за отделните квартали и УПИ.
Спазено е изискването на чл. 49, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“ от Наредба
№ 8 от 2001 г. за посочване на максимална височина и етажност на сградите, като данните са
изнесени в табличен вид върху плана.
Спазени са нормите на чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5,
чл. 32 и 35 ЗУТ.
Спазена е нормата на чл. 21, ал. 2 ЗУТ за
п л ът но пок риване на ка лканни те стени на
сградите на основно застрояване на странична
регулационна граница.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
На основание чл. 114, ал. 1 ЗУТ конкретното
разположение на строежите ще се определи с
работен устройствен план, когато изработването му е задължително, с виза за проектиране по
чл. 140, ал. 3 – 5 или с инвестиционния проект в
съответствие с действащия ПУП – в останалите
случаи.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
с паркирането; създават се условия за провеждане
на пешеходното движение чрез изграждане на
тротоари и пешеходни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване
и канализация, за електрификация и газификация, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
За запазване облика на бул. Сливница се приема да не се допуска ограждане на урегулираните
поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, § 50 от ПЗР на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
2001 г., чл. 108, ал. 2 и 5 ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 15, чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1
и 3 ЗУТ, Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии, чл. 26,
ал. 1, т. 1, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 35 и 79 ЗУТ,
т. 1 и 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-63 от 27.08.2013 г.,
т. 4, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за улична регулация
на м. Бул. Сливница – Люлин, 9 мр, в граници:
бул. Сливница, бул. Луи Пастьор, ул. Крим и
ул. Ген. Асен Николов, по червените и сините
линии, букви и цифри с корекциите в зелен и
кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява п роек т за под робен уст ройствен план – изменение на плана за регулация
на м. Бул. Сливница – Люлин, 9 мр, в граници:
бул. Сливница, бул. Луи Пастьор, ул. Крим и
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ул. Ген. Асен Николов, по червените и сините
линии, букви и цифри с корекциите в зелен и
кафяв цвят съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
п ла н – изменен ие на п ла на за зас т роя ва не
на м. Бул. Сливница – Люлин, 9 мр, в граници:
бул. Сливница, бул. Луи Пастьор, ул. Крим и
ул. Ген. Асен Николов, с корекциите в зелен цвят
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседните имоти и/
или сгради, включително през улица.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за м. Бул. Сливница – Люлин, 9 мр, в граници:
бул. Сливница, бул. Луи Пастьор, ул. Крим и
ул. Ген. Асен Николов.
5. Подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на м. Бул. Сливница – Люлин, 9 мр, в граници: бул. Сливница, бул. Луи
Пастьор, ул. Крим и ул. Ген. Асен Николов,
не се одобрява за урегулираните поземлени
имоти, за които е необходимо представяне на
договори по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, както следва:
• кв. 110, УПИ ХVII-166;
• кв. 108, УПИ I-395, 425, 426;
• кв. 110а, УПИ VII-144, 145;
• кв. 116, УПИ II-111, 115, 116, 117, 120, като
производството в тези части продължава да бъде
висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация за урегулираните поземлени имоти,
посочени в т. 5 от решението, се продължава след
провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или
5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от това решение.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ по
отношение на засегнатите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се изпращат до Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 424
от 10 юли 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-102 от 31.05.2012 г. от Илия
Вангелов Стипцаров и Елка Вангелова Стипцарова с искане за разрешаване изработването
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване на УПИ I – „За
ел. подстанция“, за създаване на УПИ XIV-2184
за имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта 68134.1932.2184, кв. 31, м. Манастирски
ливади-запад, район „Витоша“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението: Решение № 6817 от
20.03.2012 г. на ОСЗ „Овча купел“ за възстановяване правото на собственост върху нива от
0,940 дка, част от имот № 71 на наследниците
на Катерина Ранкова Панкова; удостоверение за
наследници на Катерина Ранкова Панкова – Илия
Вангелов Стипцаров и Елка Вангелова Стипцарова; нотариално заверено пълномощно; скица
№ 32203 от 18.05.2012 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 68134.1932.2184 по КККР
на район „Витоша“ (номер по предходен план:
71 – част, кв. 31).
Със Заповед № РД-09-50-761 от 2.08.2012 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено да се изработи ПУП – ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „За ел. подстанция“, и ПИ с
идентификатор по одобрена кадастрална карта
68134.1932.2184, кв. 31, м. Манастирски ливадизапад, район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-00-102 от 2.08.2012 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и до заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-00-102 от 12.04.2013 г.
е внесен за процедиране и одобряване проект за
ИПРЗ. Към заявлението са приложени: обяснителна записка; проект за ИПРЗ; документ за собственост; скица № 32203 от 18.05.2012 г. на СГКК
за поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2184;
удостоверение от район „Витоша“ № 9400-1753 от
12.04.2012 г., че за имот № 71 не е съставян АОС;
пълномощно; писмо на „НЕК“ – ЕАД, № 53-001036 от 30.07.2012 г. за липса на инвестиционни
намерения към имот 68134.1932.2184.
Допълнително са внесени съгласувания със
„Софийска вода“ – А Д (писмо № Т У-2198 от
31.07.2013 г.), и „ЧЕЗ Разпределение България“
от 15.05.2013 г. Съгласно изискванията на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО е представена декларация за липса
на дървесна растителност в нов УПИ XIV-2184,
заверена от Дирекция „Зелена система“ на СО
на 31.07.2013 г.
Във връзка с изменение на уличната регулация
на улица между кв. 31, 30 и 11 е изработен ПКТП,
съгласуван със СО – отдел „ОБД“ (протокол № 16
от 23.04.2013 г., т. XVII), и СДВР – отдел „ПП“
(писмо № ОД 3302 от 8.07.2013 г.).
С писмо изх. № ГР-94-00-102 от 13.08.2013 г.
е изпратено обявление до „Държавен вестник“,
а проектите са изпратени в район „Витоша“ за
обявяване по чл. 128, ал. 2 във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ.
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С писмо № 6602-353/3 от 7.01.2014 г. на главния
архитект на район „Витоша“ проектът е върнат
без възражения по обявяването (ДВ, бр. 74 от
2013 г.) и проведеното обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, извършено въз основа
на Заповед № РД-09-252 от 7.11.2013 г. на кмета на
район „Витоша“. Към писмото са представени и
обобщаващ доклад и протокол от обществената
дискусия.
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-2 от 14.01.2014 г., т. 18, с решение да бъде изпратен за одобряване в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С писмо изх. № ГР-94-00-102 от 7.04.2014 г. в
СОС е внесен доклад с проекторешение за одобряване на проекта.
На 22.04.2014 г. до главния архитект на СО
е постъпило заявление от Цветанка Стайкова
Клисурска, Мария Василева Ранкова и Павел
Георгиев Ранков с искане за оттегляне на внесения доклад до председателя на СОС, тъй като
проектът е изработен върху непълна кадастрална
основа, без отразяване на имот с идентификатор 68134.1932.2241. Приложена е скица № 15109291/15.04.2014 г. от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2241 (стар
идентификатор: 68134.1932.2185), който имот е
нанесен в КККР със Заповед № КД- 14-22-1414
от 18.09.2013 г. на началника на СГКК – София.
Приложено е удостоверение за наследници на
Стоянка Михайлова Величкова-Ранкова.
С писмо изх. № ГР-94-00-102 от 9.06.2014 г. на
главния архитект на СО е направено оттегляне
на доклад с № ГР-94-00-102 от 7.04.2014 г.
С молба вх. № ГР-94-00-102 от 16.06.2014 г.
е внесен коригиран проект с нанесен поземлен
имот с идентификатор 68134.1932.2241.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проекта за ИПРЗ е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно от Илия Вангелов Стипцаров и Елка
Вангелова Стипцарова като собственици на
поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2184
(номер по предходен план: 71 – част, кв. 31), попадащ в УПИ I – „За ел. подстанция“ – предмет на
плана, съгласно Решение № 6870 от 20.03.2012 г.
на ОСЗ „Овча купел“ и скица от СГКК.
Към заявлението е приложено писмо № 53-001036 от 30.07.2012 г. от „НЕК“ – ЕАД, собственик
на останалата част на УПИ I от кв. 31, за липса
на инвестиционни намерения към имот с идентификатор 68134.1932.2184.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-09-50-66 от 10.02.1999 г.
на главния архитект на СО.
Със Заповед на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
№ РД-18-68 от 2.12.2010 г. за територията е одобрена кадастрална карта, като за имот с идентификатор 68134.1932.2184 тази заповед е изменена
със Заповед на началника на СГКК – София,
№ КД-14-22-361 от 2.05.2012 г.
Видно от проекта имот с идентификатор
68134.1932.2184 попада в границите на У ПИ
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I – „За ел. подстанция“, като за същия не е
обособен самостоятелен УПИ, т.е. имотните
граници не съвпадат с границите на урегулирания поземлен имот.
По аргумент на чл. 14, ал. 3 ЗУТ поземлените
имоти се урегулират с улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата
улица, и вътрешни регулационни линии, които
определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота), при условията
на чл. 16 или 17.
Имотът – предмет на плана, се урегулира за
първи път, като вътрешните регулационни граници следват имотните такива, с което е спазено
изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ. По искане на
собственика се образува нов УПИ XIV-2184, което
ще позволи на същия да го използва, съгласно
инвестиционните си намерения.
Предвид горното за ИПР е налице основание
по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2,
т. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия, при
които е одобрен предходният план с одобряването
на кадастрална карта за територията и нанасяне
на имот с идентификатор 68134.1932.2184.
С у регулиране на имот с идентификатор
68134.1932.2184 се изменят автоматично общите
граници с УПИ I – „За ел. подстанция“, за което
е налице съгласие от собственика. Останалите
регулационни граници и конкретното предназначение не се изменят.
Предвид горното за ИПР е налице основание
и по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Уличната регулация, обект на изменение, одобрена с ПУП на м. Манастирски ливади-запад,
не е приложена, което е видно от писмо на кмета
на район „Витоша“ № 9400-1753 от 12.04.2012 г.
С проекта се предвижда изместване на уличната регулация, с което се създава възможност за
обособяване на УПИ за имота, като улицата не
променя габарита си. Представеният съгласуван
ПКТП доказва, че предвиденото улично регулационно изменение отговаря на законовите и
другите нормативни изисквания.
Изменението на плана за улична регулация
засяга кон так т ни те у рег ули рани позем лени
имоти – УПИ IX – „За бизнес център“ от кв. 30,
като изменението е само в регулационните му
граници с уличната регулация, без да се променя
предназначението му и останалите регулационни
граници.
За изменение на уличната регулация е налице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2 ЗУТ – промяна в устройствените
условия, при които е одобрен предходният план.
В настоящото административно производство
не е налице основание за урегулиране на имот с
идентификатор 68134.1932.2241 (стар идентификатор: 68134.1932.2185). Същият попада по действащ
ПУП изцяло в улична регулация, като срокът за
отчуждаване по чл. 17, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗУЗСО не
е изтекъл, чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ е неприложим
и не е доказана възможността за отпадане на
улицата в тази є част. В хода на производството
при съобщаването на проекта и проведеното обществено обсъждане не са постъпили възражения,
нито е направено искане за урегулиране от всички
собственици; не е внесено мотивирано предложе-
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ние. Не са представени документи, легитимиращи
Цветанка Стайкова Клисурска, Мария Василева
Ранкова и Павел Георгиев Ранков като собственици на имот с идентификатор 68134.1932.2241.
Заявителят в настоящото производство упражнява
свои права; същият не разполага с възможност
да упражнява чужди права.
По действащия ОУП на СО имот с идентификатор 68134.1932.2184 – предмет на плана, попада
частично в зона „Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти) и „Терени за площни обекти на
електроснабдяване и електросъобщения“ (Тел).
Контактната устройствена зона е „Смф“.
Видно от приложените документи и при извършена служебна проверка се установява, че
застрояването в УПИ І – „За ел. подстанция“, е
реализирано, имотът е ограден по имотна граница
и останалата част от УПИ I съгласно писмото на
„НЕК“ – ЕАД, представляваща имота – предмет
на плана, няма да се усвоява.
С оглед на горното е налице основание по
§ 2, ал. 9 ПЗРЗУЗСО за преструктуриране на
съществуващата зона, като се допуска за новообразувания УПИ XIV-2184 прилагането на
параметрите на застрояване и функциите на
смесена многофункционална зона – в случая на
контактната зона „Смф“.
Предвиденото застрояване на сграда с макс.
кота корниз 18 м е допустимо в устройствена
зона Смф съгласно приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
ПЗ предвижда изграждане на свободностояща
сграда при спазване изискванията за разстояния
по чл. 31, ал. 2, 4, 5 и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с одобряване на ПЗ не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Застрояването е съобразено със сервитутите
на съществуващата в имота техническа инфраструктура.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества – „Софийска вода“ – АД,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и
„НЕК“ – ЕАД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за отсъствие на дървесна растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ при СО.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПРЗ от
компетентния за това орган, внесен е проект и
са изпълнени предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица,
проведено е обществено обсъждане, проектът е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Предложеният проект за план за регулация
и застрояване е в съответствие с изискванията
на материалноправните разпоредби на ЗУЗСО,
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ЗУТ и актовете по прилагането му и е спазена
процедурата по допускане, обявяване и одобряването му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Същото е в интерес на собственика на имота,
възстановен му с решение на съда, за реализиране
на инвестиционните му намерения и за ползване на имота, както и в интерес на държавата и
общината, тъй като се икономисват средства за
отчуждаване. В случая предпоставката за отчуждаване е отпаднала, тъй като не е налице нужда,
която следва да бъде задоволена чрез отчуждаването; с реализираното застрояване същата е вече
задоволена и по този начин отпаднала.
С ИПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 124, ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ, § 2, ал. 9 ПЗРЗУЗСО,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17, ал. 1, чл. 31, ал. 2,
4, 5 и чл. 32, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, т. 12 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол № ЕС-Г-2 от 14.01.2014 г., т. 18, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ І – „За ел. подстанция“,
от кв. 31 за създаване на УПИ І – „За ел. подстанция“, и УПИ XIV-2184, кв. 31; изменение
на плана за регулация на УПИ IX – „За бизнес
център и търговия“ от кв. 30, м. Манастирски
ливади-запад, по кафявите и зелените линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация на улица между кв. 11, 30 и 31
от о.т. 96 до о.т. 1020, м. Манастирски ливадизапад, по кафявите и зелените линии, цифри и
букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване с предвиждане на такова в новосъздаден УПИ XIV-2184, кв. 31, м. Манастирски
ливади-запад, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5647

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 426
от 10 юли 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Б-11 от 11.04.2012 г. от Боян Делчев
Мариянов, изпълнителен директор на „Либеро“ – ЕАД, с искане за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – планизвадка – план за регулация и застрояване в
обхвата на УПИ III – „За ЦИХП“, кв. 7, м. Дианабад, район „Изгрев“. Към заявлението са
приложени: акт за държавна собственост № 2220
от 15.09.1995 г., план за преобразуване на „Химатех“ – АД, Решение № 18 на СГС от 4.12.2006 г.,
нотариален акт № 167, том II, рег. № 4171, дело
№ 301/2003 г., нотариален акт № 29, том III,
рег. № 2847, дело № 395/2007 г., предварителен
договор за доброволна делба на съсобствен
недвижим имот от 7.05.2007 г. между „Бороком
63“ – АД, и „Либеро“ – АД, писмено съгласие
от „Бороком 63“ – АД, собственик на 60 % от
УПИ III – „За ЦИХП“, и „Либеро“ – ЕАД, собственик на 40 % от УПИ III – „За ЦИХП“, за
процедиране на план-извадка за УПИ IV-1805,
V-1804, задание за проектиране и мотивирано
предложение. Със заявление вх. № ГР-94-Б-11 от
25.04.2012 г. от „Либеро“ – АД, допълнително е
внесена скица на УПИ III – „За ЦИХП“.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-59 от 31.07.2012 г., т. 18, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-835 от 25.09.2012 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
за изработването на подробен устройствен план.
Със Заповед № РД-09-50-843 от 26.09.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване – план-извадка в
следния териториалния обхват на УПИ III – „За
ЦИХП“, кв. 7, м. Дианабад, поземлени имоти
(ПИ) № 1804 и 1805, район „Изгрев“.
Заповедите са изпратени до кмета на район
„Изгрев“ и заявителите с писмо изх. № ГР-94-Б-11
от 27.09.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-11 от 15.03.2013 г. е
внесен проект за одобряване на ПУП – изменение
на план за регулация и застрояване – план-извадка
в следния териториален обхват – УПИ III – „За
ЦИХП“, кв. 7, м. Дианабад, ПИ № 1804 и № 1805
с обяснителна записка и извадка от действащия
ПУП.
Представени са съгласувани проекти с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 30.01.2013 г. и
„Софийска вода“ – АД, с № ТУ-268 от 28.01.2013 г.,
както и експертна оценка и геодезическо заснема-
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не на съществуващата дървесната растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
на 12.02.2013 г.
Изработен е проект за транспортно-комуникационен план и организация на движението, който е
съгласуван с положително становище № ОД-554 от
11.02.2013 г. на началник-отдел „Пътна полиция“.
Проектът е подпечатан с печат „Съгласувано“ от
сектор „ОБД“ – СО, на 11.02.2013 г. съгласно протокол № 52 от 18.12.2012 г. на ПКТОБД при СО.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писма № АГ-0700-237(4) от
25.07.2013 г. и № АГ-07-00-237(6) от 21.01.2014 г.
на главния архитект на район „Изгрев“ в законоустановения срок не са постъпили възражения,
предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решения по протоколи № ЕС-Г-6 от
28.01.2014 г., т. 4, и № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г., т. 14,
като е предложено да бъде внесен в Столичния
общински съвет за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно „Либеро“ – ЕАД, чрез изпълнителния си директор
Боян Делчев Мариянов и „Борком 63“ – АД,
чрез изпълнителния си директор Борис Тодоров
Бояджиев като собственици на поземлени имоти
пл. № 1804, 1805 и 1838, попадащи в границите
на УПИ III – „За ЦИХП“ – предмет на изменението, което се установява от представените в
производството документи за собственост и скици.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, приет е предварителен проект на възложения за изработване
ПРЗ на м. Дианабад, проектът е съгласуван от
главния проектант на плана, същият е съобщен
на всички заинтересовани лица, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
За територията на м. Дианабад е възложен проект за ПРЗ с писмо № ТП-92-00-25 от 4.05.2006 г.
на главния архитект на София. Възлагането
е потвърдено със Заповед № РД-09-50-600 от
27.06.2012 г. на главния архитект на СО за допускане изработването на ПУП в същите граници.
С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-19 от 8.03.2011 г.,
т. 17, е приет предварителният проект на местността и е върнат за корекции и съгласуване.
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Предвид горното е допуснато изработването
на ПУП в съответствие с разпоредбата на чл. 133,
ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ.
Имотът попада в урегулирана територия.
Действащият план за регулация и застрояване – предмет на плана, е одобрен със Заповед № РД-50-09-56 от 21.02.1989 г. и Решение № 453
от 2005 г. на СОС.
Предви д горното п ланът-изва дка измен я
действащ ПУП, поради което и на основание
чл. 133, ал. 4 ЗУТ същият е изработен като проект за изменение на действащ план за регулация
и застрояване. Същият е съгласуван от главния
проектант на цялостния ПУП в процедура, с
което е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 1,
изр. 3 ЗУТ.
Дейс т ва щ и я т ПР на У ПИ III – „За
ЦИХП“ – предмет на изменението, е одобрен със
Заповед № РД-50-09-56 от 21.02.1989 г. и Решение
№ 453 от 2005 г. на СОС, а поземлени имоти пл.
№ 1804, № 1805 и № 1838 са нанесени със Заповед
№ РД-09-189 от 2007 г. на кмета на район „Изгрев“,
което се установява от представената за същите
скица от район „Изгрев“.
Предвид горното е налице основание за изменение на действащия план за регулация по чл. 134,
ал. 2, т. 2 ЗУТ – непълнота в кадастралния план.
С изработения проект се предвижда изменение
на плана за регулация на УПИ III – „За ЦИХП“,
с цел урегулиране на поземлени имоти с пл.
№ 1804 и № 1805. Поземлени имоти с пл. № 1804
и № 1805 се урегулират за първи път, като регулационните граници следват имотните такива, с
което е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
и в изменение на улична регулация от о.т. 243 до
о.т. 69, което се налага за урегулиране на задънена
улица от о.т. 243 до о.т. 245, с цел осигуряване на
лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14,
ал. 3 и 4 ЗУТ относно изменението на уличната
регулация.
Новопредвидената задънена улица се одобрява
при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ
за ширина, като лицето на УПИ отговаря на
размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Изменението на действащия план за застрояване се налага във връзка с промяната на регулацията и с настъпили съществени промени в
устройствените условия, при които е бил съставен
същият – действащият план за застрояване е
одобрен при действието на ЗТСУ и актовете по
прилагането му, освен това е налице изменение
на ОУП на СО, одобрено с Решение № 960 от
16.12.2009 г. на Министерския съвет. Проектът
цели осигуряване на законосъобразно и целесъобразно застрояване в съответствие с максимално
допустимите показатели и допустими функции
съгласно предвижданията на ОУП на СО.
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Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Смесена многофункционална зона“ (Смф), в която
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 12, е допустимо конкретното предназначение
на УПИ да е „За офиси, обществено обслужване,
жилищно строителство, подземен етажен гараж
и тп“. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда застрояването да бъде високо като характер (до 14 етажа
и с височина до 45 м) и свободностоящо като
начин на застрояване. Проектът се одобрява при
спазване изискванията на чл. 35, ал. 1 и 2 във
връзка чл. 31, ал. 2 и 5 и чл. 32 ЗУТ по отношение
на изискуемите разстояния.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Прилежащата на УПИ IV-1805 – „За офиси,
обществено обслужване, жилищно строителство,
подземен етажен гараж и тп“, и УПИ V-1804 – „За
офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и тп“, улица, а
именно бул. Г. М. Димитров, е от първостепенната
улична мрежа, втори клас, предвид което и на
основание чл. 26, ал. 1, т. 2 ЗУТ застрояването
е на разстояние 5 м от уличната регулационна
линия, с което изискванията на закона са спазени.
Гарирането е осигурено в границите на нови
УПИ – предвидени са подземни гаражи, с което
е спазено изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Осъществяването на достъпа до имотите е
доказано със съгласувания от компетентните
органи проект за организация на движението.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезическо
заснемане на дървесната растителност, заверено
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 133,
ал. 1, 2 и 4, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 и с ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 35, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 31, ал. 2 и
5, чл. 32, чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 43, ал. 1, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 12 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи
ОЕСУТ № ЕС-Г-6 от 28.01.2014 г., т. 4, и № ЕСГ-6 от 29.04.2014 г., т. 14, Столичният общински
съвет реши:
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1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация, план-извадка, на м. Дианабад, кв. 7,
като от УПИ III – „За ЦИХП“, се създават нови
УПИ IV-1805 – „За офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен
гараж и тп“, и V-1804 – „За офиси, обществено
обслужване, жилищно строителство, подземен
етажен гараж и тп“, изменя се улица от о.т. 243
до о.т. 69, като се открива задънена улица от
о.т. 243 до о.т. 245 по зелените и кафявите линии,
зачертавания, щрихи, цифри и текст съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за застрояване, план-извадка, за новосъздадени
УПИ IV-1805 – „За офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж
и тп“, и УПИ V-1804 – „За офиси, обществено
обслужване, жилищно строителство, подземен
етажен гараж и тп“, кв. 7, м. Дианабад, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Изгрев“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5617

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 427
от 10 юли 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Р-32 от 28.07.2011 г. от Румен Михайлов
Спасов с искане за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване – 20 kV
на нов БКТП в поземлен имот № 522018 по КВС,
землище на с. Бистрица, район „Панчарево“. Към
заявлението са приложени: нотариален акт № 89,
том I, рег. № 967, дело № 76 от 1.02.2005 г., нотариален акт № 90, том I, рег. № 963, дело № 77 от
1.02.2005 г., нотариален акт № 134, том XI, рег.
№ 13052, дело № 1922 от 28.12.2005 г., удостоверение за наследници № 002376 от 18.07.2011 г. на
Цветанка Стоянова Зашева, виза за проучване и
проектиране на 4 стопански сгради от 1.04.2005 г.
на главния архитект на София, скица № 3153 от
25.07.2011 г. за поземлен имот № 522018, издадена
от Общинската служба по земеделие, разреше-
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ние за строеж № 115 от 25.05.2005 г. на главния
архитект на район „Панчарево“ и мотивирано
предложение.
С писмо № ГР-94-Р-32 от 1.11.2011 г. е указано
на заявителя, че следва да се представи задание
съгласно изискванията на чл. 124, ал. 7 ЗУТ.
Допълнително е представено задание за проектиране.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-85 от 25.10.2011 г., т. 11, е
прието мотивираното предложение и е предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура
при задължително спазване на условията на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-1505 от 2.12.2011 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание за проектиране на парцеларен план за външно ел. захранване – кабел СрН за нов трафопост в поземлен имот
№ 522018 по КВС, землище на с. Бистрица, район
„Панчарево“.
На основание чл. 124, ал. 3 ЗУТ със Заповед № РД-09-50-1520 от 6.12.2011 г. на главния
архитект на СО е допуснато изработването на
подробен устройствен план – парцеларен план
за външно ел. захранване – кабел СрН за нов
трафопост в поземлен имот № 522018 по КВС,
землище на с. Бистрица, район „Панчарево“.
Заповедите са изпратени за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-Р-32 от 25.01.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-32 от 23.04.2012 г.
е внесен за одобряване проект за парцеларен
план за външно ел. захранване за нов трафопост
в поземлен имот с идентификатор 04234.6962.202
по КККР на с. Бистрица с обяснителна записка.
Към заявлението са приложени скици от СГКК за
поземлени имоти с идентификатори 04234.6962.202,
04234.6962.205, 04234.6962.979 и 04234.6964.49 по
КККР на с. Бистрица. Изработен е проект за
транспортно-комуникационен план, който е съгласуван с положително становище № ОД-1598 от
11.04.2012 г. на началник-отдел „Пътна полиция“.
Проектът е подпечатан с печат „Съгласувано“
от сектор „ОБД“ – СО, на 19.04.2012 г. съгласно
протокол № 14 от 3.04.2012 г. на ПКТОБД при СО.
С писмо изх. № ГР-94-Р-32 от 9.05.2012 г. е указано на заявителя да отстрани нередовностите по
преписката, като със заявление вх. № ГР-94-Р-32
от 16.05.2012 г. същият е представил коригиран
проект.
С писмо изх. № ГР-94-Р-32 от 23.10.2013 г. на
заявителя е указано да представи съгласуван
проект от „Софийска вода“ – АД, заснемане на
дървесната растителност, заверено от дирекция
„Зелена система“ при СО, и съгласуване с проектанта на ПРЗ, м. Орешковица – Джерджов
дол – връзката, контактен на имот с идентификатор 04234.6962.202.
Допълнително са представени: проект, съгласуван от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-594
от 18.02.2014 г., проект, съгласуван с проектанта на
ПРЗ на м. Орешковица – Джерджов дол – връзката, декларация за липса на дървесната растител-
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ност, заверена от дирекция „Зелена система“ при
СО на 4.03.2014 г., и становище № 94-00-11840 от
8.01.2013 г. на директора на РИОСВ – София, да
не се извършва оценка на въздействието върху
околната среда.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 67 от 2012 г. и
е проведено обществено обсъждане по реда на
чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със Заповед
№ РД-09-490 от 10.09.2012 г. на кмета на район
„Панчарево“, а резултатите от същото са отразени
в протокол от 4.10.2012 г. и обобщени в доклад от
1.10.2012 г., като съгласно писмо рег. № 6200-3/4
от 19.02.2013 г. на кмета на район „Панчарево“
в законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-33 от 13.05.2014 г., т. 17, и е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено
да бъде внесен в Столичния общински съвет за
одобряване.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-1520 от 6.12.2011 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.),
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
производството следва да се довърши по реда,
действал преди 26.11.2012 г.
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и чл. 62, ал. 7 от Закона за
енергетиката, което се установява от представените в производството документи за собственост,
скица от СГКК и удостоверение за наследници.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица и е проведено обществено
обсъждане, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изработването на ПУП се налага с оглед
обезпечаване в устройствено отношение на трасе на електропровод за захранване на имота на
заявителя.
Изработени ят проект е в съответствие с
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен
върху данни от действащата кадастрална карта на
с. Бистрица, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С изработения проект са определени площта и размера на сервитутите около трасето на
електропровода в съответствие с Наредба № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
По действащия ОУП на СО трасето, предмет
на плана, попада в устройствена зона „Земеделска
зона с възможност за застрояване за неземеделски
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нужди“ (Сср). Строителството на електропреносната мрежа е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът отговаря на предвижданията на ОУП на СО, с което са спазени
изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 59, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 25 и 43 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-33 от 13.05.2014 г., т. 17, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване – 20 kV, от проектна
шахта при съществуващ стълб в имот с идентификатор 04234.6964.979 през имот с идентификатор 04234.6964.979 за изграждане на нов БКТП в
имот с идентификатор 04234.6962.202, землище
с. Бистрица, район „Панчарево“, съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5650

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 36-17-2
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 156, ал. 1 АПК и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване в територията на ПЗ „Юг – Запад“, част от
зоната за въздействие по „Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“,
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с който при съобразяване с одобрените и влезли
в сила ПУП – ПРЗ в проектната територия се
предвиждат нови обслужващи улици, обособяват
се нови квартали – кв. 8 и кв. 9, и за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73,
07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16,
07079.663.14, 07079.663.603 и 07079.663.601 се обособяват нови УПИ с конкретизирано застрояване
и предназначение и самостоятелен устройствен
режим при съобразяване с предвижданията на
ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 22/Смф
съгласно приложената графична част.
Председател:
К. Луков

5673

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1646-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 19573/20 от 17.02.2010 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 1,
ет. 13, по АОС № 5927 от 16.11.2009 г., представляващ ателие № 1 със застроена площ 88,50 кв. м
ведно с изба с полезна площ 11,47 кв. м, заедно
с 0,019318 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 1,
ет. 13, по АОС № 5927 от 16.11.2009 г., представляващ ателие № 1 със застроена площ 88,50 кв. м
ведно с изба с полезна площ 11,47 кв. м, заедно
с 0,019318 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж при начална
тръжна цена 80 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв.
9. Депозит в размер 8000 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
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10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. ХІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит
в размер 8000 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903262150000, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 700 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
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14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност, или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеж дане на
публичен търг с явно наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър
Кискинов, Стефка Петрова, Ивайло Митковски,
Медиха Мехмед-Хамза, Петър Липчев, Таня
Парушева; резервни членове: Пламен Начков и
Тодор Мутафов, и възнаграждение съгласно чл. 8,
ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за
дейността на всеки от членовете на комисията
в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – Варна, проверката на данните по
декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията,
които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за реда и органите за контрол на
декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.
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VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.

5661

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1647-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 30844/32 от 9, 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9,
ет. 13, по АОС № 251 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 2 със застроена площ 58,91 кв. м
ведно с изба с полезна площ 6,75 кв. м, заедно
с 0,1681 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 251 от 9.09.1997 г.,
представляващ ателие № 2 със застроена площ
58,91 кв. м ведно с изба с полезна площ 6,75 кв. м,
заедно с 0,1681 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж при начална
тръжна цена 61 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2500 лв.
9. Депозит в размер 6100 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. ХІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
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Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит
в размер 6100 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903262150000, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 700 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност, или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и предста-
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вляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеж дане на
публичен търг с явно наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър
Кискинов, Стефка Петрова, Христо Атанасов,
Илия Кафалийски, Снежана Донева, Галина
Крайчева-Иванова; резервни членове: Пламен
Начков и Йорданка Юнакова, и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – Варна, проверката на данните по
декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията,
които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за реда и органите за контрол на
декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател:
Ив. Луков
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РЕШЕНИЕ № 1648-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 18735/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по АОС
№ 218 от 28.07.1997 г., представляващ магазин
с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се
в партера на триетажна жилищна сграда със
застроена площ 21,60 кв. м, заедно с 23 % идеални части от общите части на сградата и от
дворното място, представляващо поземлен имот
с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ
244 кв. м, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по
АОС №218 от 28.07.1997 г., представляващ магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ
се в партера на триетажна жилищна сграда със
застроена площ 21,60 кв. м, заедно с 23 % идеални части от общите части на сградата и от
дворното място, представляващо поземлен имот
с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ
244 кв. м, при начална тръжна цена 29 000лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 1500 лв.
9. Депозит в размер 2900 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. ХІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и
нотариално заверено пълномощно.
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11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките
на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до
15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит
в размер 2900 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903262150000, и BIC: CECBBGSF,
при „Цент рална кооперативна банка“ – А Д,
клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 700 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност, или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал);
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
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15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
се проведе в съответствие с изискванията на
глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеж дане на
публичен търг с явно наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов,
Януарий Вичев, Станислав Темелков, Тодор
Мутафов; резервни членове: Пламен Начков и
Ивайло Митковски, и възнаграждение съгласно
чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на
комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
в 20-дневен срок от датата на провеждането на
търга. При непредставяне на декларацията или
при непълнота на данните в нея спечелилият
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва
с участника, предложил следващата по размер
цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп ри ват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
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Ив. Луков
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РЕШЕНИЕ № 1649-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 18745/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4, по АОС
№ 7296 от 21.01.2013 г., представляващ магазин
с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и застроена
площ 24,74 кв. м, заедно с 3,56 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4,
по АОС № 7296 от 21.01.2013 г., представляващ
магазин, с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и застроена площ 24,74 кв. м, заедно с 3,56 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж при начална тръжна цена 35 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 1500 лв.
9. Депозит в размер 3500 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC:
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. ХІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата
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на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит
в размер 3500 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903262150000, и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 700 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност, или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
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15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеж дане на
публичен търг с явно наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова,
Медиха Мехмед-Хамза, Таня Парушева, Христо
Атанасов; резервни членове: Пламен Начков и
Петър Липчев, и възнаграждение съгласно чл. 8,
ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за
дейността на всеки от членовете на комисията
в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – Варна, проверката на данните по
декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията,
които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за реда и органите за контрол на
декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.

5664

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1650-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 3081-
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4/32 от 9, 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 1, вх. А, ет. 6, по АОС № 6113 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв. м,
заедно с 1,2826 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 1, вх. А, ет. 6 по АОС № 6113 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв. м,
заедно с 1,2826 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж при начална
тръжна цена 90 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв.
9. Депозит в размер 9000 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC:
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. ХІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
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15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит
в размер 9000 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903262150000, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 700 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност, или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
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16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеж дане на
публичен търг с явно наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър
Кискинов, Стефка Петрова, Илия Кафалийски,
Галина Крайчева-Иванова, Станислав Иванов,
Ян уарий Ви чев; резервни ч ленове: П ламен
Начков и Снежана Донева, и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – Варна, проверката на данните по
декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията,
които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за реда и органите за контрол на
декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.

5665

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1651-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 30824/32 от 9, 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 кв. м,
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заедно с 1,8782 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 кв. м,
заедно с 1,8782 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж при начална
тръжна цена 128 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3500 лв.
9. Депозит в размер 12 800 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC:
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. ХІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.
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14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит
в размер 12 800 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903262150000, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 700 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност, или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
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16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеж дане на
публичен търг с явно наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Темелков,
Ивайло Митковски, Петър Липчев, Тодор Мутафов; резервни членове: Пламен Начков и Медиха
Мехмед-Хамза, и възнаграждение съгласно чл. 8,
ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за
дейността на всеки от членовете на комисията
в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – Варна, проверката на данните по
декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията,
които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за реда и органите за контрол на
декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател:
Ив. Луков
5666
РЕШЕНИЕ № 1652-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 30834/32 от 9, 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150 от 20.07.2010 г.
и представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00 кв. м,
заедно с 2,1607 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150 от 20.07.2010 г.
и представляващ ателие № 1 с идентификатор
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10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156 кв. м, заедно с 2,1607 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж при начална
тръжна цена 131 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за
задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3500 лв.
9. Депозит в размер 13 100 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC:
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. ХІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал), или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
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14.3. платежен док у мент за внесен депози т в размер 13 10 0 лв., п лат им и по сметка IBA N:BG36CECB97903262150 0 0 0, и BIC:
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 700 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност, или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеж дане на
публичен търг с явно наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова,
Станислав Иванов, Галина Крайчева-Иванова,
Илия Кафалийски; резервни членове: Пламен
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Начков и Христо Атанасов, и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – Варна, проверката на данните по
декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията,
които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за реда и органите за контрол на
декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател:
Ив. Луков
5667

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 899
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица,
реши:
Одобрява подробен устройствен план (план
за застрояване и парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за поземлен
имот № 048018 – нива, местност Шаварна гьол,
по картата на възстановената собственост за
землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица,
съгласно АОС № 1570 от 25.04.2005 г.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Горна Оряховица до Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
5698
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РЕШЕНИЕ № 900
от 31 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и
5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план
за застрояване и парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура) за поземлен
имот № 000181 – гора в земеделски земи, местност Коренежите, по картата на възстановената
собственост за землището на с. Стрелец, община
Горна Оряховица, собственост на Община Горна
Оряховица, съгласно АОС № 3132 от 27.11.2013 г.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Горна Оряховица до Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
5699
РЕШЕНИЕ № 901
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии) за поземлен имот № 090025 – полски
път, местност Куза, по картата на възстановената собственост за землището на с. Стрелец,
община Горна Оряховица.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Горна Оряховица до Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
5700
РЕШЕНИЕ № 902
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и
5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване и парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) за поземлен имот
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№ 000179 – гора в земеделски земи, местност
Куза, по картата на възстановената собственост
за землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица,
съгласно АОС № 2921 от 10.09.2012 г.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Горна Оряховица до Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов

5701

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1405
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134,
ал. 2, т. 8 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Одобрява специализирана устройствена плансхема за разполагане на електронна кабелна
въздушна мрежа за пренос на интернет, радиои телевизионни сигнали за квартал Марийно,
Д и м и т р овг ра д , с п р ед ви дено н иско е т а ж но
жилищно застрояване съгласно актуализиран
общ градоустройствен план на Димитровград,
одобрен с Решение № 411 от 1997 г. на Общинския съвет – Димитровград, като изменение на
подробен устройствен план (ПУП) на Димитровград за кв. Марийно, одобрен със Заповед
№ 3408 от 18.10.1966 г., изработена при спазване
изискванията на чл. 286, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения с трасе, преминаващо
по съществуващи стълбове в улична регулация,
както следва:

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 106
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструкт у ра за определяне
на подземно трасе на „Външно електрозахранване – ниско напрежение, и водопроводно и
канализационно отклонение“.
Трасето на подземните отклонения започва
от границата на поземлен имот с идентификатор
65245.7.629 с поземлен имот с идентификатор
65245.2.776 по КК на с. Самораново и преминава
през поземлен имот с идентификатор 65245.7.629
по КК на с. Самораново, с начин на трайно
ползване – „За селскостопански път“, публична
общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

5684

Председател:
Вл. Владимиров

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

от о.т. 765 17 бр.
до о.т. 714
така, както е показано в графичната част на
проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Димитровград пред Административния
съд – Хасково.

РЕШЕНИЕ № 131
от 29 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 5 от 8.05.2014 г. на
Общинския експертен съвет и Решение № КЗЗ13 от 10.07.2014 г. на Комисията за земеделските
земи при МЗХ Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце л ар ен п л а н (П У П – П П) з а е лемен т и т е
на тех ническата инфраст ру к т у ра – т расе на
външен водопровод и довеждащ колектор от
с т р ои т е л н и т е г ра н и ц и на г р. Ет р ополе до
ПСОВ – гр. Етрополе намираща се в поземлен имот № 000019, м. Равнището по КВС на
землището на гр. Етрополе, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
неразделна част от решението.
Трасетата със съответния сервитут преминават през общински имоти № 000395, 147026,
211053 и № 211055, м. Ра вн и ще т о, зем л и ще
гр. Етрополе, като общата засегната площ от
имотите е 1407,5 кв. м.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Етрополе пред Административния
съд – София област.

Председател:
Ст. Димитров

Председател:
Хр. Андреев

Улица

Идентификатор по кк

Между
о.т. №

Бр. стълбове

от о.т. 780
до о.т. 725

35 бр.

ул. Преслав 21052.1006.117 от о.т. 771
до о.т. 767

7 бр.

ул. Ат а нас 21052.1007.69
Велчев

4 бр.

у л . Б р и г а - 21052.1006.72
дирска

от о.т. 765
до о.т. 768

ул. Марица 21052.1007.41

5683
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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ЗАПОВЕД № 736
от 8 август 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59 АПК
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП,
чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата и детските градини и
Решение № 70 по протокол № 3 от 27.03.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Кърджали, нареждам:
1. Закривам ГДГ – с. Стремци, община Кърджали, считано от 1.09.2014 г.
2. Откривам ГДГ – с. Три могили, считано
от 1.09.2014 г.
3. Преструктурирам мрежата от детски градини
на територията на община Кърджали считано от
1.09.2014 г., както следва:
3.1. Преобразувам чрез вливане към ГДГ –
с. Три могили, следните детски градини:
– ЦДГ „Мики Маус“ – с. Стремци;
– ЦДГ „Звънче“ – с. Ястреб.
3.2. Преобразувам чрез вливане към ГДГ –
с. Чифлик, следните детски градини:
– ЦДГ „Пепеляшка“ – с. Люляково;
– ЦДГ „Пинокио“ – с. Горна крепост.
3.3. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ „Максим Горки“ – Кърджали, като филиална детска
градина – ЦДГ „Детски рай“ – с. Солище.
3.4. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ „Ян
Бибиян“ – Кърджали, като филиална детска градина – ЦДГ „Снежанка“ – с. Енчец.
3.5. Преобразувам чрез вливане от ГДГ – с. Чифлик, към ЦДГ – с. Мост, като филиална детска
градина – ЦДГ – с. Звиница.
3.6 . З а д ъ л ж и т е л н а т а д о к у м е н т а ц и я н а
ЦДГ „Мики Маус“ – с. Стремци, и ЦДГ „Звънче“ – с. Ястреб, община Кърджали, наличният
инвентар, сградният фонд и дворните площи да се
приемат за управление и стопанисване от ръководството на ГДГ – с. Три могили, община Кърджали.
4. Задължителната документация на ЦДГ „Пепеляшка“ – с. Люляково, и ЦДГ „Пинокио“ – с. Горна
крепост, община Кърджали, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи да се приемат
за управление и стопанисване от ръководството
на ГДГ – с. Чифлик, община Кърджали.
5. Задължителната документация на ЦДГ „Детски рай“ – с. Солище, община Кърджали, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи
да се приемат за управление и стопанисване от ръководството на ОДЗ „Максим Горки“ – Кърджали.
6. Задължителната документация на ЦДГ „Снежанка“ – с. Енчец, община Кърджали, наличният
инвентар, сградният фонд и дворните площи да
се приемат за управление и стопанисване от ръководството на ОДЗ „Ян Бибиян“ – Кърджали.
7. Задължителната документация на ЦДГ – с. Звиница, община Кърджали, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи да се приемат
за управление и стопанисване от ръководството
на ЦДГ – с. Мост, община Кърджали.
8. Трудовите правоотношения с персонала да се
уредят в съответствие с разпоредбата на чл. 123,
ал. 1, т. 2 КТ.
Кмет:
Х. Азис
5682

РЕШЕНИЕ № 378
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство, Общинск и ят
съвет – гр. Омуртаг, реши:
I. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
1. УПИ IV в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 1850 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 349 от 17.02.2014 г.
2. УПИ Х в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 3095 кв. м, с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 225 кв. м, отреден за „Търговия и
обществено обслужване“, за имота има съставен
АОС № 351 от 17.02.2014 г.
3. УПИ XIII в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 1820 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 350 от 17.02.2014 г.
4. УПИ VII в кв. 2 по плана на с. Зелена
Морава, община Омуртаг, с площ 980 кв. м,
отреден за „Търговия и обществено обслужване“,
за имота има съставен АОС № 322 от 16.09.2013 г.
5. УПИ XIV в кв. 11 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 410 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 126 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“, за имота има съставен АОС
№ 324 от 20.09.2013 г.
6. УПИ XIII, пл. № 123 в кв. 10 по плана на
с. Долна Хубавка, с площ 210 кв. м и построената в него двуетажна сграда със застроена площ
89 кв. м, „Бивше кметство и здравен пункт“, за
имота има съставен АОС № 23 от 24.02.1997 г.
7. УПИ VII-15 в кв. 11 по плана на с. Първан,
община Омуртаг, с площ 2900 кв. м и построената в него едноетажна масивна сграда със
зас т роена п лощ 180 к в. м, п редс та вл я ва ща
„Бивше училище“, за имота има съставен АОС
№ 305 от 24.06.2013 г.
I I. Въ з л а г а н а к ме т а п р ов еж д а не т о н а
процеду рите и ск лючване на договорите по
изготвянето на анализи на правното състояние,
приватизационни оценки, информационни меморан д у ми и д р. във връ зка с п рода жбата
на обектите по т. 1 по реда на Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационен контрол, вк лючително
процесуално представителство.
Председател:
М. Исмаил
5680
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РЕШЕНИЕ № 379
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5,
ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5,
ал. 1, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и
чл. 11 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол,
включително процесуално представителство,
приета с ПМС № 115 от 2002 г., Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
• УПИ IV в кв. 14 по плана на с. Панайот
Хитово, с площ 2000 кв. м, отреден за „Търговия
и обществено хранене“, АОС № 447 от 5.07.2000 г.
• УПИ VI-104, кв. 14 по плана на с. Обител;
незастроен, с площ 1060 кв. м, АОС № 111 от
9.05.1997 г.
• О б е к т „О б щ и н с к а б а н я “, с. О б и т е л ,
ПИ пл. № 115, к в. 16 по плана на селото, с
площ 665 кв. м и сграда със застроена площ
135 кв. м, АОС № 3 от 5.06.1995 г.
• УПИ XII, кв. 15 по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв. м, отреден
за „Млекопункт“. За имота има съставен АОС
№ 12 от 17.04.2006 г.
• УПИ I в кв. 11 по плана на с. Долно Новково, община Омуртаг, с площ 6290 кв. м и
построената в него двуетажна масивна сграда
със застроена площ 305 кв. м, представляваща
„Бивше училище“, за имота има съставен АОС
№ 90 от 19.03.2009 г.
• УПИ I-24, кв. 15 по плана на с. Птичево,
община Омуртаг, с площ 8000 кв. м, с построената в него двуета ж на масивна сграда със
зас т роена п лощ 19 0 к в. м, п редс та в л я ва ща
„Бивше училище“, за имота има съставен АОС
№ 257 от 6.08.1997 г.
• Поземлен имот с площ 1025 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“, с
идентификатор 53535.501.1908 по кадастралната
карта на гр. Омуртаг, за имота има съставен
АОС № 158 от 29.07.2010 г.
• УПИ XII, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 808 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 137 от 1.07.2010 г.
• УПИ XIII, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 834 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 138 от 1.07.2010 г.
• УПИ I с площ 1800 кв. м, кв. 10 по плана
на с. Красноселци, община Омуртаг, незастроен,
отреден за строеж на „Читалище“, за имота има
съставен АОС № 1097 от 10.02.2003 г.
• УПИ VII, кв. 11 по плана на с. Станец,
община Омуртаг, с площ 2100 кв. м и построената в него едноетажна паянтова сграда със
застроена площ 78 кв. м, състояща се от две
стаи и коридор, „Бивше училище“, за което има
съставен АОС № 1080 от 2.12.2002 г.
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• УПИ I в кв. 11 с площ 4300 кв. м – незастроен, отреден за „Училище“ по плана на
с. Станец, за имота има съставен АОС № 243
от 9.05.2012 г.
• УПИ VIII-98 в кв. 9 по плана на с. Долно
Козарево, община Омуртаг, с площ 1200 кв. м,
с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 80 кв. м, за имота има
съставен АОС № 28 от 25.02.1997 г.
• УПИ II-142 в кв. 18 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 9950 кв. м, с построената в него двуетажна масивна сграда с площ
495 кв. м, паянтова сграда с площ 27 кв. м, едноетажна масивна сграда с площ 32 кв. м, масивна
сграда с площ 12 кв. м и спортни площадки с
площ 370 кв. м и 600 кв. м, за имота има съставен АОС № 142 от 8.07.1997 г.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на процедурите и сключване на договорите
по изготвянето на актуализация на приватизационните оценки, информационни меморандуми и
др. във връзка с продажбата на обектите по т. 1
по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
Председател:
М. Исмаил
5681

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 161
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 152, ал. 2,
т. 5 от Закона за горите и чл. 5, ал. 2 от Наредба
№ 39 от 2006 г. за строителство в горите и земите
от горския фонд Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен
път Марински кладенец – Зеленикова поляна в
землището на с. Стоките.
Дължината на трасето е 4450 м. Засегнатата
площ е 35 600 кв. м, като проектната ширина
на пътя е 8 м. Трасето започва от полски път,
представляващ ПИ 69417.0.898, и продължава
през земи и гори на ДЛС „Росица“ до местността
Зеленикова поляна.
Неразделна част от това решение е одобреният
парцеларен план за трасе на горски автомобилен
път Марински кладенец – Зеленикова поляна в
землището на с. Стоките.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Севлиево пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
5685

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 162
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 152, ал. 2,
т. 5 от Закона за горите и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 39 от 2006 г. за строителство в горите
и земите от горския фонд Общинският съвет –
гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен
път Кладев рът – Осеникова поляна в землището
на с. Стоките.
Дължината на трасето е 4616 м. Засегнатата
площ е 36 930 кв. м, като проектната ширина
на пътя е 8 м. Трасето започва от полски път,
представляващ ПИ 69417.0.793, преминава през
река Маришница и продължава през земи и
гори на ДЛС „Росица“ до местността Осеникова поляна.
Неразделна част от това решение е одобреният парцеларен план за трасе на горски автомобилен път Кладев рът – Осеникова поляна в
землището на с. Стоките.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Севлиево пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
5686

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 681
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 293
и 294, гр. Хасково.
Премахва се задънена улица с осови точки
о.т. 1258 и о.т. 1257. Проектира се улица с изход
на бул. Г. С. Раковски с осови точки о.т. 1258 до
нова о.т. 3559. Ширината на улицата се проектира в съответствие с ширината на досегашната
задънена улица.
С цел обособяване на паркоместа по ул. Странджа планина се изменят:
– северната рег улационна лини я на
УПИ ІІ – за жилищно строителство, трафопост,
детска площадка и КОО, кв. 294;
– южната рег улационна линия на
УПИ VІІІ, кв. 293.
Изменя се отреждането на УПИ ІІ, кв. 294,
от „за жилищно строителство, трафопост, детска
площадка и КОО“ в „за жилищно строителство,
трафопост, детска площадка и обществено обслужване“.
УПИ VІІІ, кв. 293, се отрежда „за жилищно
строителство“.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви линии, щрихи и надписи и зелени
линии и надписи в проекта.

ВЕСТНИК
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Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
5697

ОБЩИНА С. ЧАВДАР,
СОФИЙСК А ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 359
от 29 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № КЗЗ-07
от 24.04.2014 г. на Комисията за земеделски земи
към МЗХ Общинският съвет – с. Чавдар, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПЗР)
във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот
(ПИ) № 060109 с площ 2,797 дка, намиращ се
в местността Бостанлъка, землището на с. Чавдар, Софийска област.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура за трасета и сервитутни ивици за довеждащ колектор и водопровод
до поземлен имот (ПИ) № 060109, местността
Бостанлъка, по КВС на с. Чавдар, Софийска
област.
3. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура за трасе на
нова подземна кабелна линия – 20 kV от МТП
„Казаните“ за захранване на ПИ № 060109, местността Бостанлъка, по КВС на с. Чавдар, Софийска област, като елементи от комплексен
проект за инвестиционна инициатива по чл. 150
ЗУТ за изграждане на обект: „Пречиствателна
станция за отпадни води“, в новообразувания
УПИ I-060109 – „За пречиствателна станция за
отпадни води“, кв. 98, с. Чавдар, Софийска област.
Упълномощава кмета на община Чавдар да
извършва всички необходими фактически и
правни действия по т. 1, 2 и 3 от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ чрез Община с. Чавдар до Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Мутафчийска
5687
79. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ
„Черешката“, разположена на територията на
община Смолян, област Смолян, и описана със
следните координати в координатна система
1970 г.:

БРОЙ 71
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№

X (m)

Y (m)

№

X (m)

Y (m)

1.

4471157

8605500

12.

4618491

8472670

2.

4474207

8605500

13.

4613928

8481349

3.

4474207

8602825

14.

4607190

8486355

4.

4471157

8602300

15.

4606010

8484939

16.

4606789

8482571

8603075

17.

4603243

8479891

Изключена площ
5.

4473650

6.

4473600

8603395

18.

4605224

8477242

7.

4473390

8603305

19.

4605769

8477613

20.

4606315

8476773

8.
4473530
8603040
5727
80. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива производство
по предоставяне на разрешение за проу чване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
ЗПБ – строителни материали, в площ „Ветрен
дол“, разположена на територията на община
Пазарджик, област Пазарджик, и описана със
следните координати в координатна система
1970 г.:
№

X (m)

21.

4605804

8476408

22.

4616925

8460463

23.

4621808

8460602

Изключена площ
24.

4621516

8463732

25.

4621516

8463895

26.

4621448

8463970

27.

4621156

8464048

Y (m)

28.

4620730

8463913

4620730

8463780

1.

4542720,79

8568946,18

29.

2.

4542398,29

8569458,82

30.

4621172

8463597

3.

4541575,67

8568903,54

31.

4621380

8463613

4.

4541830,69

Изключена площ

8568081,44

5.
4542559,23
8568472,30
5728
83. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства 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. 1 ЗПБ – метални
полезни изкопаеми, в площ „Златуша“, разположена на територията на общини Драгоман,
Сливница и Бож у рище, общини Брезник и
Перник, област Перник, Столична община,
област София-град:
№

X (m)

Y (m)

1.

4623734

8463384

2.

4621299

8467888

3.

4618406

8465927

4.

4618590

8465688

5.

4618215

8465420

6.

4617918

8465745

7.

4618176

8465936

8.

4617097

8467490

9.

4615000

8467505

10.

4615000

8468930

11.

4614289

8469920

32.

4610831

8480931

33.

4610669

8481500

34.

4610078

8481630

35.

4610059

8481439

36.

4610385

8480931

37.

4610310

8480685

38.
4610389
8480680
5598
48. – Димитър Манолов – председател на
Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за
социално осигуряване обявява следните промени
в състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: 1. освобождават се като
членове на надзорния съвет: Хасан Ахмед Адемов, Светлана Григорова Дянкова, Людмила
Кръстева Елкова, Чавдар Крумов Славов, Анна
Георгиева Янева; 2. определят се за членове на
Надзорния съвет: Йордан Атанасов Христосков,
Петя Николова Евтимова, Любомир Стефанов
Бакаливанов, Владимир Георгиев Петров, Владимир Теофилов Туджаров.
5721
903. – Икономическият университет – Варна, на основание Решение № 293 от 13.05.2014 г.
на Министерския съвет и решения на съответните факултети обявява конкурси за прием на
докторанти за учебната 2014/2015 г. по следните
докторски програми:

С Т Р.
№
по
ред

124
Област на висшето
образование

1. 3. Социални, стопански и правни науки
2. 3. Социални, стопански и правни науки
3. 3. Социални, стопански и правни науки
4. 3. Социални, стопански и правни науки
5. 3. Социални, стопански и правни науки
6. 3. Социални, стопански и правни науки
7. 3. Социални, стопански и правни науки
8. 3. Социални, стопански и правни науки
9. 3. Социални, стопански и правни науки
10. 3. Социални, стопански и правни науки
11. 3. Социални, стопански и правни науки
12. 3. Социални, стопански и правни науки
13. 3. Социални, стопански и правни науки
14. 3. Социални, стопански и правни науки
15. 4. Природни науки,
математика и информатика

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

ВЕСТНИК
Докторска програма

3.7. Администра- Социално управление
ция и управление
3.8. Икономика Политическа икономия (обща икономическа теория)
3.8. Икономика Финанси
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Държавна
поръчка
ред. зад.
2
2
1

1

3

-

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

1

3.8. Икономика

1

-

1

1

1

1

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)
Икономика и управление (търговия)
Индустриален бизнес

2

-

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

2

-

3.8. Икономика

Стокознание

1

-

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи
Маркетинг

2

1

2

1

2

2

2

2

3

-

26

12

3.8. Икономика
3.8. Икономика

3.8. Икономика
3.8. Икономика
3.9. Туризъм

Световно стопанство и международни икономически отношения
Икономика и управление (туризъм)

4.6.Информатика Информатика
и ком п ю т ърн и
науки
Общо:

Срок за подаване на док у менти в отдел
„НИДД“ – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“,
кабинет 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@
ue-varna.bg.
5720
390. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната
длъжност „доцент“ в професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция
и семепроизводство на културните растения“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив
4003, ул. Брезовско шосе 32, тел. 032/952296.
5670
56. – Добруд жанск ият земеделск и институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурси за: академична длъжност „професор“ в професионално направление 6.2. Растителна защита по научна специалност
„Растителна защита (фитопатология)“ – двама,
академична длъжност „доцент“ по научна специалност „Общо земеделие“, професионално направление 6.1. Растениевъдство – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – при научния секретар на
ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.
5671

Платено
обучение
ред. зад.

1

1

1

1

818. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през август 2014 г. е извършена
продажба на следния общински имот: магазин
№ 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41, с предназначение: за
търговска дейност, разположен на първия етаж,
със застроена площ 31,18 кв. м, заедно с 0,4552 %
идеални части от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и от
правото на строеж в УПИ I, кв. 14, по плана на гр.
Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. А, продаден на „Аурисмед“ – ООД, ЕИК
200541367, със седалище и адрес на управление
София 1000, район „Триадица“, ул. Иван Денкоглу 2, офис № 5, представлявано от управител
Петер Браун, чрез пълномощника Ашод Таквор
Дерандонян, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите – публичен търг с явно наддаване, за
21 600 лв., изплатени изцяло.
5730
37. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена Заповед
за отчуждаване № СО-РД-40-30 от 3.07.2014 г.
на кмета на Столична община (на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 1 ЗОС) на ПИ с идентификатор 68134.1354.9,
с площ 655 кв. м. Липсват данни за собственика
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на част от посочения имот, попадащ в улица и в
обект: „Канализация, водоснабдяване, помпена
станция и два дъждозадържателни резервоара“,
съгласно влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ ХVІІІ – „За резервоар“, кв. 50,
м. Требич – Стопански двор, район „Надежда“,
одобрен с Решение № 297 по протокол 89 от
12.05.2011 г. на СОС. Определената су ма за
обезщетение в размер 1349,25 лв. за 70 кв. м е
внесена в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и може да бъде изплатена на правоимащия
след представяне в дирекция „Инвестиционно
о т ч у ж да ва не“ – СО, на вси ч к и необход и м и
документи за установяване на собствеността.
5652
1. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура като съставна
част на комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ), отнасящо се до определяне
на трасето на разпределителен газопровод, преминаващ през поземлен имот с идентификатор
87727.16.156 по КК на с. Яхиново – селскостопански горски, ведомствен път – публична общинска
собственост, за присъединяване на обект „Производствена сграда за мазилки“, разположена
в поземлен имот с идентификатор 87727.16.353
по кадастралната карта (КК) на с. Яхиново.
Проектът и придружаващата го документация
са изложени за справка в Информационния
център на общината. 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.
5691
122. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за П У П – парцеларен план за електрозахранване (стълбовна линия НН) на ПИ
№ 017013 и 017011-І в землището на с. Караполци,
община Елин Пелин, Софийска област. Трасето на стълбовната линия преминава в имоти
№ 000306 и 000367. Предвидените сервиту ти
са с ширини 4,50 м и 1 м и засягат имоти с
№ 000306, 000367, 000368, 000371, 014004, 015010,
016001, 016002, 017014, 017010, 017011 и 017012 по
КВС на землището на с. Караполци. Проектът
и съпътстващата го документация се намират
в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет.
1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с материалите по преписката и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на
общината.
5688
122а. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за П У П – парцеларен план за електрозахранване (стълбовна линия НН) на ПИ
№ 008072 в землището на с. Нови хан, община
Елин Пелин, Софийска област. Трасето на стълбовната линия преминава в имот № 000690 по
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КВС на землището на с. Нови хан. Предвидените
сервитути са с ширини 4,50 м и 1 м. Проектът
и съпътстващата го документация се намират
в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин,
ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
5689
122б. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за довеждащ
път и паркинг-обръщало с трасе през имоти
№ 000507, 115038, 115027, 115051, 001073, 116026,
001071, 001072, 001085, 117007, 117009, 165052,
165053 и 165054 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област. Проектът
и съпътстващата го документация се намират в
отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1,
стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с материалите по преписката и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на
общината.
5690
94. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване),
придружен от ПУП – ПП (парцеларен план) на
линейни обекти на техническата инфраструктура
(водопровод и ел. захранване) на поземлен имот
№ 009002, ЕК АТТЕ 72578, местност Ара Екинлик, с. Тодорово – землище извън регулация,
община Исперих, област Разград. Проектът е
изложен в стая № 1 на Община Исперих. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Исперих, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5586
73. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план – линейна част и технологични площадки на трасета на входно/изходни газопроводни
(шлейфи) за връзка на КС – Ихтиман, с магистрален газопровод в землище с. Стамболово,
ЕК АТТЕ 04830, и землище с. Мирово, ЕК АТТЕ
48369, община Ихтиман, Софийска област, за
обект: Строеж 4 – „Реконструкция на КС „Ихтиман – Етап ІІ на „Булгартрансгаз“ – ЕАД“.
Проектът се намира в дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническата
служба на Община Ихтиман. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5706
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1. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабелно ел. захранване – 20 kV от съществуващ ЖР в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.240 през
ПИ с идентификатор 48489.27.596 до нов МКТП
20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 48489.27.780,
местност Велина бабка, по кадастралната карта
на гр. Монтана. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да прегледат плана в стая 312, ет. 3
на Община Монтана и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5692
2. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопроводно отклонение от съществуващ водопровод
през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
48489.27.254 и 48489.27.596 до водомерна шахта
в ПИ с идентификатор 48489.27.780, местност
В е л и на бабк а , по к а дас т ра л нат а к ар т а на
гр. Монтана. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на
Община Монтана, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5710
18. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Изграждане на оптично кабелно
захранване от кабелна шахта на ул. Пятигорск
до разклона на пътя за пречиствателна станция
на „Асарел-Медет“ – АД, Панагюрище“. Трасето
преминава през следните имоти – общинска
публична собственост, съгласно приложения
рег ис т ър: позем лен и и мо т и с и ден т ифи к атори 55302.65.330 и 55302.65.439 – територия
на транспорта – за селскостопански, горски,
ведомствен път; поземлени имоти с идентификатори 55302.65.376, 55302.65.402, 55302.68.317,
55302.68.403, 55302.68.440 и 55302.68.441 – земеделска – за селскостопански, горски, ведомствен
път, в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище. Подробният устройствен план –
парцеларен план се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13,
ет. 2, стая 211, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. 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 парцеларния план до общинската
администрация.
5703
2. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за второстепенна
улица с осови точки 7 – 8 – 9 – 10 – 11, обслуж-
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ваща и захранваща поземлен имот № 135.187,
зона по § 4, землище с. Кру шевец, община
Созопол, като пром яната засяга поземлени
имоти в зоната по § 4, землище с. Крушевец, с
номера: 135.177, 135.180, 135.181, 135.182, 135.183,
135.184, 135.187, 135.179, 135.174 и 135.188. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания пред
общинската администрация.
5587
16. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план-схема и
парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот № 77195.320.15, м. Балакли, гр. Хасково, чрез кабелна линия ниско напрежение,
положена от съществуващ МТТ, намиращ се в
№ 77195.318.11 до ГРТ, ситуирано в поземлен имот
№ 77195.320.15. Разположението на мрежите и
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта. Проектът се намира в дирекция
„Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
5705
16а. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на квартали 6, 7, 8 и 9, гр. Хасково.
Изменя се уличната регулация по ул. Акация в
участъка от о.т. 31 до о.т. 37. Изменя се уличната
регулация по ул. Ястреб в участъка, засягащ кв. 6
и кв. 7. Вследствие изменението на плана за
улична регулация се променят границите и
площите на УПИ I – за ВиК, и УПИ III – за
жилищно строителство, в кв. 6, на УПИ I – за
компл. ниско жилищно застрояване, в кв. 7, на
УПИ I – за жилищни нужди, в кв. 8, и на УПИ
I – за ж илищно строителство и обществено
обслужване, в кв. 9. Изменя се отреждането на
УПИ I, кв. 7, от „За комплексно ниско жилищно застрояване“ в „За жилищно строителство“.
Изменението на плана за регулация е показано
със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи в
графичната част на проекта. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5704
44. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
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план) за трасе на водопроводно отклонение от
съществуваща водопроводна шахта в поземлен
имот № 012043 през поземлени имоти № 000104,
000560, 000580, 000581 и 012043 до урегулиран
поземлен имот І-013040 в масив 13 и урегулиран
поземлен имот І-15 в масив 36 в землището на
с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. 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.
5641

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Ивелина Петкова Жечева-Радева на Наредба № 8121з-310 от 17.07.2014 г.
за преназначаване на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи, по
което е образувано адм.д. № 10088/2014 г. по
оп иса на Върховн и я а д м и н ис т рат и вен с ъд,
второ отделение.
5693
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Федерация
„Български пациентски форум“ на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.,
по което е образувано адм.д. № 10087/2014 г.
по описа на Върховния административен съд,
второ отделение.
5694
А д м и н и с т р а т и вн и я т с ъд – Б л а г о е вг р а д ,
обявява, че по жалба на Николайчо Тодоров
Айков от гр. Симитли против Заповед № 529
от 27.05.2014 г. на кмета на община Симитли,
с която на основание чл. 129, ал. 2 ЗУ Т е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – ПР
(план за регулация) за УПИ II, пл. № 97, кв. 5
по плана на кв. Ораново, гр. Симитли, е образувано адм.д. № 477/2014 г. по описа на съда и
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.09.2014 г. от 11 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен
срок от обявяване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което т рябява да съдържа: а) т рите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; в)
фирмата на т ърговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; г) номер на делото; д)
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акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; е) изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; ж) подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок.
5708
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
А ПК съобщава, че са пост ъпили жа лби от
„Нетуоркс – България“ – ООД, и „БТК“ – ЕАД,
с които е оспорена Наредбата за реда и условията
за изграждане и извършване на строителномонтажни работи на елементи на техническата
инфраструктура на територията на община Силистра, приета с Решение № 1115 от 26.06.2014 г.
на Общинския съвет – Силистра, и по жалбите
е образувано административно дело № 112 по
описа на Административния съд – Силистра, за
2014 г., насрочено за разглеждане за 1.10.2014 г.
от 11 ч.
5709
Варненският районен съд, ХLI състав, призовава А лексей А лександрович Дунаев, роден на
13.02.1973 г., с последен известен адрес Русия,
Ленинград, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 13.10.2014 г. в 13 ч. като ответник
по гр.д. № 12725/2012 г., заведено от Пламен
Атанасов Атанасов, с правно основание чл. 45
ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната за призоваването си, като в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5676
Пловдивският районен съд, V бр. състав,
призовава Гьоксал Хаджибей Доган, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.10.2014 г. в
10,30 ч. като ответник по гр.д. № 8808/2014 г.,
заведено от Анка Рускова Доган от Пловдив, за
развод. Ако въпреки публикацията ответникът
не се яви в съда при разглеждане на делото,
съдът му назначава особен представител.
5669
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ с определение № 333 по
т. д. № 94/2013 г. на ВОС одобрява изготвения
списък на неприетите допълнително предявени
вземания на кредиторите на Туристическо дружество „Веслец – Враца“ (ДВ, бр. 58 от 2014 г.).
5715
Врачанск и ят окръжен съд на основание
ч л. 14 , а л. 4 ЗЮЛ Н Ц с р еш ен и е № 79 о т
30.06.2014 г. по т. д. № 10/2013 г. на ВОС прекратява производството по несъстоятелност и
постановява заличаване за Сдружение „Асоциация Враца – 2007“ (л), БУЛСТАТ 106589745,
със седалище и адрес на управление Враца,
ул. Кокиче 14, представлявано от ликвидатора
Пламен Георгиев Георгиев; решението да се
впише в книгата по чл. 634в ТЗ, водена в същия
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съд; решението подлежи на обжалване пред
Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5716
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Виестейт“ – ЕООД (в открито производство по
несъстоятелност), ЕИК 175204834, Кърджали,
бул. Д жорд ж Вашинг тон, комплекс „Пентагона“, вх. Д, ап. офис 10, да се явят по гр. д.
№ 275/2013 г. по описа на КОС за съдебно
заседание на 4.09.2014 г. в 14 ч. в зала № 1 на
Кърджалийския окръжен съд, бул. Беломорски 48, за разглеждане на искане на „Първа
и н вес т и ц ион на ба н к а“ – А Д, за о т м я на на
решенията, взети от събрание на кредиторите
на „Виестейт“ – ЕООД, в открито производство
по несъстоятелност, проведено на 22.07.2014 г.
в 11 ч.
5707

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска бридж федерация“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 8.08.2014 г.
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
3.10.2014 г. в 10 ч. в Стара Загора, ул. Цар
Симеон 100, в конферентната зала на хотел
„Верея“, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на федерацията през 2013 г.;
2. приемане на нови членове на федерацията;
3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
5731
12. – Управителният съвет на „Национален
професионален клуб „Строител“ – София, свиква на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ общо събрание
на сдружението на 25.10.2014 г. в 10 ч. на адреса на управление на сдружението – София,
бул. Дондуков 62, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. отчет
за финансовата дейност на сдру жението; 3.
промени в устава на сдружението; 4. промени
в управителния съвет на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. при
същия дневен ред и на същото място, като
ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите членове на сдру жението.
Материалите за общото събрание ще бъдат на
разположение на всички членове на сдружението всеки работен ден от 13 до 17 ч. на адреса
на управление на „Национален професионален
клуб „Строител“ – София, бул. Дондуков 62.
5723
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238. – Управителният съвет на ПП „Земеделски народен съюз“ (ЗНС) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от заседание, проведено
на 7 юни 2014 г., насрочва конгрес на съюза
на 8.11.2014 г. в 10 ч. в София в Националния
дворец на културата, зала 6, при следния дневен
ред: 1. избор на ръководство и работни комисии на конгреса; 2. доклад на председателя на
Земеделския народен съюз; 3. доклад за организационното състояние на съюза; 4. доклад на
председателя на управителния съвет на съюза;
5. доклад на председателя на Върховния контролно-ревизионен съвет на съюза; 6. приемане
на изменения и допълнения в устава на съюза;
7. утвърждаване на членовете на управителния
съвет и Върховния контролно-ревизионен съвет
на Земеделския народен съюз; 8. дискусия по
темите от дневния ред на конгреса; 9. приемане на заключителен документ и решения на
конгреса. Съгласно решението, взето от управителния съвет на Земеделския народен съюз
на 7.06.2014 г., квотата за избор на делегати на
конгреса е: на всеки 10 редовно отчетени членове
на съюза – 1 делегат; квотата за избор на нов
управителен съвет на съюза: на всеки започнати
500 редовно отчетени членове на съюза да се
избира 1 член на управителния съвет.
5711
11. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Институ т по прилож на
психология и физиопрофилактика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3 от устава
на същото свиква извънредно общо събрание
на 17.11.2014 г. в 10 ч. в София, ж.к. Люлин 1,
бл. 033, вх. А, ап. 1, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за избор на нов управителен съвет на сдружението и определяне
на негов председател; 2. вземане на решение
за изменение на начина и реда за свикване на
общо събрание на сдружението, като вместо
по досегашния начин – чрез покана, обявена
в „Държавен вестник“, общото събрание да
се свиква чрез писмена покана, изпратена до
всеки един от членовете на сдружението; 3.
вземане на решение за изменение устава на
сдружението съгласно настъпилите промени; 4.
отчет на председателя на управителния съвет
за периода 2009 – 2013 г.; 5. разни. Поканват
се всички членове или писмено упълномощени
техни представители да присъстват на общото
събрание. В случай че в обявения час не е
налице необходимият кворум, на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава събранието
се отлага с един час и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.
5722
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