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за приемане на студенти във висшите училища на Република България,
приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от  2000 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, приет от
44-то Народно събрание на 22 май 2018 г.
Издаден в София на 31 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
гражданската регистрация (обн., ДВ, бр.
от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр.
от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96
2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007
бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82
2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011
бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр.
и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39 и
от 2016 г. и бр. 85 и 91 от 2017 г.)

за
67
54
от
г.,
от
г.,
53
50

Параграф единствен. В чл. 92 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 11:
„(11) Алинея 10 не се прилага в случаите
на първа адресна регистрация по постоянен
адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона
за българското гражданство.“
2. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават
съответно ал. 12, 13 и 14.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 май 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5256

УКАЗ № 147
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за местното самоуправление и местната адми-

нистрация, приет от 44-то Народно събрание
на 22 май 2018 г.
Издаден в София на 31 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм.,
бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г.,
бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г.,
бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г.,
бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30
и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и
108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г.,
бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.;
Решение № 4 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и
53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9,
99 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 21 и 24 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници
е по-голям от останалата част от общия брой
на съветниците.“
2. В ал. 3 се създава ново изречение второ:
„Решенията са приети с мнозинство повече
от половината от присъстващите съветници,
когато броят на гласувалите „за“ общински
съветници е по-голям от останалата част от
присъстващите на заседанието съветници.“,
а досегашното изречение второ става изречение трето.
3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Решенията са приети с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците,
когато броят на гласувалите „за“ общински
съветници е по-голям от останалата част от
общия брой на общинските съветници.“
Преходна разпоредба
§ 2. Неприключилите до влизането в сила на
този закон съдебни производства по оспорени
решения на общинските съвети по чл. 27, ал. 2,
3 и 4 се приключват по реда на този закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 май 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5257
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 29 МАЙ 2018 Г.

за българските неделни училища в чужбина
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) От държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието
и науката се осигуряват средства за подпомагане на обучението по учебните предмети
български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в частта
им, отнасяща се до историята и географията
на България, организирано в чужбина от:
1. организации на българи, живеещи извън
Република България, регистрирани съгласно
законодателството на съответната държава
за извършване на образователно-културна
дейност;
2. задгранични представителства на Република България в чужбина;
3. български православни църковни общини;
4. Славянобългарски манастир „Св. вмчк
Георги Зограф“ – Атон, Гърция.
(2) Обучението по ал. 1 се организира в
български неделни училища в чужбина за
децата от предучилищна възраст и за учениците от I до XII клас.
Чл. 2. (1) Българските неделни училища в
чужбина осигуряват завършване на обучение
по български език и литература, история
и цивилизации, география и икономика за
определен клас, но не осигуряват завършването на клас и придобиването на степен
на образование.
(2) Българските неделни училища в чужбина могат да извършват:
1. допълнителни училищни дейности, които подпомагат обучението по чл. 1, ал. 1 и са
свързани със съхраняване на националното
самосъзнание, култура и традиции;
2. подготовка на кандидат-студенти за
п рием в б ъ л г ар с к и вис ш и у ч и л и щ а по
български език и литература, по история и
цивилизации и по география и икономика.
Чл. 3. Българските неделни училища в
ч у жбина осъществяват дейност та си при
спазване на следните изисквания:
1. обучението по български език и литература, история и цивилизации и география
и икономика се провежда за най-малко двадесет деца в предучилищна възраст и/или
ученици в училището;
2. допълнителни училищни дейности за
съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции и подготовката на
кандидат-студенти могат да се организират
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в групи с най-малко десет деца/ученици/
кандидат-студенти;
3. обучението по български език и литература, история и цивилизации и география
и икономика се провежда от лица с придобита професионална квалификация „учител“
в съответствие с държавния образователен
с та н дар т за с тат у та и п рофесиона л но т о
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти съгласно
Закона за предучилищното и училищното
образование;
4. обучението се организира за децата от
предучилищна възраст и за учениците от
I до XII клас по учебни програми и учебни
помагала, утвърдени от министъра на образованието и науката;
5. мат ериа л нат а ба за , не о бход и ма за
осъществяване на дейностите по чл. 2, е в
съответствие с нормативно определените
изиск вани я за у чи лищата в съо т вет ната
държава, в която функционира българското
неделно училище в чужбина;
6. към българското неделно училище в
чужбина е създаден родителски съвет;
7. определен е училищен ръководител на
българското неделно училище в чужбина
от ръководния орган на организацията по
чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. Обучението по български език и
литература, история и цивилизации и география и икономика се провежда в присъствена
форма при спазване на следните изисквания:
1. учебното време през учебната година
се организира в учебни дни и часове в съответствие с графика на учебното време в
училищата в Република България и/или в
съответствие с графика на учебното време
в съответната държава при спазване броя
на учебните часове в учебните програми;
2. началото и краят на учебния ден и
осиг у ряването на почивка на у ченици те
между часовете се определят от училищния
ръководител и се съгласуват от родителския
съвет и от ръководния орган на организацията по чл. 1, ал. 1;
3. обучението по български език и литература, история и цивилизации, география
и икономика се организира в класове; разпределението на учениците по класове се
извършва по решение на училищния ръководител и се съгласува с родителския съвет
и с ръководния орган на организацията по
чл. 1, ал. 1;
4. обучението по български език за деца
от предучилищна възраст се организира в
групи с деца от 4- до 7-годишна възраст;
5. в българското неделно училище в чужбина се води училищна документация, която
включва: дневници на паралелките и групите,
протоколи от заседанията на родителския
съвет, регистрационна книга за издадените
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на учениците удостоверения за проведено
обучение по български език и литература,
история и цивилизации и география и икономика, протоколи за осъществена контролна
дейност от училищния ръководител, инвентарна книга; училищната документация се
води на хартиен и/или електронен носител;
6. за резултатите от обучението на учениците се поставят оценки по съответния
учебен предмет, както следва:
а) от I до III клас – годишна оценка с
качествен показател – отличен, много добър,
добър, среден и незадоволителен, като системата от символи на качествените показатели
се определя от училищния ръководител;
б) от IV до ХII клас – годишна оценка с
качествен и количествен показател – отличен (6), много добър (5), добър (4), среден
(3), слаб (2).
Чл. 5. (1) Обучението по български език
и литература, история и цивилизации и география и икономика може да се провежда
от организацията по чл. 1, ал. 1 съгласувано
с родителския съвет, като:
1. електронно обучение с частично присъствени часове, които са не по-малко от
30 на сто по учебен предмет;
2. електронно обучение без присъствени
часове.
(2) Е лек т р он но о бу чен ие с ч ас т и ч но
присъствени часове може да се провежда в
следните случаи:
1. налице е временна невъзможност на
деца/у ченици за обу чение в присъствена
форма в българско неделно училище в чужбина за не повече от шест месеца;
2. при заявено желание от родителите на
деца/ученици със специални образователни
потребности;
3. при заявено желание от лица, които
желаят да завършат обучението по български
език и литература, история и цивилизации,
география и икономика за два класа в рамките на една учебна година.
(3) Електронно обучение без присъствени часове може да се провежда в следните
случаи:
1. налице е обективна, трайна невъзможност на деца/ученици за обучение в присъствена форма или по ал. 1, т. 1 в най-близкото
б ъ л гарско недел но у ч и л и ще в ч у жби на,
включително за учениците със специални
образователни потребности;
2. при несъответствие на възрастта на
лицето, което желае да се обучава, с изискванията в учебната програма за придобити
компетентности по български език и литература, история и цивилизации и география
и икономика за съответния клас.
(4) Електронното обучение по ал. 1 се
организира при следните условия и ред:
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1. лицата, които желаят да се включат в
електронно обучение за съответната година, подават заявление до представляващия
организацията не по-късно от 15 дни преди
началото на съответната учебна година;
2. заявленията на лицата за електронно
обучение се одобряват от ръководния орган
на организацията по чл. 1, ал. 1 и от училищния ръководител;
3. представляващият организацията по
чл. 1, ал. 1 или училищният ръководител
представят в Министерството на образованието и науката до 15 октомври информация
за броя на одобрените лица за участие в
електронно обучение по съответния учебен
предмет, която съдържа и данни за наличие
на:
а) електронна платформа за обучение с
възможности за проследимост на процеса
и резултатите от обучението; създаванe на
мултимедийни учебни материали; наличие
на система за управление и оценяване на
ученето; анимация, аудио и видео; онлайн
комуникация между учителя и учениците;
тестове;
б) материална инфраструктура – сървърна
техника и компютърно оборудване; интернет
свързаност;
в) осигурени специалисти по хардуерна
поддръжка на сървърната техника и компютърното оборудване;
4. ръководният орган на организацията
по чл. 1, ал. 1 и училищният ръководител
организират подготовката и публикуването
на електронната платформа на обучителни
материали, които включват електронните
вариан т и на у чебни помага ла, одобрени
от министъра на образованието и науката,
мултимедийни и интерактивни учебни материали, модули за обучение и оценяване,
ресурси за самоподготовка;
5. обучителните материали по т. 4 за електронно обучение по учебен предмет осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното
съдържание на учебната програма, одобрена
от министъра на образованието и науката.
(5) Електронното обучение по ал. 1 може
да се провежда в реално време, като учителите и обучаемите са свързани чрез използване на информационно-комуникационни
технологии.
(6) Ръководният орган на организацията
по чл. 1, ал. 1 и училищният ръководител
осигуряват предварителната технологична и
методическа подготовка на обучаемите и на
учителите за провеждане на електронното
обучение.
Чл. 6. Допълнителните училищни дейности, свързани със съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции,
се осъществяват при спазване на следните
изисквания:
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1. дейностите се организират в групи;
2. групите се сформират от деца и ученици, които се обучават в присъствена форма
или по чл. 5, ал. 1, т. 1, от една и съща или
от различни възрасти;
3. съдържанието на дейностите е от областта на музиката, танцовото изкуство, театъра,
художественото творчество, родинознанието,
знанието за християнството.
Чл. 7. Подготовката на кандидат-студенти
по български език и литература, история и
цивилизации и география и икономика за
прием в български висши училища се провежда при спазване на следните изисквания:
1. дейностите се организират в групи;
2. групите се сформират от ученици, които се обучават във втори гимназиален етап
на средно образование в българско неделно
училище в чужбина;
3. обучението е с продължителност не
по-малко от 100 учебни часа годишно по
учебен предмет;
4. обучителните материали се разработват
от преподавателите, които провеждат подготовката на кандидат-студентите.
Чл. 8. (1) На учениците, завършили обучение по реда на чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т. 1
по български език и литература, история и
цивилизации и география и икономика, се
издава удостоверение за проведено обучение,
подписано от представляващия организацията по чл. 1, ал. 1, от училищния ръководител
и от учителите, провели обучението.
(2) Организациите по чл. 1, ал. 1 представят в срок до един месец след завършване
на обучението информация за завършилите
у ченици в Министерст вото на образованието и науката с копие до задграничното
представителство на Република България в
съответната държава на хартиен носител и/
или в електронен вид.
(3) Учениците, придобили удостоверение
по ал. 1, на които е признат завършен клас
по документи, издадени от училище на чужда
държава, и които продължават обучението си
в училища в Република България, не полагат
приравнителни изпити по български език и
литература, по история и цивилизации и по
география и икономика на България.
(4) Издадените удостоверения за проведено
обучение се въвеждат от училищния ръководител до един месец след приключването
на учебните занятия за съответния клас в
регистрационната книга по чл. 4, т. 5.
Чл. 9. (1) За обучението в българското
неделно училище в чужбина отговаря училищен ръководител, определен от ръководния
орган на организацията по чл. 1, ал. 1.
(2) Училищният ръководител има следните функции:
1. спазва и прилага изискванията на нормативните актове, с които се регламентира
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дейността на българските неделни училища
в чужбина;
2. отговаря и контролира провеждането
на обучението по български език и литература, история и цивилизации и география и
икономика, както и за дейностите по чл. 6;
3. подпомага представляващия организацията за осигуряване на безопасни условия
за провеждане на обучението и на дейностите по чл. 6;
4. изготвя график на седмичното разписание за провеждане на обучението и на дейностите по чл. 6 и следи за изпълнението му;
5. прави предложения за назначаване и за
освобождаване на учители и на ръководители на дейностите по чл. 6 пред ръководния
орган на организацията по чл. 1, ал. 1;
6. подписва удостоверенията за проведено
обучение;
7. отговаря за правилното водене и съхраняване на училищната документация;
8. осъществява взаимодействие меж ду
ръководния орган на организацията по чл. 1,
ал. 1 и родителите на децата и учениците;
9. участва в заседанията на родителския
съвет;
10. съдейства на компетентните органи
при извършване на проверки и организира
и контролира изпълнението на препоръките
и предписанията им.
(3) Училищният ръководител трябва да
притежава професиона лна к ва лификаци я
„учител“.
Чл. 10. (1) Към българските неделни училища в чужбина се създават родителски съвети за подпомагане дейността на училището.
(2) Родителите или лицата, упражняващи
родителски права на децата/учениците, избират на събрание родителски съвет и приемат
правила за организацията и дейността му с
обикновено мнозинство от присъстващите.
Събранието се счита за редовно проведено,
когато на него присъстват родителите/лицата, упражняващи родителски права, на
повече от половината на обучаващите се в
училището деца/ученици. Участието на родителите/лицата, упражняващи родителски
права, може да бъде дистанционно.
(3) Родителският съвет се състои наймалко от трима членове – родители/лица,
упражняващи родителски права, на децата/
учениците в българското неделно училище
в чужбина, които избират председател помежду си.
(4) Членовете на родителския съвет не
участват в управлението на организацията.
(5) Родителският съвет:
1. осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно
законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;
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2. обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
3. съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при
организиране на допълнителните училищни
дейности за съхраняване на националното
самосъзнание, култура и традиции.
(6) Родителският съвет заседава най-малко
три пъти годишно, за което се отправя покана
за участие до задграничното представителство на Република България в съответната
държава. В заседанията участва представител
на организацията по чл. 1, ал. 1.
(7) Родителският съвет изготвя годишен
док лад със становище за резултатите от
дейността на българското неделно училище.
(8) Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с
копие до задграничното представителство на
Република България в съответната държава
на хартиен носител и/или в електронен вид
до 30 юли.
Чл. 11. Министърът на образованието и
науката утвърждава списък на българските
неделни училища в чужбина за съответната
учебна година.
Чл. 12. (1) Предложения за вписване на
училища в списъка на българските неделни
училища в чужбина се подават от организациите по чл. 1, ал. 1 до министъра на образованието и науката в срок до 31 януари
на съответната година.
(2) Предложението по ал. 1 съдържа:
1. заявление за вписване в списъка на
българските неделни училища в чужбина, в
което се посочват мотиви за функционирането на училището в съответното населено
място; към заявлението се прилага следната
информация:
а) д а н н и з а о рг а н и з а ц и я т а по ч л. 1,
ал. 1 – наименование, лице, което представлява организацията, седалище, адрес на
управление, адрес за кореспонденция;
б) данни за училището – име и адрес, брой
на класовете и паралелките в училището,
списъци на децата/у чениц и те, кан ди датстудентите и децата/учениците в допълнителните училищни дейности за съхраняване
на националното самосъзнание, култура и
традиции с пълните им имена по класове/
групи/дейности и с година на раждане към
момента на подаване на документите;
2. документ за регистрация на организацията по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3 съгласно изискванията на законодателството на съответната
държава, като датата на регистрацията е
най-малко една година преди подаването
на предложението, и копие от Устава на
организацията;
3. документ, удостоверяващ наличието на
материална база, и декларация за съответствие с нормативно определените изисквания
за училищата в съответната държава;
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4. информация за кадровото осигуряване
на училището с педагогически специалисти – имена на учителите, копие на документ
за завършено образование и придобита професионална квалификация „учител“;
5. информация за училищния ръководител – име, завършено образование и придобита професионална квалификация „учител“;
6. график за провеждане на обучението,
на допълнителните училищни дейности и на
подготовката на кандидат-студенти;
7. разпределение на учебното време по
учебни предмети и по класове;
8. протокол от проведеното събрание за
избор на родителския съвет по чл. 10, ал. 2.
(3) Документите по ал. 2 се представят
на български език, а документът по ал. 2,
т. 2 – в заверен превод.
(4) Р ъ ков од и т е л я т н а з а д г р а н и ч но т о
представителство на Република България
в съответната държава представя по искане на Министерството на образованието и
науката информаци я, удостоверяваща, че
организацията по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3, подала
предложение за вписване на училището в
списъка на българските неделни училища
в чужбина, е осъществявала образователнок улт у рна дейност най-ма лко една година
преди подаването на предложението, както
и други сведения относно предложението по
ал. 1, по своя преценка.
Чл. 13. (1) Училище, вписано в списъка
на българските неделни училища в чужбина,
може да продължи дейността си към друга
организация по чл. 1, ал. 1 след завършване
на учебните часове за съответната учебна година в следните случаи:
1. при промяна в регистрацията на организациите по чл. 1, ал. 1;
2. при писмено съгласие на организацията,
вписана в списъка на българските неделни
у чи лища, и п риемащата организаци я по
чл. 1, ал. 1.
(2) Приемащата организаци я по ал. 1,
т. 2 подава в срок до 30 юли до министъра
на образованието и науката предложение
за извършване на промяната. Към предложението се прилагат писменото съгласие
на организаци ята, вписана в списъка на
българските неделни училища в чужбина,
и документите по чл. 12, ал. 2.
Чл. 14. (1) Създава се междуведомствена
комисия по въпросите на българските неделни училища в чужбина, която се състои
от представители на Министерството на
образованието и науката, на Министерството
на външните работи, на Министерството
на културата и на Държавната агенция за
българите в чужбина.
(2) Членовете на междуведомствената комисия се определят със заповед на министъра
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на образованието и науката по предложение
на ръководителите на институциите по ал. 1.
(3) Междуведомствената комисия извършва оценка на внесени те п ред ложени я за
вписване в списъка на българските неделни
училища в чужбина и в срок до 30 април
на съответната година представя проект на
списък за утвърждаване от министъра на
образованието и науката или мотивирано
предложение за отказ.
(4) Междуведомствената комисия извършва оценка на внесените предложени я по
чл. 13 в срок до 30 дни след постъпването
им и представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение
за актуализиране на списъка на българските
неделни училища в чужбина или за отказ.
Чл. 15. (1) Министърът на образованието
и науката утвърждава списъка на българските неделни училища в чужбина или отказва
вписване в списъка в срок до 31 май на
съответната година.
(2) Министърът на образованието и науката
отказва вписване в списъка на българските
неделни училища в чужбина:
1. при непредставяне в срок на предложението по чл. 12, ал. 1;
2. при липса или несъответствие на някой
от документите по чл. 12, ал. 2;
3. при наличие на обстоятелствата по
чл. 12, ал. 4 и/или по чл. 17.
(3) Списък ът на бъ лгарск и те неделни
училища в чужбина се публикува на електронната страница на Министерството на
образованието и науката в срок една седмица
след утвърждаването му.
(4) В случаите по чл. 13 министърът на
образованието и науката утвърждава актуализиран списък на българските неделни
училища в чужбина или отказва вписване в
списъка в срок два месеца от постъпването
на предложението.
Чл. 16. (1) Предложение за отписване от
списъка на българските неделни училища
в чужбина се прави целогодишно от ръководител я на съответната организаци я по
чл. 1, ал. 1.
(2) Предложението по ал. 1 съдържа мотиви за отписване и документи, подкрепящи
изложените мотиви.
(3) Отписване от списъка на българските
неделни училища в чужбина се извършва по
инициатива на министъра на образованието
и науката в следните случаи:
1. констатирани нарушения на изискванията за провеждане на обучението и/или
на дейностите по чл. 2;
2. липса на кадрова обезпеченост и/или
на материална база;
3. констатирани нарушения при разходване
на предоставените финансови средства по
реда на постановлението;
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4. констат и рани дейст ви я, свързани с
налагането на верски, етнически убеждения
и/или нетолерантност.
(4) В случаите по ал. 3 се прилагат доказателства за настъпилите обстоятелства
за отписване.
(5) Отписване от списъка на българските неделни училища в чужбина може да се
извърши и по мотивирано предложение на
министъра на външните работи или на ръководителя на задграничното представителство на Република България в съответната
държава в случаите, когато е констатирано,
че са налице действия от страна на българското неделно училище в чужбина, с които:
1. не се съдейства за утвърждаване авторитета на Република България;
2. не се спазват законите и не се уважават
нравите и обичаите на съответната държава.
(6) Представените документи за отписване се разглеждат от междуведомствената
комисия по чл. 14, която изготвя становище
до министъра на образованието и науката в
срок един месец от постъпването на предложението.
(7) Министърът на образованието и науката утвърждава актуализиран списък на
българските неделни училища в чужбина
или отказва отписване от списъка в срок два
месеца от постъпването на предложението.
Чл. 17. (1) Междуведомствената комисия
по въпросите на българските неделни училища в чужбина събира и обобщава информация
за градовете и районите, в които българските
неделни училища осигуряват в достатъчна
степен обхвата на децата и учениците, които
желаят да се обучават в тях.
(2) Определянето на градовете и на районите по ал. 1 е в съответствие с броя на
българските неделни училища и на децата и
учениците в тях, разположението на училищата, концентрацията на деца от българска
общност, капацитета на помещенията, в които
се провежда обучението, времето за пътуване
и други фактори, които имат отношение към
достъпа до българското неделно училище в
чужбина и ефективното му функциониране.
(3) Междуведомствената комисия по въпросите на българските неделни училища в
чужбина съгласува информацията по ал. 1 с
ръководителите на задграничните представителства и представя на министъра на образованието и науката сведение за градовете
и районите, в които мрежата от български
неделни училища в чужбина е достатъчна за
обхвата на децата и учениците, които желаят
да се обучават.
Чл. 18. Училищата, включени в списъка
по чл. 11, представят в Министерството на
образованието и науката до 15 октомври
актуална информация за дейността на българското неделно училище в чужбина.
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Чл. 19. (1) Контролът на дейността на
българските неделни училища в чужбина се
осъществява от министъра на образованието
и науката по отношение на организацията на
дейностите, разходването на средствата и резултатите от проведеното обучение.
(2) Задграничните представителства на Република България в съответната държава, министърът на външните работи и председателят
на Държавната агенция за българите в чужбина
съдействат на министъра на образованието и
науката за осъществяване на дейността по ал. 1.
Чл. 20. (1) Дейността на училищата, вписани
в списъка на българските неделни училища в
чужбина, се подпомага със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството
на образованието и науката, определени на
базата на:
1. норматив за постоянни разходи;
2. нормативи на дете/ученик за провеждане
на присъствена форма или електронно обучение, умножен по броя на децата/учениците
в училището в съответния вид обучение за
текущата учебна година;
3. норматив за кандидат-студент за провеждане на обучение, умножен по броя на
кандидат-студентите в българското неделно
училище за съответната учебна година;
4. добавка за дете/ученик за участие в допълнителна училищна дейност за съхраняване
на националното самосъзнание, култура и традиции, умножена по броя на децата/учениците
в училището, които участват в нея.
(2) Размерите на нормативите и добавката
по ал. 1 за предстоящата учебна година се
определят със заповед на министъра на образованието и науката, която се публикува на
електронната страница на Министерството на
образованието и науката.
(3) Размерите на нормативите и на добавката
по ал. 1 могат да се диференцират в зависимост
от ценовото равнище в различните страни
и/или цената на живота в отделни градове.
(4) Размерите на нормативите и на добавката
по ал. 1 могат да се коригират с коефициенти,
определени със заповедта по ал. 2 за всяка
учебна година.
(5) Средствата по чл. 20 се използват за
финансиране на разходите за персонал (възнаграждения и осигурителни плащания за
сметка на работодател), присъща издръжка и
придобиване на оборудване за помещенията.
Чл. 21. Средствата, определени по реда на
чл. 20, се предоставят:
1. в срок до 31 юли – 50 на сто от определената сума по реда на чл. 20, ал. 1 и
3, а за българските неделни училища към
задграничните представителства на Република България в чужбина – на базата на тяхна
заявка, но не повече от 50 на сто от определената сума;
2. останалите средства от определената
сума по реда на чл. 20, ал. 1, 3 и 4 – в срок до
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31 декември, а за българските неделни училища към задграничните представителства на
Република България в чужбина – в срок до
28 февруари на следващата година.
Чл. 22. (1) Размерът на средствата, определен на базата на нормативите/добавката по
чл. 20, ал. 1 и 3, се преизчислява въз основа
на представената информация по чл. 18.
(2) Сумите, определени по реда на чл. 20,
ал. 1, 3 и 4, могат да се намалят с размера
на дължимите за възстановяване средства от
организациите по чл. 1, ал. 1 за изминала учебна година, определени въз основа на представен
отчет за съответното училище.
(3) При отписването на училище от списъка
на българските неделни училища в чужбина
организацията по чл. 1, ал. 1 възстановява по
бюджета на Министерството на образованието
и науката средствата от неусвоените и непризнатите разходи.
Чл. 23. (1) Със заповед на министъра на
образованието и науката ежегодно се утвърждават правила за отчитане на предоставените
средства от организациите по чл. 1, ал. 1 и се
определя срокът за отчитането им.
(2) Предоставените средства на организациите по чл. 1, ал. 1 се отчитат посредством
електронна система за отчитане.
Чл. 24. (1) Министерството на външните
работи и задграничните представителства на
Република България в чужбина могат да извършват наблюдение в българските неделни
училища в чужбина за:
1. съответствието на броя на децата и учениците, които участват в образователния процес
и в допълнителните училищни дейности, с
представената информация от организациите
по чл. 1, ал. 1 в Министерството на образованието и науката;
2. съответствието на материалната база на
българското неделно училище с предоставената
информация в Министерството на образованието и науката;
3. установяване на наличие на дейности по
чл. 2 в българските неделни училища в чужбина.
(2) Министерството на образованието и
науката предоставя средства чрез Министерството на външните работи на задграничните
представителства за извършване на наблюдението по ал. 1.
Чл. 25. При заявена необходимост от ръководителя на задграничното представителство
на Република България в чужбина министърът
на образованието и науката може да командирова учители по български език и литература
за подпомагане на обучението, организирано
от организациите по чл. 1, ал. 1, т. 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението българско неделно училище в чужбина е организирано
обучение по български език и литература, по
история и цивилизации и по география и иконо-
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мика в частта им, отнасяща се до историята
и географията на България, по чл. 297, ал. 1
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Постановление № 334 на
Министерския съвет от 2011 г. за българските
неделни училища в чужбина (обн., ДВ, бр. 99
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 5 и 62 от 2013 г.,
бр. 32 от 2014 г. и бр. 3 от 2016 г.).
§ 3. Училищата, вписани в списъка на българските неделни училища в чужбина съгласно
отмененото Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни
училища в чужбина, продължават дейността си,
без да подават предложението и документите
по чл. 12, ал. 1 и 2 от постановлението.
§ 4. Министерството на външните работи и
задграничните представителства на Република
България в чужбина администрират и управляват средствата, осигурени от държавния
бюджет чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката, чрез сметки за чужди средства по смисъла на чл. 9 от Закона за
публичните финанси.
§ 5. Постановлението се приема на основание
чл. 297, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование
и чл. 5, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за българите, живеещи извън Република България.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 юли
2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
5444

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 29 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с Постановление № 20
на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 11
от 2017 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. утайки от пречиствателни станции за
отпадъчни води (ПСОВ) от населените места,
чиито стойности на максимално допустимите
концентрации (МДК) за тежки метали по
приложение № 1, таблица А2-2 са превишени.“
2. В чл. 19 думите „таблица А2-4“ се заменят
с „таблица А2-5“.
3. В чл. 21:
а) досегашният текст става ал. 1;
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б) създава се ал. 2:
„(2) Максималното количество ферментационен продукт от процеса на анаеробно
разграждане, което може да се използва върху
земеделски земи, е 50 t/ha сухо вещество в
рамките на 4-годишен период и не трябва да
надвишава 170 кг от общото количество азот
на хектар за година.“
4. В чл. 23 се създава ал. 3:
„(3) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може
да се използва за ежедневно запръстяване на
депонирани отпадъци в депа за неопасни отпадъци, се определя в съответствие с условията
на комплексното разрешително на депото и
в зависимост от нуждите на технологичните
процеси.“
5. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 8 се създава буква „ж“:
„ж) „Ежедневно запръстяване на депонирани
отпадъци в депа за неопасни отпадъци“, когато
съдържанието на сухо органично вещество в
произведената стабилизирана органична фракция не превишава 15 на сто от общото тегло
на материала, получен в резултат на процеса
на аеробно компостиране;“
б) създава се т. 24:
„24. „оборски тор“ е страничен животински
продукт по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент
(ЕО) № 1069/2009 и означава всички животински екскременти и/или урина от селскостопански животни, различни от риба, отглеждана
в развъдници, със или без сламена постеля.“
6. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2, т. 2
и 3 „Допустими видове биоотпадъци и биоразградими отпадъци“:
а) в заглавието думите „чл. 2, ал. 2, т. 2 и
3“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, чл. 15 и чл. 24,
ал. 1, т. 2 и ал. 2“;
б) в текста над таблица А1-1 думите „ А1-4“
се заменят с „А1-3“.
7. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 3
т. 1.1 се изменя така:
„1.1. Производителите на компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична
фракция от МБТ трябва да докажат чрез външен контрол на качеството, че има достатъчно
висока степен на вероятност всяка обявена
партида компост, ферментационен продукт или
стабилизирана органична фракция от МБТ да
е в съответствие с минималните изисквания
за качество. Може да се приложат различни
изисквания за вземане на проби в зависимост
от конкретната ситуация на всяко съоръжение за компост, ферментационен продукт или
стабилизирана органична фракция от МБТ.“
§ 2. В Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване, приета
с Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2013 г. (ДВ, бр. 100 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) алинея 2 се изменя така:
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„(2) Само в изключителни случаи, когато
размерът и функциите на ЕЕО не позволяват
то да бъде маркирано, това може да се направи чрез отпечатване на обозначението по
ал. 1 едновременно върху опаковката, върху
инструкцията за употреба и върху гаранционната карта.“;
б) в ал. 3 думите „по ал. 1 и ал. 2, т. 1“ се
заменят с „по ал. 1 и 2“.
2. В чл. 58, ал. 1 пред думата „информация“
се добавя „безплатна“.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 6 след думите „по смисъла на § 1,
т. 12“ се добавя „или т. 29“;
б) в т. 17 след думите „по смисъла на § 1,
т. 21“ се добавя „или т. 29“.
§ 3. В Наредбата за излезлите от употреба
моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.
(ДВ, бр. 7 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се чл. 25а и 25б:
„Чл. 25а. (1) Компонентите от ИУМПС или
МПС, които не подлежат на повторна употреба,
се предават на лица, притежаващи документ по
чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
(2) Отработен катализатор, отделен от МПС
при подмяната му с нов, се приема единствено с декларация за произход, попълнена от
собственика на МПС по образец, утвърден
със заповед на министъра на околната среда
и водите.
(3) Отработен катализатор, отделен от
ИУМПС от неговия собственик, се приема
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единствено с декларация по ал. 2 и копие
от удостоверението за разкомплектоване на
ИУМПС, от което е отделен.
(4) Декларацията по ал. 2 се попълва и се
предоставя и от собственика на ИУМПС, когато той го предава с наличен катализатор на
център за разкомплектоване или на площадка
за събиране и съхраняване на ИУМПС.
(5) Лицата по ал. 1, операторите на центрове
за разкомплектоване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС
съхраняват декларациите по ал. 2 за 5-годишен
период и ги представят при поискване на контролните органи.
Чл. 25б. Лицата, които извършват дейности
по разглобяване на употребявани автомобилни
компоненти или на цели автомобили с цел
получаване на части, детайли и вещества за
последващото им съхранение и/или продажба, са длъжни да осигурят на всяка площадка
24-часово видеонаблюдение в срок един месец
от получаването на разрешението или неговото
допълнение с нова/нови площадка/площадки
и да съхраняват записите в продължение на
една година.“
2. В § 2 от допълнителните разпоредби се
създава т. 5:
„5. Директива (ЕС) 2017/2096 на Комисията от 15 ноември 2017 г. за изменение на
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства (ОВ,
L 299/24 от 16 ноември 2017 г.).“
3. Приложение № 1 към чл. 5 се изменя така:

Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5

Материали и компоненти
1
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срока на освобождаването

2
Олово като легиращ елемент
1.1. Стомана за механична обработка и стоманени детайли, обработени с последващо поцинковане чрез потапяне на горещо,
с тегловно съдържание на олово до 0,35 %
1.2. Поцинковани при непрекъснат процес Превозни средства, чийто тип е
стоманени листове с тегловно съдържание одобрен преди 1 януари 2016 г., и
на олово до 0,35 %
резервни части за тези превозни
средства
2.1. Алуминий за механична обработка с те- Като резервни части за превозни
гловно съдържание на олово до 2 %
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2005 г.
2.2. Алуминий с тегловно съдържание на оло- Като резервни части за превозни
во до 1,5 %
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2008 г.
2.3.1. Алуминиеви сплави за механична обработка с тегловно съдържание на олово до
0,4 %

„Приложение № 1
към чл. 5
Да се постави етикет
или да се идентифи
цира в съответствие
с изискванията на
чл. 5, ал. 2
3
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Материали и компоненти
1
2.3.2. Алуминиеви сплави, невключени в т. 2.3.1,
с тегловно съдържание на олово до 0,4 %
(1)
3.
Медни сплави с тегловно съдържание на
олово до 4 %
4.1.
4.2.

5.1.

5.2.
6.

7.1.

7.2.

7.3.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

ВЕСТНИК

Обхват и дата на изтичането на
срока на освобождаването
2

Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2008 г.
Лагерни черупки и втулки в двигатели, Като резервни части за превозни
предавателни механизми и компресори за средства, пуснати на пазара преди
климатични инсталации
1 юли 2011 г.
Олово и оловни съединения в компоненти
Олово в акумулаторни батерии в системи Превозни средства, чийто тип е
с високо напрежение (2), които се използ- одобрен преди 1 януари 2019 г., и
ват само за задвижване в превозни сред- резервни части за тези превозни
ства от категории M1 и N1
средства
Олово в акумулаторни батерии за акумулаторни приложения, които не са включени в т. 5.1
Виброгасители (амортисьори)
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2016 г., и
резервни части за тези превозни
средства
Вулканизиращи вещества и стабилизато- Като резервни части за превозни
ри за еластомери в спирачни маркучи, го- средства, пуснати на пазара преди
ривни маркучи, вентилационни маркучи, 1 юли 2005 г.
еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни
тампони за двигатели
Вулканизиращи вещества и стабилизато- Като резервни части за превозни
ри за еластомери в спирачни маркучи, го- средства, пуснати на пазара преди
ривни маркучи, вентилационни маркучи, 1 юли 2006 г.
еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни
тампони за двигатели с тегловно съдържание на олово до 0,5 %
Свързващи вещества за еластомери за си- Като резервни части за превозни
лови предавателни механизми с тегловно средства, пуснати на пазара преди
съдържание на олово до 0,5 %
1 юли 2009 г.
Олово в припой за закрепване на елек- Превозни средства, чийто тип е
трически и електронни компоненти върху одобрен преди 1 януари 2016 г., и
печатни платки и олово в покритието на резервни части за тези превозни
крачетата на компонентите, различни от средства
електролитни алуминиеви кондензатори,
в изводите на компонентите и в електронните печатни платки
Олово в припой за електрически прило- Превозни средства, чийто тип е
жения, различни от запояване върху елек- одобрен преди 1 януари 2011 г., и
тронни печатни платки или върху стъкло резервни части за тези превозни
средства
Олово в покритието на изводите на елек- Превозни средства, чийто тип е
тролитни алуминиеви кондензатори
одобрен преди 1 януари 2013 г., и
резервни части за тези превозни
средства
Олово, използвано при запояване върху Превозни средства, чийто тип е
стъкло в дебитомерите за масов дебит на одобрен преди 1 януари 2015 г., и
въздух
резервни части за тези превозни
средства

С Т Р. 1 1
Да се постави етикет
или да се идентифи
цира в съответствие
с изискванията на
чл. 5, ал. 2
3

Лагерни черупки и втулки

X

X
X

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)
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Да се постави етикет
или да се идентифи
цира в съответствие
с изискванията на
чл. 5, ал. 2
3
X (3)

1
2
Олово в припой с висока температура на
топене (т.е. сплави на оловото с 85 % или
повече тегловно съдържание на олово)
8.6.1. Олово, използвано в съвместими щифтови Превозни средства, чийто тип е
X (3)
съединителни системи
одобрен преди 1 януари 2017 г., и
резервни части за тези превозни
средства
8.6.2. Олово, използвано в съвместими щифтоX (3)
ви съединителни системи, различни от
свързващата повърхност на електрическите съединители в кабелните снопове на
превозни средства
8.7.
Олово в припой за създаване на надеждX (3)
на електрическа връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в
корпусите на интегрални схеми от типа
Flip-Chip
8.8.
Олово в припой за закрепване на топлоот- Превозни средства, чийто тип е
X (3)
веждащи пластини към радиатора на си- одобрен преди 1 януари 2016 г.,
лови полупроводникови блокове с размер и след тази дата – като резервни
на интегралната схема поне 1 cm2 изда- части за тези превозни средства
дена зона и номинална токова плътност
поне 1 A/mm2 на силициевата зона на интегралната схема
8.9.
Олово в припой за запояване при прило- Превозни средства, чийто тип е
X (3)
жения в стъкла с вграден електрически одобрен преди 1 януари 2016 г.,
проводник с изключение на запояване в и след тази дата – като резервни
многопластови стъкла
части за тези превозни средства
8.10. Олово в припой за запояване на мно- Превозни средства, чийто тип е
X (3)
гопластови стъкла
одобрен преди 1 януари 2020 г.,
и след тази дата – като резервни
части за тези превозни средства
9.
Легла на клапани
Като резервни части за типове
двигатели, разработени преди
1 юли 2003 г.
10.1. Електрически и електронни компоненти,
X (4)
съдържащи олово в стъкло или керами(за компоненти, разка, в химично съединение, представлялични от пиезокера
ващо стъклена или керамична матрица,
миките в двигателите)
в стъклен или керамичен материал или
в химично съединение, представляващо
стъклокерамична матрица.
Това освобождаване не важи за използването на олово във:
– стъкло в колби на лампи и глазура на
запалителни свещи;
– диелектрични керамични материали за
компонентите, изброени в т. 10.2, 10.3 и
10.4
10.2. Олово в керамични диелектрици на основата на цирконат-титанат на оловото,
използвани в кондензатори, които са част
от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи
10.3. Олово в керамични диелектрици на кон- Превозни средства, чийто тип е
дензатори за номинално напрежение, кое- одобрен преди 1 януари 2016 г., и
то е по-ниско от 125 V~ или 250 V~
резервни части за тези превозни
средства
8.5.
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Материали и компоненти

10.4.

11.

12.

13.1.

13.2.

1
Олово в керамични диелектрици на кондензатори за компенсация на свързаните
с температурата отклонения на датчиците
в ултразвуковите хидроакустични системи
Пиротехнически задействащи устройства

ВЕСТНИК

Обхват и дата на изтичането на
срока на освобождаването
2
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2017 г.,
и след тази дата – като резервни
части за тези превозни средства
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 юли 2006 г., и
резервни части за тези превозни
средства
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2019 г., и
резервни части за тези превозни
средства

Съдържащи олово термоелектрични материали за електротехнически приложения
в автомобила с цел намаляване на емисиите на CO2 чрез оползотворяване на топлината на отработените газове
Шествалентен хром
Покрития против корозия
Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2007 г.
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Да се постави етикет
или да се идентифи
цира в съответствие
с изискванията на
чл. 5, ал. 2
3

X

Покрития против корозия, използвани за Като резервни части за превозни
сглобките с болтове и гайки за ходовата средства, пуснати на пазара преди
част
1 юли 2008 г.
14.
Като антикорозионен агент за охладителX
ната система от въглеродна стомана на
абсорбционни хладилници в моторните
каравани до 0,75 тегловни % в охлаждащия разтвор, освен ако е възможно използването на други технологии за охлаждане (т.е. на разположение на пазара
за приложение в моторни каравани) и не
води до отрицателни въздействия върху
околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите
Живак
15.1. Газоразрядни лампи за фарове
Превозни средства, чийто тип е
X
одобрен преди 1 юли 2012 г., и
резервни части за тези превозни
средства
15.2. Луминесцентни лампи, използвани в дис- Превозни средства, чийто тип е
X
плеите на арматурните табла
одобрен преди 1 юли 2012 г., и
резервни части за тези превозни
средства
Кадмий
16.
Акумулатори за електрически превозни Като резервни части за превозни
средства
средства, пуснати на пазара преди
31 декември 2008 г.
(1) Важи за алуминиеви сплави, в които оловото не е въведено целенасочено, а присъства поради използването на рециклиран алуминий.
(2) Системи, които имат постоянно напрежение, по-голямо от 75 V, както е определено в Директива
2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои
ограничения на напрежението (ОВ, L 374 от 27 декември 2006 г.).
(3) Демонтаж, когато във връзка с т. 10.1 е надвишен средният праг от 60 г за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на
производствената линия от производителя.
(4) Демонтаж, когато във връзка с т. 8, подточки 8.1 – 8.10 е надвишен средният праг от 60 г за превозно
средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са
монтирани на производствената линия от производителя.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. При еднороден материал за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна
концентрация до 0,1 %, а за кадмий – до 0,01 %.
2. Резервните части, пуснати на пазара след
1 юли 2003 г., които се използват за превозни
средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г.,
с изк лючение на т ежес т и за ба ла нси ра не на
колела, въгленови четки за електродвигатели и
спирачни накладки, се освобождават от разпоредбите на чл. 5.“

§ 4. В Наредбата за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при
трансграничен превоз на отпадъци, приета с
Постановление № 195 на Министерския съвет
от 2014 г. (ДВ, бр. 59 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка по чл. 96,
ал. 2 от ЗУО е 2000 лв./тон отпадъци.
(2) При износ за оползотворяване на отпадъци, изброени в приложения III или IIIA
към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в страни, за
които Решението на ОИСР относно контрола
върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага, размерът на финансовата
гаранция или еквивалентна застраховка се
определя по формулата съгласно приложението.“
2. Приложението към чл. 4 се изменя така:
„Приложение
към чл. 4

Размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка при износ за оползотворяване на отпадъци, изброени в приложения
III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в
страни, за които Решението на ОИСР относно
контрола върху трансграничното движение на
отпадъци не се прилага, се изчислява по следната формула:
ФГ = (Р транспорт + Р третиране + Р съхраняване) × Количество на отпадъка,
където:
ФГ е финансовата гаранция или еквивалентна
застраховка в лв.;
Р транспорт – са разходите за транспорт
в лв./т с данък върху добавената стойност (ДДС);
Р третиране – разходите за оползотворяване
или обезвреждане в лв./т с ДДС;
Р съхраняване – разходите за временно съхраняване за 90 дни в лв./т с ДДС;
Количество на отпадъка – общото количество (в тонове) отпадък, за което се представя
финансова гаранция или еквивалентна застраховка, като се има предвид изискването на
чл. 96, ал. 8 от ЗУО.
Нотификаторът изчисл ява стойност та на
Р транспорт, Р третиране и Р съхраняване на
базата на валидни търговски оферти за конкретния вид отпадък.“

ВЕСТНИК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Лицата, които извършват дейности по
разглобяване на употребявани автомобилни
компоненти или на цели автомобили с цел
получаване на части, детайли и вещества за
последващото им съхранение и/или продажба, са длъжни да осигурят на всяка площадка
24-часово видеонаблюдение в срок един месец
от влизането в сила на постановлението.
§ 6. В Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд,
приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 41 от 2004 г.),
в чл. 7, ал. 6 се създава т. 7:
„7. предложение на министъра на околната
среда и водите.“
§ 7. Параграф 3, т. 3 влиза в сила от 6
юни 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
5445

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 29 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за държавните изисквания за приемане на
студенти във висшите училища на Република
България, приета с Постановление № 79 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.,
бр. 47 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от
2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 думата „специалист“ и запетаята след нея се заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 думите „при условия
и по ред, определени с наредбата по § 5 от
Закона за народната просвета“ се заменят с
„в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование“.
§ 3. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Кандидат-ст уденти – медалисти от
олимпийски игри, световни и европейски
първенства, могат да се приемат без конкурсен изпит извън утвърдения по реда на
чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ от Закона за висшето образование ежегоден брой
на приеманите ст уденти по предложение
на министъра на младежта и спорта и след
решение на академичния съвет на висшето
училище.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 след думата „военноинвалиди“ се добавя „и военнопострадали“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а държавните висши
училища – и“ и запетаята пред тях се залича-

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

ват, след думата „степени“ се поставя запетая
и думите „и специалности“ се заменят със
„специалности и форми на обучение“.
2. В ал. 2 след думата „военноинвалиди“
се добавя „и военнопострадали“.
§ 6. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „чл. 9, ал. 3, т. 6“
се поставя запетая и се добавя „букви „а“,
„б“ и „в“ от“;
б) в т. 2 думите „чл. 21, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 3 и 4 от“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията, редът и сроковете за приемане на студентите по ал. 1 се определят в
правилниците на висшите училища.“
§ 7. Член 8б се изменя така:
„Чл. 8б. Записването на приетите студенти
по чл. 3 се извършва до началото на един
от двата семестъра на у чебната година с
копие от дипломата за завършено средно
образование заедно с оригинала, който след
сравняване се връща на притежателя.“
§ 8. Член 9 се отменя.
§ 9. В чл. 10 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министерството на образованието и
науката ежегодно обявява и провежда конкурси за местата за пълен и частичен срок
на обучение в чуждестранни висши училища:
1. в изпълнение на междуправителствени
спогодби за образователен, културен и научен обмен и при допълнително определени
изисквания, посочени в обявата за конкурса;
2. предоставени едностранно от чуждестранни институции.
(2) Кандидати по ал. 1 могат да са само
студенти, записани в български държавни
висши училища за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно
образование.“
§ 10. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министерството на образованието и
науката ежегодно обявява и провежда конкурси за местата за пълен и частичен срок
на обучение в чуждестранни висши училища
за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по чл. 42, ал. 1,
т. 2, буква „в“ от ЗВО:
1. в изпълнение на междуправителствени
спогодби за образователен, културен и научен обмен и при допълнително определени
изисквания, посочени в обявата за конкурса;
2. предоставени едностранно от чуждестранни институции.
(2) За пълен срок на обучение по реда на
ал. 1 могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“
от ЗВО или „магистър“ в българско висше
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училище с успех от дипломата не по-нисък
от „добър“ (4,00).“
2. В ал. 3 след думата „магистър“ се добавя „по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква „в“ от ЗВО“.
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 8 и 10“.
2. В ал. 3:
а) създава се нова т. 1:
„1. са граждани на държави – членки на
Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;“
б) досегашните т. 1 – 3 стават съответно
т. 2 – 4.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Чужденците по ал. 2, т. 2 кандидатстват при условията и по реда, определени
в съответния акт на Министерския съвет.“
§ 12. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „за кандидатите за пълен срок на обучение“ и тирето пред тях се
заличават.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. документ за владеене на български
език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които ще
се обучават на български език и няма да
преминават езикова и специализирана подготовка.“
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „бакалавър“, „магистър“
или „специалист“ се заменят с „бакалавър“
или „магистър“, след думата „срок“ се поставя
запетая и думите „до 1 октомври в годината
на кандидатстването“ се заменят с „определен
в правилника на висшето училище“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „до 1 ноември в годината на кандидатстването“ се заменят с „в
срок, определен в правилника на висшето
училище“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 14. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Висшите училища изпращат в Министерството на образованието и науката
документите на одобрените от тях лица, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8
от Закона за висшето образование, с оглед
на изпълнение на процедурата по издаване
на визи за дългосрочно пребиваване – виза
вид „D“, съгласно Наредбата за условията
и реда за издаване на визи и определяне на
визови я реж им, приета с Постановление
№ 198 на Министерския съвет от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2014 г. и бр. 57 от 2015 г.), не по-късно от
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1 октомври за първия семестър и не по-късно
от 1 февруари за втория семестър в годината
на кандидатстването.“
2. В ал. 3 изречение второ се отменя.
3. В ал. 4 думите „чл. 95, ал. 6“ се заменят
с „чл. 95, ал. 8“.
§ 15. В чл. 17, ал. 3 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „български език“ се
добавя „или език, на който ще се провежда
обучението“.
2. В т. 2 след думите „български език“ се
добавя „или език, на който ще се провежда
обучението“.
§ 16. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В а л. 1 след д у мите „по българск и
език“ се добавя „или по езика, на който ще
се провежда обучението“.
2. В ал. 2 след думите „български език“ се
добавя „или езика, на който ще се провежда
обучението“.
§ 17. В чл. 20 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 18. Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. (1) Когато в дипломата за средно
образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира
компетентности по този учебен предмет в
съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование
и при условията и по реда на Наредба № 11
за оценяване на резултатите от обучението
на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.;
изм., бр. 78 от 2017 г.).
(2) В случаите по ал. 1 в образуването
на състезателния бал участва оценката по
съответния учебен предмет от документа по
чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(3) Когато в образуването на състезателния
бал участва оценката по учебния предмет
български език и литература, но в дипломата
за средно образование на лицето такава не е
вписана, по решение на Академичния съвет
на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може
да бъде взета оценката от успешно положен
тест по български език, като минималното
ниво от теста не може да е по-ниско от В2.
(4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова
организация – партньор на Съвета на Европа,
и се приравнява към „отличен“ (6,00).
(5) Оценката от успешно положен тест
по ал. 3 не може да замества оценката от
държавен зрелостен изпит, ако тя участва в
образуването на състезателния бал.
(6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е
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от държавния зрелостен изпит, а другата – от
курса на обучение, за балообразуваща оценка
се счита оценката от държавния зрелостен
изпит.
(7) При образуването на състезателния
бал на кандидат-студенти, чиято диплома
за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и
нямат оценка от държавен зрелостен изпит
по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния
изпит по български език и литература или
от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка
на компетентностите по български език и
литература.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
5446

РЕШЕНИЕ № 352
ОТ 25 МАЙ 2018 Г.

за признаване на Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните
кооперации“ (НС на ТПК) за представителна
организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81
от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Кооперативен съюз „Национален
съюз на трудовопроизводителните кооперации“ със седалище и адрес на управление в
София, бул. Дондуков № 11, вписан в кооперативния регистър на Софийския градски съд
по ф.д. № 3339 от 1995 г., том ХІ, стр. 81, ЕИК
000696508, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок 3
години считано от 5 юни 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
5414
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РЕШЕНИЕ № 362
ОТ 29 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г.,
бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г., бр. 16 от
2014 г., бр. 46 от 2015 г. и бр. 78 от 2016 г.)
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Радиочестотната лента 9 – 14 kHz се
изменя така:
„
9 – 11.3

11.3 – 14

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
СРЕДСТВА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 73, 258
РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

“
2. Радиочестотната лента 2025 – 2045 kHz
се изменя така:
„
2025 – 2045 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R)
Забележки 73, 246, 358

ГРА ЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
3. Радиочестотната лента 2173.5 – 2190.5 kHz
се изменя така:
„
2173.5 –
2190.5

ПОДВИ Ж Н А (сигна- ГРАЖДАНли за повиквания, бед- СКИ
ствия)
Забележки 32, 65, 73,
105, 247

“
4. Радиочестотната лента 2850 – 3025 kHz
се изменя така:
„
2850 – 3025 В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРАЖДАНВИЖНА (R)
СКИ
Забележки 8, 19, 21, 73,
105

“
5. Радиочестотната лента 3400 – 3500 kHz
се изменя така:
„

ВЕСТНИК
ЧЕСТОТРАДИОСЛУЖБИ
НА ЛЕНТА
kHz
3900 – 3950 В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (OR)
Забележки 21, 73

ПОЛЗВАТЕЛИ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
7. Радиочестотната лента 4063 – 4438 kHz
се изменя така:
„
4063 – 4438 МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНЗабележки 65, 73, 241, СКИ
247, 249, 250, 251
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
8. Радиочестотната лента 4700 – 4750 kHz
се изменя така:
„
ЧЕСТОТРАДИОСЛУЖБИ
НА ЛЕНТА
kHz
4700 – 4750 В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (OR)
Забележки 21, 73

ПОЛЗВАТЕЛИ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
9. Радиочестотната лента 5275 – 5950 kHz
се изменя така:
„
5275 –
5351,5

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 298

5351,5 –
5366,5

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Любителска
Забележки 73, 326
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележка 73

5366,5 –
5450

5450 –
5480

НЕПОДВИЖНА
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (OR)
ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележка 73

5480 –
5680

В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (R)
Забележки 8, 19, 73, 105

3400 – 3500 В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРАЖДАНВИЖНА (R)
СКИ
Забележки 8, 21, 73

“
6. Радиочестотната лента 3900 – 3950 kHz
се изменя така:
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„

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
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5680 – 5730 В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРАЖДАНВИЖНА (OR)
СКИ
Забележки 19, 73, 105 НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
5730 – 5900 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНЗЕМНА ПОДВИЖНА СКИ
Забележка 73
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
5900 – 5950 Р А Д И О Р А З П Р Ъ С К - ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележки 73, 252, 327

“
10. Радиочестотната лента 6200 – 6685 kHz
се изменя така:
„
6200 – 6525 МОРСК А ПОДВИ ЖНА
Забележки 65, 73, 247,
249, 251, 328

ГРА Ж ДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
6525 – 6685 В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРА Ж ДАНВИЖНА (R)
СКИ
Забележки 8, 73
6685 – 6765 В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРА Ж ДАНВИЖНА (OR)
СКИ
Забележка 73
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
6765 – 7000 НЕПОДВИЖНА
ГРА Ж ДАНПОДВИЖНА, с изклю- СКИ
чение на въздушна под- НАЦИОвижна (R)
НАЛНА
Забележки 67, 73
СИГУРНОСТ

“
11. Радиочестотната лента 7300 – 7450 kHz
се изменя така:
„
7300 – 7400 РА Д И ОРА З П Р Ъ С КВАНЕ
Забележки 73, 252, 329
7400 – 7450 РА Д И ОРА З П Р Ъ С КВАНЕ
Забележка 73, 329

ГРА Ж ДАНСКИ

10150 –
11175

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ГРА Ж ДАНСКИ

“
12. Радиочестотната лента 10150 – 11275 kHz
се изменя така:
„

11175 –
11275

НЕПОДВИЖНА
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна (R)
Забележка 73
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (OR)
Забележка 73

“
13. Радиочестотната лента 12230 – 13260 kHz
се изменя така:
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„
12230 –
13200

13200 –
13260

МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНЗабележки 54, 65, 73, СКИ
247, 251
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРАЖДАНВИЖНА (OR)
СКИ
Забележка 73
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
14. Радиочестотната лента 13450 – 13570 kHz
се изменя така:
„
13450 –
13550

13550 –
13570

НЕПОДВИЖНА
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна (R)
Радиолокация
Забележки 73, 261
НЕПОДВИЖНА
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна (R)
Забележки 67, 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
15. Радиочестотната лента 15010 – 15100 kHz
се изменя така:
„
15010 –
15100

В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРАЖДАНВИЖНА (OR)
СКИ
Забележки 8, 73
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
16. Радиочестотната лента 16360 – 17410 kHz
се изменя така:
„
ЧЕСТОТ- РАДИОСЛУЖБИ
НА ЛЕНТА
kHz
16360 –
МОРСКА ПОДВИЖНА
17410
Забележки 54, 65, 73,
247, 251

ПОЛЗВАТЕЛИ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
17. Радиочестотната лента 17480 – 17550 kHz
се изменя така:
„
17480 –
17550

РА Д И О РА З П Р Ъ С К - ГРАЖДАНВАНЕ
СКИ
Забележки 73, 74, 252

“
18. Радиочестотната лента 17970 – 18030 kHz
се изменя така:
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„
17970 –
18030

ВЪЗД У ШН А
ВИЖНА (OR)
Забележка 73

П ОД - ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
19. Радиочестотната лента 21850 – 21924 kHz
се изменя така:
„
21850 –
21870

21870 –
21924

НЕПОДВИЖНА
Забележка 73

НЕПОДВИЖНА
Забележки 25, 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
20. Радиочестотната лента 22000 – 22855 kHz
се изменя така:
„
22000 –
22855

МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНЗабележки 73, 251
СКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
21. Радиочестотната лента 26350 – 27500 kHz
се изменя така:
„
26350 –
27500

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 67, 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
22. Радиочестотната лента 29.7 – 39.5 MHz
се изменя така:
„
29.7 –
30.005

ПОДВИЖНА
Забележка 73

30.005 –
30.01

ПОДВИЖНА
Забележка 73

30.01 –
37.5

ПОДВИЖНА
Забележки 30, 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
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37.5 – 38.25 ПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележки 73, 87

38.25 – 39
39 – 39.5

ПОДВИЖНА
Забележка 73
ПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележки 35, 73, 261

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

“
23. Радиочестотната лента 50 – 51 MHz се
изменя така:
„
50 – 51

ЗЕМНА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНЛюбителска
СКИ
Забележки 63, 73

“
24. Радиочестотната лента 52 – 60 MHz се
изменя така:
„
52 – 60

ЗЕМНА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНЗабележки 13, 31, 33, СКИ
48, 73

“
25. Радиочестотната лента 68 – 74.8 MHz
се изменя така:
„
68 – 70.45

ПОДВИЖНА
Любителска
Забележки 31, 73, 298
70.45 – 74.8 ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Радиоастрономия
Любителска
Забележки 30, 31, 73,
87, 298

ГРАЖДАНСКИ

75.2 – 87.5

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
26. Радиочестотната лента 75.2 – 117.975 MHz
се изменят така:
„

87.5 – 108
108 –
117.975

ПОДВИЖНА
Забележки 30, 73
РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележка 73
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (R)
Забележки 8, 73, 76

ГРАЖДАНСКИ

“
27. Радиочестотната лента 121.45 – 121.55 MHz
се изменя така:
„
121.45 –
121.55

В Ъ З Д У Ш Н А П ОД - ГРАЖДАНВИЖНА (R)
СКИ
Забележки 8, 43, 73, 105

“
28. Радиочестотната лента 137 – 138 MHz
се изменя така:
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„
137 –
137.025

137.025 –
137.175

137.175 –
137.825

137.825 –
138

В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (ОR)
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТН И КОВ А (Ко с мо с –
Земя)
Космическа експлоатация (Космос – Земя)
Космически изследвания (Космос – Земя)
Забележки 73, 80, 89,
117, 254
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (ОR)
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТН И КОВ А (Ко с мо с –
Земя)
Космическа експлоатация (Космос – Земя)
Космически изследвания (Космос – Земя)
Забележки 73, 80, 89,
117, 254
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (ОR)
М ЕТ ЕОРОЛОГ И ЧН А – СП ЪТ НИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТН И КОВ А (Ко с мо с –
Земя)
Космическа експлоатация (Космос – Земя)
Космически изследвания (Космос – Земя)
Забележки 73, 80, 89,
117, 254
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (ОR)
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Подвижна – спътникова (Космос – Земя)
Космическа експлоатация (Космос – Земя)
Космически изследвания (Космос – Земя)
Забележки 73, 80, 89,
117, 254

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

148.95 –
149.9

149.9 –
150.05

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ПОДВИЖНА – СПЪТ- ГРАЖДАННИКОВА (Земя – Кос- СКИ
мос)
ПОДВИЖНА
Забележки 24, 42, 48, 73,
80, 300, 302
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ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 24, 42, 73,
80, 302
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Забележки 24, 73, 80

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
30. Радиочестотната лента 156.8375 – 161.9625
MHz се изменя така:
„
156.8375 –
161.9375

161.9375 –
161.9625

“
29. Радиочестотната лента 148 – 150.05 MHz
се изменя така:
„
148 –
148.95

ВЕСТНИК

ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 30, 46, 66,
73, 300

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ПОДВИЖНА, с изклю- ГРАЖДАНчение на въздушна под- СКИ
вижна
Морска подвижна – спътникова (Земя – Космос)
Забележки 30, 46, 66,
73, 300

“
31. Радиочестотната лента 161.9875 – 162.0125
MHz се изменя така:
„
161.9875 –
162.0125

ПОДВИЖНА, с изклю- ГРАЖДАНчение на въздушна под- СКИ
вижна
Забележки 46, 48, 66,
73, 303

“
32. Радиочестотната лента 174 – 230 MHz
се изменя така:
„
174 – 230

РАДИОРАЗПРЪСКВА- ГРАЖДАННЕ
СКИ
Забележка 73

“
33. Радиочестотната лента 242.95 – 267 MHz
се изменя така:
„
242.95 –
243.05
243.05 –
267

В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА
Забележки 50, 73, 84, 105
ПОДВИЖНА
Забележки 73, 84

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
34. Радиочестотната лента 328.6 – 335.4 MHz
се изменя така:
„
328.6 –
335.4

ВЪЗДУШНА РАДИО- ГРАЖДАННАВИГАЦИЯ
СКИ
Забележки 8, 72, 73

“
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ДЪРЖАВЕН

35. Радиочестотната лента 399.9 – 400.15 MHz
се изменя така:
„
399.9 –
400.05

ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Забележки 24, 73, 80
СТА НД А РТНИ СИГНАЛИ ЗА ЧЕСТОТА И
ЗА ВРЕМЕ – СПЪТНИКОВИ (400.1 MHz)
Забележки 73, 304

ГРАЖДАНСКИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (Земя – Космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
СРЕДСТВА
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Забележка 73
402 – 403 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (Земя – Космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
СРЕДСТВА
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Забележка 73
403 – 406 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
СРЕДСТВА
Забележки 73, 305
406 – 406.1 ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Забележки 59, 73, 305
406.1 – 410 ЗЕМНА ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 73, 87, 305

ГРАЖДАНСКИ

400.05 –
400.15

ГРАЖДАНСКИ

“
36. Радиочестотната лента 401 – 410 MHz
се изменя така:
„
401 – 402

494 – 502
502 – 510

510 – 590
590 – 608

608 – 614

614 – 646
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

726 – 758

ГРАЖДАНСКИ

ПОДВИЖНА, с изклю- ГРАЖДАНчение на въздушна под- СКИ
вижна
Радиолокация
Забележки 48, 73

758 – 766

766 – 790

“
38. Радиочестотната лента 470 – 646 MHz
се изменя така:
„
470 – 478
478 – 494

РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
Забележки 73, 306
РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
Забележки 70, 73, 306

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

С Т Р. 2 1
РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
Забележки 73, 306
РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
Забележки 70, 73, 306

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
РА Д И О РА З П Р Ъ С К - ГРАЖДАНВАНЕ
СКИ
Забележки 73, 306
РА Д И О РА З П Р Ъ С К - ГРАЖДАНВАНЕ
СКИ
Забележки 70, 73, 306 НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
РА Д И О РА З П Р Ъ С К - ГРАЖДАНВАНЕ
СКИ
Радиоастрономия
НАЦИОЗабележки 70, 73, 87, 306 НАЛНА
СИГУРНОСТ
РА Д И О РА З П Р Ъ С К - ГРАЖДАНВАНЕ
СКИ
Забележки 73, 306

“
39. Радиочестотната лента 686 – 790 MHz
се изменя така:
„
686 – 726

“
37. Радиочестотната лента 420 – 428 MHz
се изменя така:
„
420 – 428

ВЕСТНИК

РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележка 73, 264, 281,
306
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 70, 73, 264, 281
РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележка 73, 264, 281
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 70, 73, 264, 281

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
40. Радиочестотната лента 811 – 852 MHz
се изменя така:
„
811 – 822

ПОДВИЖНА, с изклю- ГРАЖДАНчение на въздушна под- СКИ
вижна Забележки 73,
265, 281, 301

С Т Р.
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822 – 852

ДЪРЖАВЕН
ПОД ВИ Ж Н А , с и з ключение на въздушна
подвижна ВЪЗДУШНА
РА ДИОН А ВИГА ЦИ Я
Забележки 73, 265, 281

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
41. Радиочестотната лента 960 – 1164 MHz
се изменя така:
„
960 – 1164

ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА (R)
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИ Ж Н А – СП ЪТНИКОВА (R)
Забележки 8, 73, 169,
266, 307

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
42. Радиочестотната лента 1240 – 1300 MHz
се изменя така:
„
1240 – 1300 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
РА ДИОН А ВИГА ЦИ Я
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя) (Космос –
Космос)
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (активни)
Любителска
Любителска – спътникова
Забележки 73, 161, 170,
171, 172

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
43. Радиочестотната лента 1350 – 1492 MHz
се изменя така:
„
1350 – 1400 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНПОДВИЖНА
СКИ
РАДИОЛОКАЦИЯ
НАЦИОЗабележки 73, 82, 87, НАЛНА
155, 189
СИГУРНОСТ
1400 – 1427 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- ГРАЖДАНМЯТА – СПЪТНИКО- СКИ
ВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 73, 88
1427 – 1429 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНПОДВИЖНА, с изклю- СКИ
чение на въздушна под- НАЦИОвижна
НАЛНА
КОСМИЧЕСК А ЕКС- СИГУРПЛОАТАЦИЯ (Земя – НОСТ
Космос)
Забележки 73, 155, 189,
308

ВЕСТНИК
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1429 – 1452 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 155, 189,
308
1452 – 1492 ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Неподвижна
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ

1525 – 1530 КОСМИЧЕСК А ЕКСП ЛОАТА Ц И Я ( К о с мос – Земя)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТН И КОВА (Ко с мо с –
Земя)
Забележки 73, 156, 157,
158, 254
1530 – 1535 ПОДВИЖНА – СПЪТН И КОВА (Ко с мо с –
Земя)
КОСМИЧЕСК А ЕКСП ЛОАТА Ц И Я ( К о с мос – Земя)
Неподвижна
Изследване на Земята –
спътниково
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 135, 156,
157, 158, 254
1535 – 1559 ПОДВИЖНА – СПЪТН И КОВА (Ко с мо с –
Земя)
Забележки 73, 135, 136,
156, 157, 158, 159, 160, 254
1559 – 1610 ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА Д ИОН А ВИ ГАЦИЯ – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя) (Космос – Космос)
Забележки 73, 161, 170,
254

ГРАЖДАНСКИ

1613.8 –
1626.5

ГРАЖДАНСКИ

“
44. Радиочестотната лента 1525 – 1610 MHz
се изменя така:
„

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
45. Радиочестотната лента 1613.8 – 1660.5
MHz се изменя така:
„

1626.5 –
1660

ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Подвижна – спътникова (Космос – Земя)
Забележки 73, 146, 157,
254, 267, 282, 283, 284, 286
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Забележки 73, 135, 156,
157, 158, 159, 160, 162

ГРАЖДАНСКИ
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1660 –
1660.5

ДЪРЖАВЕН
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 73, 87, 155,
156, 157, 158, 308

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
46. Радиочестотната лента 1668 – 1675 MHz
се изменя така:
„
1668 –
1668.4

ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Неподвижна
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 87, 155,
157, 165, 177, 179
1668.4 –
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
СРЕДСТВА
1670
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 73, 87, 155,
157, 177, 178, 179, 180
1670 – 1675 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
СРЕДСТВА
Неподвижна
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Забележки 73, 157, 177,
178, 180, 181

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ

“
47. Радиочестотната лента 1700 – 1710 MHz
се изменя така:
„
1700 – 1710 НЕПОДВИЖНА
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 155, 183

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
48. Радиочестотната лента 1800 – 2025 MHz
се изменя така:
„
1800 – 1805 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 16, 73
1805 – 1880 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Забележки 16, 73, 87

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ВЕСТНИК
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1880 – 1885 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 16, 73, 86
1885 – 1900 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 73, 86, 293,
294
1900 – 1930 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 73, 293, 294
1930 – 1970 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 73, 293, 294
1970 – 1980 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 73, 293, 294
1980 – 2010 ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Забележки 73, 157, 293,
295
2010 – 2025 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 73, 293, 294

ГРАЖДАНСКИ

2110 – 2120 ПОДВИЖНА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (дълбок
Космос) (Земя – Космос)
Неподвижна
Забележки 73, 293, 294
2120 – 2170 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 73, 293, 294
2170 – 2200 ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТН И КОВА (Ко с мо с –
Земя)
Забележки 73, 157, 293, 294
2200 – 2290 КОСМИЧЕСК А ЕКСП ЛОАТА Ц И Я ( К о с мос – Земя) (Космос –
Космос)
ИЗСЛЕДВА НЕ Н А
ЗЕМ ЯТА – СПЪТНИКОВО (Космос – Земя)
(Космос – Космос)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ С Л Е Д В А Н И Я (К о с мос – Земя) (Космос –
Космос)
Забележки 73, 155, 296,
297
2290 – 2300 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ С Л Е Д В А Н И Я (К о с мо с – З ем я) (д ъ лб ок
Космос)
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
49. Радиочестотната лента 2110 – 2300 MHz
се изменя така:
„

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ

“
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ДЪРЖАВЕН

50. Радиочестотната лента 2400 – 2450 MHz
се изменя така:
„
2400 – 2450 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНПОДВИЖНА
СКИ
Любителска
Любителска – спътникова
Радиолокация
Забележки 67, 73

“
51. Радиочестотната лента 2500 – 2690 MHz
се изменя така:
„
2500 – 2520 ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
НЕПОДВИЖНА
Забележки 16, 73
2520 – 2655 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 16, 73, 82
2655 – 2670 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Изследване на Земята –
спътниково (пасивно)
Радиоастрономия
Космически изследвания (пасивни)
Забележки 16, 73, 87, 254
2670 – 2690 ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
НЕПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележки 16, 73, 87, 254

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
52. Радиочестотната лента 3100 – 3300 MHz
се изменя така:
„
3100 – 3300 РАДИОЛОКАЦИЯ
Изследване на Земята –
спътниково (активно)
Космически изследвания (активни)
Забележки 73, 87

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
53. Радиочестотната лента 3400-4400 MHz
се изменя така:
„
3400 – 3600 НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Любителска
Радиолокация
Забележки 7, 48, 73
3600 – 4200 НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ВЕСТНИК
ПОДВИЖНА
Забележка 73
4200 – 4400 ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА
Забележки 73, 144, 145, 309
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ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
54. Радиочестотната лента 4800 – 4990 MHz
се изменя така:
„
4800 – 4990 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележки 73, 82, 87, 194

НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

5091 – 5150 Н Е П О Д В И Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Земя –
Космос)
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА
В Ъ З Д У Ш Н А П ОД ВИЖНА СПЪТНИКОВА (R)
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 73, 147, 195,
268, 288
5150 – 5250 ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Земя –
Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 185, 196,
197, 198, 199, 201, 271
5250 – 5255 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
РАДИОЛОКАЦИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ
Забележки 73, 98, 148,
185, 202

ГРАЖДАНСКИ

5350 – 5460 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (активни)
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележки 73, 149, 203,
204, 205

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
55. Радиочестотната лента 5091 – 5255 MHz
се изменя така:
„

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
56. Радиочестотната лента 5350 – 5460 MHz
се изменя така:
„

“
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57. Радиочестотната лента 5470 – 5570 MHz
се изменя така:
„

59. Радиочестотната лента 7300 – 7750 MHz
се изменя така:
„

5470 – 5570 МОРСК А РАДИОНАВИГАЦИЯ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
РАДИОЛОКАЦИЯ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (активни)
Забележки 73, 185, 205,
206, 207

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

5925 – 6700 НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Изследване на Зем ята – сп ът н и ково (пасивно)
Забележки 48, 73, 87, 145,
209, 210
6700 – 7075 НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос) (Космос – Земя)
Изследване на Зем ята – сп ът н и ково (пасивно)
Забележки 48, 73, 193,
210, 310, 311
7075 – 7145 НЕПОДВИЖНА
Изследване на Зем ята – сп ът н и ково (пасивно)
Забележки 48, 73, 210
7145 – 7190 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (дълбок
Космос) (Земя – Космос)
Космическа експлоатация (Земя – Космос)
Забележки 73, 163, 210
7190 – 7235 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (Земя – Космос)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
КОСМИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
(Земя – Космос)
Забележки 73, 163, 211,
312, 313
7235 – 7250 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО
(Земя – Космос)
НЕПОДВИЖНА
Космически изследвания (Земя – Космос)
Забележки 73, 163, 210,
312

ГРАЖДАНСКИ

7300 – 7375 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 151
7375 – 7450 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
МОРСК А ПОДВИ ЖН А – СП ЪТ НИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 73, 314, 315
7450 – 7550 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
МОРСК А ПОДВИ ЖНА – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 73, 314, 315,
316
7550 – 7750 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
МОРСКА ПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 73, 314, 315

“
58. Радиочестотната лента 5925-7250 MHz
се изменя така:
„

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
60. Радиочестотната лента 8025 – 8500 MHz
се изменя така:
„
8025 – 8175 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (Космос – Земя)
НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 73, 290, 291
8175 – 8215 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (Космос – Земя)
НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
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МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 73, 290, 291
8215 – 8400 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (Космос – Земя)
НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Забележки 73, 290, 291
8400 – 8500 НЕПОДВИЖНА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ С Л Е Д В А Н И Я (К о с мос – Земя)
Радиолокация
Забележки 48, 73

ВЕСТНИК
9900 –
10000

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ

“
61. Радиочестотната лента 8550 – 8650 MHz
се изменя така:
„
8550 – 8650 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
КОСМИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
(активни)
Забележки 73, 318

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

9200 – 9300 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
МОРСК А РАДИОНАВИГАЦИЯ
Космически изследвания
Забележки 18, 73, 153,
319, 320, 321
9300 – 9500 РАДИОНАВИГАЦИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (активни)
Забележки 4, 18, 73, 143,
322, 323
9500 – 9800 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
КОС М И Ч ЕС К И
ИЗСЛЕДВА НИ Я (активни)
Забележки 73, 323
9800 – 9900 РАДИОЛОКАЦИЯ
Космически изследвания (активни)
Изследване на Зем ят а – сп ът н и ково (а ктивно)
Забележки 73, 324, 325

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
62. Радиочестотната лента 9200 – 10000 MHz
се изменя така:
„

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
Неподвижна
Забележки 73, 128, 319,
320, 321

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
63. Радиочестотната лента 10 – 10.45 GHz
се изменя така:
„
10 – 10.4

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Забележки 73, 128, 319,
320, 321
10.4 – 10.45 НЕПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Подвижна
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
64. Радиочестотната лента 10.7 – 15.35 GHz
се изменя така:
„
10.7 – 10.95 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Подвижна – спътникова (Космос – Земя)
Забележки 73, 91, 193
10.95 – 11.2 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 91, 330
11.2 – 11.45 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 91, 193
11.45 – 11.7 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 91, 330

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
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11.7 – 12.5 НЕПОДВИЖНА
РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ – СПЪТНИКОВО
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 92, 93, 94
12.5 – 12.75 НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
(Земя – Космос)
Забележки 129, 330
12.75 – 13.25 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Забележки 48, 193
13.25 – 13.4 ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (активни)
Забележки 95, 96
13.4 – 13.65 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
РАДИОЛОКАЦИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ
Забележки 73, 212, 331,
332, 333, 334, 335
13.65 – 13.75 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ
Забележки 73, 97, 212
13.75 – 14 РАДИОЛОКАЦИЯ
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Космически изследвания
Забележки 73, 99, 129,
336
14 – 14.25 НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Подвижна – спътникова (Земя – Космос)
Космически изследвания
Забележки 100, 129, 209,
213, 214, 215, 330, 337
14.25 – 14.3 НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Подвижна – спътникова (Земя – Космос)
Космически изследвания
Забележки 100, 129, 209,
213, 214, 215, 330, 337

ВЕСТНИК

ГРАЖДАНСКИ

14.3 – 14.4

ГРАЖДАНСКИ

14.4 – 14.47

ГРАЖДАНСКИ
14.47 – 14.5
ГРАЖДАНСКИ

14.5 – 14.75
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ

14.75 – 14.8
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НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Подвижна – спътникова (Земя – Космос)
Забележки 129, 209, 213,
214, 215, 330, 337
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Подвижна – спътникова (Земя – Космос)
Забележки 129, 209, 213,
214, 215, 330, 337
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Подвижна – спътникова (Земя – Космос)
Радиоастрономия
Забележки 87, 129, 209,
213, 214, 215, 337
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележки 62, 338, 339,
340, 341, 342, 343
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележка 62

14.8 – 15.35 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележки 62, 82

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
65. Радиочестотната лента 15.43 – 15.63 GHz
се изменя така:
„
15.43 – 15.63 НЕПОДВИЖНА –
ГРАЖДАНСПЪТНИКОВА
СКИ
(Земя – Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 130, 272, 273,
344

“
66. Радиочестотната лента 16.6-17.1 GHz се
изменя така:
„
ГРАЖДАНСКИ

16.6 – 17.1

РАДИОЛОКАЦИЯ
Космически изследвани я (дълбок Космос)
(Земя – Космос)

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
67. Радиочестотната лента 18.1 – 19.3 GHz
се изменя така:
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„
18.1 – 18.3

18.3 – 18.4

18.4 – 18.6

18.6 – 18.8

18.8 – 19.3

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос) (Космос – Земя)
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 103, 104, 129
НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
(Земя – Космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 48, 103, 104,
129
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 48, 129
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 48, 131, 218
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележка 48

НЕПОДВИЖНА
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 129, 216, 330,
345
20.1 – 20.2 НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Забележки 107, 129, 132,
216, 219, 345, 346

ГРАЖДАНСКИ

22.21 –
22.5

ГРАЖДАНСКИ

НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНПОДВИЖНА, с изклю- СКИ
чение на въздушна подвижна
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Изследване на Зем ята – сп ът н и ково (пасивно)
Подвижна
Забележки 73, 87, 108

“
71. Радиочестотната лента 22.55 – 23.55 GHz
се изменя така:
„
ГРАЖДАНСКИ

22.55 –
23.15

ГРАЖДАНСКИ
23.15 –
23.55

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

РАДИОРАЗПРЪСКВА- ГРАЖДАННЕ – СПЪТНИКОВО СКИ
Забележки 73, 254, 274,
275, 276

“
70. Радиочестотната лента 22.21 – 22.5 GHz
се изменя така:

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 73, 87, 189,
278
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 73, 189

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
72. Радиочестотната лента 25.5 – 26.5 GHz
се изменя така:
„
25.5 – 26.5 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНМЕЖДУСПЪТНИКО- СКИ
ВА
ПОДВИЖНА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ С Л Е Д В А Н И Я (К о с мос – Земя)
Изследване на Зем ята – спътниково (Космос – Земя)
Забележки 48, 73, 83,
109, 110

“
73. Радиочестотната лента 29.5 – 31 GHz
се изменя така:
„
29.5 – 29.9

“
69. Радиочестотната лента 21.4 – 22 GHz
се изменя така:
„
21.4 – 22
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„

“
68. Радиочестотната лента 19.7 – 20.1 GHz
се изменя така:
„
19.7 – 20.1

ВЕСТНИК

29.9 – 30

НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Изследване на Земята –
с п ът н и к о в о (З е м я –
Космос)
Подвижна спътникова
(Земя – Космос)
Забележки 113, 114, 129,
216, 220, 330, 345
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
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30 – 31

ДЪРЖАВЕН
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (Земя – Космос)
Забележки 107, 112, 113,
114, 115, 129, 132, 216,
219, 220, 330, 345
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Забележка 189

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

ВЕСТНИК

40 – 40.5

“
74. Радиочестотната лента 34.2 – 34.7 GHz
се изменя така:
„
34.2 – 34.7 РАДИОЛОКАЦИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (дълбок
Космос) (Земя – Космос)

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
75. Радиочестотната лента 36 – 43.5 GHz
се изменя така:
„
36 – 37

37 – 37.5

37.5 – 38

38 – 39.5

39.5 – 40

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Радиоастрономия
Забележки 48, 87, 299
НЕПОДВИЖНА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ С Л Е Д В А Н И Я (К о с мос – Земя)
Забележки 48, 224
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ С Л Е Д В А Н И Я (К о с мос – Земя)
Изследване на Зем ята – спътниково (Космос – Земя)
Забележки 48, 224
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Изследване на Зем ята – спътниково (Космос – Земя)
Забележки 48, 224
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА

ГРАЖДАНСКИ

40.5 – 41

41 – 42,5

42.5 – 43.5

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
Изследване на Зем ята – спътниково (Космос – Земя)
Забележки 48, 216, 224
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
КОСМИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
(Земя – Космос)
Изследване на Зем ята – спътниково (Космос – Земя)
Забележки 48, 216
НЕПОДВИЖНА
РА Д И О РА З П Р Ъ С К ВАНЕ
РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ – СПЪТНИКОВО
Забележка 224
НЕПОДВИЖНА
РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ – СПЪТНИКОВО
Забележки 224, 227, 228
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 87, 118, 224

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
76. Радиочестотната лента 47.2 – 47.9 GHz
се изменя така:
„
47.2 – 47.5

47.5 – 47.9
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

С Т Р. 2 9

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 118, 119
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Забележки 118, 216, 229

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
77. Радиочестотната лента 48.2 – 49.44 GHz
се изменя така:
„
48.2 –
48.54

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА

ГРАЖДАНСКИ

С Т Р.

30

48.54 –
49.44

ДЪРЖАВЕН
(Земя – Космос) (Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Забележки 118, 216, 229,
230
НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНН Е П О Д В И Ж Н А – СКИ
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 87, 88, 118,
347

“
78. Радиочестотната лента 51.4 – 52.6 GHz
се изменя така:
„
51.4 – 52.6

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- ГРАЖДАНМЯТА – СПЪТНИКО- СКИ
ВО (пасивно)
Неподвижна
ПОДВИЖНА
Космически изследвания (пасивни)
Забележки 123, 224, 348

“
80. Радиочестотната лента 58.2 – 64 GHz
се изменя така:
„
58.2 – 59

59 – 59.3

59.3 – 64

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
Неподвижна
радиоастрономия
Космически изследвания (пасивни)
Забележки 73, 224, 231
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
Неподвижна
Междуспътникова
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Космически изследвания (пасивни)
Забележки 48, 73, 123,
133, 232
НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележки 48, 67, 73,
123, 133

ГРАЖДАНСКИ
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81. Радиочестотната лента 71 – 74 GHz се
изменя така:
„
71 – 74

НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАННЕПОДВИЖНА
СКИ
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
ПОД ВИ Ж Н А СП ЪТНИКОВА
(Космос – Земя)

“
82. Радиочестотната лента 76 – 77.5 GHz
се изменя така:
„
76 – 77.5

Неподвижна
ГРАЖДАНПОДВИЖНА
СКИ
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 189, 224, 231

“
79. Радиочестотната лента 56.9 – 57 GHz
се изменя така:
„
56.9 – 57

ВЕСТНИК

77.5 – 78

РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска спътникова
Космически изследвания (Космос – Земя)
Забележки 73, 87
Любителска
ЛЮБИТЕЛСКА СПЪТНИКОВА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Космически изследвания (Космос – Земя)
Забележки 73, 87, 349

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“
83. Радиочестотната лента 79 – 84 GHz се
изменя така:
„
79 – 81

81 – 84

ГРАЖДАНСКИ

РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска спътникова
Забележки 73, 87

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАННЕПОДВИЖНА СПЪТ- СКИ
НИКОВА (Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
ПОД ВИ Ж Н А СП ЪТНИКОВА (Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Космически изследвания (Космос – Земя)
Забележки 73, 87, 189,
235

“
84. Радиочестотната лента 92 – 3000 GHz
се изменя така:
„
92 – 94
ГРАЖДАНСКИ
94 – 94.1

“

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележки 48, 87, 189
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
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94.1 – 95

95 – 100

100 – 102

102 – 105

105 – 109.5

109.5 –
111.8

111.8 –
114.25

114.25 –
116

116 –
119.98

119.98 –
120.02

ДЪРЖАВЕН
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (активни)
Радиоастрономия
Забележки 126, 350
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележка 87
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА ДИОН А ВИГА ЦИ Я
СПЪТНИКОВА
Забележки 87, 121
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
НЕПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
ПОДВИЖНА
Забележка 87
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 48, 87, 351
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 48, 87, 351
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележка 352
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележка 352

ВЕСТНИК
120.02 –
122.25

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 67, 73, 343
122.25 –
НЕПОДВИЖНА
123
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
Любителска
Любителска спътникова
Забележки 48, 67, 73, 123
123 – 130
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА Д ИОН А ВИ ГАЦИЯ – СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия
Забележки 87, 121
130 – 134
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (активно)
НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 87, 123, 350,
353
134 – 136
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА –
СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия
136 – 141
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Забележка 87
141 – 148.5 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележки 48, 87
148.5 – 151.5 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
151.5 – 155.5 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележки 48, 87
155.5 –
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ158.5
МЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА

С Т Р. 3 1
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКА

ГРАЖДАНСКА

ГРАЖДАНСКИ

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 87, 351, 354
158.5 – 164 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАННЕПОДВИЖНА –
СКИ
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
164 – 167
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- ГРАЖДАНМЯТА – СПЪТНИКО- СКИ
ВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
167 – 174.5 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНН Е П О Д В И Ж Н А – СКИ
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
Забележки 48, 87, 123
174.5 – 174.8 МЕЖДУСПЪТНИКО- ГРАЖДАНВА
СКИ
ПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА
Забележки 48, 123
174.8 – 182 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- ГРАЖДАНМЯТА – СПЪТНИКО- СКИ
ВО (пасивно)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 355
182 – 185
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- ГРАЖДАНМЯТА – СПЪТНИКО- СКИ
ВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
185 – 190
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- ГРАЖДАНМЯТА – СПЪТНИКО- СКИ
ВО (пасивни)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 355
190 – 191.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- ГРАЖДАНМЯТА – СПЪТНИКО- СКИ
ВО (пасивно)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
191.8 – 200 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНМЕЖДУСПЪТНИКОВА СКИ
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА Д ИОН А ВИ ГАЦИЯ – СПЪТНИКОВА
Забележки 48, 87, 121, 123

ВЕСТНИК
200 – 202

202 – 209

209 – 217

217 – 226

226 – 231.5

231.5 – 232

232 – 235

235 – 238

238 – 240
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 88, 356
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 88, 356
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 48, 87
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 48, 87, 351
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележка 88
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележка 48
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележка 48
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 356, 357
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА Д ИОН А ВИ ГАЦИЯ – СПЪТНИКОВА
Забележка 48

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ
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240 – 241

241 – 248

248 – 250

250 – 252

252 – 265

265 – 275

275 – 3000

ДЪРЖАВЕН
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележка 48
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Забележки 67, 73, 87
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА –
СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия
Забележка 87
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА – СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 88, 357
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА Д ИОН А ВИ ГАЦИЯ – СПЪТНИКОВА
Забележки 48, 87, 121
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 48, 87, 357
Неразпределена
Забележка 134

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

“

85. В общата част на раздел „Забележки“
5-ото тире се изменя така:
„ – Радиочестотните ленти, определени за „граждански, национална сигурност“, се разпределят с
приоритет за нуждите на националната сигурност.“
86. Забележка 3 се изменя така:
„3. Радиочестотни ленти 13570 – 13600 kHz и
13800 – 13870 kHz могат да се използват от станции в неподвижната радиослужба и подвижната
радиослужба с изключение на въздушната подвижна (R) радиослужба, осъществяващи връзка
само в границите на страната, при условие че не
се причиняват вредни смущения към радиослужба
радиоразпръскване. Използването на честоти в
тези радиослужби трябва да става с минималната
необходима мощност и с отчитане на сезонното
използване на честоти от радиоразпръсквателната
радиослужба, публикувано в съответствие с Международния радиорегламент (Радиорегламента).“
87. Забележка 4 се изменя така:
„4. Използването на лента 9300 – 9500 MHz от
радиослужба въздушна радионавигация се ограничава до бордови климатични радари и наземни радари. Освен това в радиочестотната лента
9300 – 9320 MHz са разрешени наземни радарни
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радиофарове във въздушната радионавигация, при
условие че не се създават вредни смущения на
морската радионавигация. В радиочестотна лента
9300 – 9500 MHz станциите, работещи в радиослужба радиолокация, не трябва да причиняват вредни
смущения на или да претендират за защита от
радарите, работещи в радиослужба радионавигация
в съответствие с Радиорегламента. Наземните радари за метеорологични цели имат приоритет над
останалите радиолокационни устройства.“
88. Забележка 7 се изменя така:
„7. Разпределението на радиочестотната лента
3400 – 3600 MHz за подвижна с изключение на
въздушна подвижна радиослужба подлежи на получаване на съгласие в съответствие с чл. 9.21. Тази
честотна лента е определена за International Mobile
Telecommunications (ІМТ). Това не изключва използването є за други приложения на радиослужбите, за
които е разпределена, и не установява приоритет в
Радиорегламента. При координацията се прилагат
също условията на чл. 9.17 и 9.18. Преди пускане
в действие на станция в подвижната радиослужба
(базова или мобилна) в лента 3400 – 3600 MHz плътността на потока на мощността (PFD), създавана на
височина 3 м над земната повърхност, не трябва да
надвишава -154.5 dB(W/(m 2/4 kHz) за повече от 20 %
от времето на границата на територията на която
и да е друга администрация. Това ограничение
може да бъде надвишено на територията на тази
държава, която е дала съгласие за това. За да се
осигури съответствието с ограничението за PFD
на границата на друга администрация, трябва да
се направят изчисления, които да се потвърдят с
отчитане на цялата информация по въпроса, при
взаимно съгласие на двете администрации (администрацията, отговаряща за наземната станция, и
администрацията, отговаряща за земната станция)
и със съдействие на Бюрото, ако е необходимо.
В случай на несъгласие изчисленията и доказването на стойността на PFD трябва да бъдат
извършени от Бюрото с отчитане на необходимата
информация. Станции от подвижната радиослужба
в радиочестотна лента 3400 – 3600 MHz не трябва да
изискват от спътникови станции по-голяма защита
от предвидената в Таблица 21-4 на Международния
радиорегламент (Издание 2004).“
89. Забележка 11 се изменя така:
„11. Използването на радиочестотни ленти
457.5125 – 457.5875 MHz и 467.5125 – 467.5875 MHz от
морската подвижна радиослужба е ограничено до
комуникации между бордови станции. Характеристиките на радиосъоръженията и разпределението
на каналите е в съответствие с Препоръка ITU-R
M.1174-3. Използването на тези радиочестотни ленти в териториални води подлежи на национални
правила на засегнатите администрации.“
90. Забележка 16 се изменя така:
„16. Радиочестотни ленти 1710 – 1885 MHz,
2300 – 2400 MHz и 2500 – 2690 MHz или части
от тях могат да се използват без приоритет за
International Mobile Telecommunications (ІМТ) в
съответствие с Резолюция 223. Това не изключва
използването на тези ленти от други приложения
на радиослужбите, за които са разпределени, и не
установява приоритет в Радиорегламента.“
91. Забележка 17 се изменя така:

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

„17. Условията за използване на радиочестота
518 kHz от морската подвижна радиослужба са
описани в чл. 31 и 52.“
92. Забележка 18 се изменя така:
„18. В радиочестотна лента 9200 – 9500 MHz
могат да бъдат използвани транспондери за търсене
и спасяване (SART) в съответствие с чл. 31, като се
вземат предвид съответните препоръки на ITU-R.“
93. Забележка 20 се отменя.
94. Забележка 22 се отменя.
95. Забележка 24 се изменя така:
„ 24. Използването на радиочестотни ленти
148 – 150.05 MHz и 399.9 – 400.05 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация съгласно № 9.11A. Подвижната спътникова
радиослужба не трябва да ограничава развитието и
използването на подвижната радиослужба и радиослужба космическа експлоатация в радиочестотна
лента 148 – 149.9 MHz.“
96. Забележка 27 се отменя.
97. Забележка 28 се отменя.
98. Забележка 29 се отменя.
99. Забележка 39 се отменя.
100. Забележка 41 се отменя.
101. Забележка 43 се изменя така:
„43. В радиочестотна лента 117.975 – 137 MHz
честота 121.5 MHz е меж ду народна възду шна
аварийна честота за бедствие. Честота 123.1 MHz
е международна честота за взаимодействие със/
между въздухоплавателните средства, осъществяващи действия по търсене и спасяване. Подвижните
станции от морската подвижна радиослужба могат
да се свързват на тези честоти със станциите от
въздушната подвижна радиослужба при условията
на чл. 31 от Радиорегламента.“
102. Забележка 45 се изменя така:
„45. Радиочестотните ленти 876 – 880 MHz и
921 – 925 MHz се използват за клетъчна подвижна
мрежа от подвижната радиослужба за железопътни
приложения GSM-R за покриване на участъка от
жп линията София – Свиленград.“
103. Забележка 54 се изменя така:
„ 54. Условията за използване на носещи сигнали с честоти 8291 kHz, 12290 kHz и 16420 kHz са
описани в чл. 31 и 52.“
104. Забележка 55 се отменя.
105. Забележка 56 се отменя.
106. Забележка 57 се отменя.
107. Забележка 59 се изменя така:
„ 59. Използването на ра диочестотна лента
406 – 406.1 MHz от подвижната спътникова радиослужба се ограничава до маломощни спътникови
аварийни радиофарове за указване на положението (EPIRB) (виж също чл. 31 и Приложение 13).
Забранени са всякакви излъчвания, които могат да
причинят вредни смущения в разрешените използвания на радиочестотна лента 406 – 406.1 MHz .“
108. Забележка 64 се изменя така:
„ 64. Радиочестотни ленти 380 – 385 MHz и
390 – 395 MHz се използват от национална подвижна радиокомуникационна мрежа за обществена
безопасност, защита на населението и реакция
при бедствия (PPDR – Public Protection and Disaster
Relief) на територията на цялата страна.“
109. Забележка 68 се отменя.
110. Забележка 70 се изменя така:
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„70. В радиочестотните обхвати 478 – 494 MHz,
502 – 510 MHz, 590 – 614 MHz, 646 – 686 MHz,
726 – 758 MHz, 766 – 790 MHz определени радиочестотни ленти се използват за радиоразпръскване
в отделни райони на страната след съгласуване с
Министерството на отбраната.
Следните радиочестотни ленти могат да се
използват за радиоразпръскване в зоните на обслужване, определени в Плана за въвеждане на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Република България, така:
478 – 486 MHz – в зони на обслужване Варна
и Стара Загора;
486 – 494 MHz – в зона на обслужване София;
502 – 510 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Пловдив и Бургас;
590 – 598 MHz – в зона на обслужване София;
598 – 606 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Видин, Стара Загора, Бургас, Смолян и
Кърджали;
606 – 614 MHz – в зони на обслужване Бургас,
Странджа и Смолян;
646 – 654 MHz – в зони на обслужване Софияград, Пловдив и Варна;
654 – 662 MHz – в зони на обслужване Бургас
и Кърджали;
662 – 670 MHz – в зони на обслужване Кърджали, Благоевград, Видин, Русе, Варна-град и Смолян;
670 – 678 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Видин, Плевен и Варна-град;
678 – 686 MHz – в зони на обслужване Стара
Загора и София;
726 – 734 MHz – в зони на обслужване София,
Варна-град и Видин;
742 – 750 MHz – в зони на обслужване Бургас,
Смолян и София-град;
750 – 758 MHz – в зона на обслужване Шумен;
766 – 774 MHz – в зони на обслужване Смолян
и Русе;
782 – 790 MHz – в зони на обслужване Варна
и Кърджали.“
111. Забележка 71 се изменя така:
„71. Еквивалентната изотропно излъчена мощност (е.i.r.p.) на станциите в любителската рад иосл у жба, използва щ и ра д иочес т о т на лен та
135.7 – 137.8 kHz, не трябва да превишава 1 W. Тези
станции не трябва да създават вредни смущения
към станции от радионавигационната радиослужба,
работещи в Монголия, Киргизстан и Туркмения.“
112. Забележка 73 се изменя така:
„73. Следните радиочестоти и радиочестотни
ленти се използват и за радиосъоръжения с малък
обсег на действие за граждански нужди :
под 3000 GHz

ус т ройс т ва, използва щ и
свръхшироколентова технология (UWB)

9 kHz – 30 MHz

индуктивни приложения

9 – 315 kHz

активни медицински устройства за имплантиране

456.9 – 457.1 kHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

984 – 7484 kHz

транспортни телематични
устройства

7.3 – 23.0 MHz

транспортни телематични
устройства
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13.553 – 13.567 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

26.957 – 27.283 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

26.960 – 27.410 MHz

СВ (Citizen Band) 27 MHz

26.990 – 27.000 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

27.040 – 27.050 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

27.090 – 27.100 MHz

транспортни телематични
устройства, неспецифични
устройства с малък обсег
на действие

27.140 – 27.150 MHz
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470 – 789 MHz

ра диомик рофони и безж и ч но зву ко т ех н и че ско
оборудване за подготовка
на програми и специални
събития (PMSE)

823 – 832 MHz

безжично звукотехническо
оборудване за подготовка
на програми и специални
събития (PMSE)

863 – 865 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие
и устройства за безжичен
стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

863 – 868 MHz

системи за широколентов
пренос на данни

27.190 – 27.200 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

865 – 868 MHz

устройства за радиочестотна идентификация

29.7 – 47 MHz

радиомикрофони

865 – 868.600 MHz

30 – 37.5 MHz

активни медицински устройства за имплантиране

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

868.600 – 868.700 MHz алармени системи

30 MHz – 12.4 GHz

устройства за радиоопределяне

34.995 – 35.225 MHz

устройства за управление
на радиомодели

868.700 – 869.200 MHz неспецифични устройства
с малък обсег на действие

38.44375 – 38.56875 MHz PMR
40.660 – 40.700 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

869.200 – 869.400 MHz алармени системи
869.400 – 869.650 MHz неспецифични устройства
с малък обсег на действие
869.650 – 869.700 MHz алармени системи
869.700 – 876 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

870.0 – 875.6 MHz

системи за локализиране,
проследяване и събиране
на данни

915 – 921 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

915 – 921 MHz

устройства за радиочестотна идентификация

1350 – 1400 MHz

радиомикрофони

1492 – 1525 MHz

радиомикрофони

1785 – 1805 MHz

безжично звукотехническо
оборудване за подготовка
на програми и специални
събития (PMSE)

1880 – 1900 MHz

DECT радиосъоръжения

2400 – 2483.5 MHz

169.4000 – 169.4750 MHz спомагателни слухови устройства

неспецифични устройства
с малък обсег на действие,
системи за широколентов
пренос на данни

2446 – 2454 MHz

169.4875 – 169.5875 MHz спомагателни слухови устройства

устройства за радиочестотна идентификация

2483.5 – 2500 MHz

активни медицински устройства за имплантиране,
системи за локализиране,
проследяване и събиране
на данни

5150 – 5350 MHz

системи за широколентов
пренос на данни

5470 – 5725 MHz

системи за широколентов
пренос на данни

40.660 – 40.700 MHz, устройства за управление
40.675 MHz,   40.685 MHz на радиомодели
и 40.695 MHz
84.69375 – 84.81875 MHz PMR
84.86875 – 84.99375 MHz PMR
87.5 – 108 MHz

уст ройст ва за безж и чен
стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание с
аналогова честотна модулация (FM)

138.2 – 138.45 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

150.80625 –
150.81875 MHz

радиосъоръжения за проследяване на животни

151.25625 –
151.26875 MHz

радиосъоръжения за проследяване на животни

155.4875 – 155.5875 MHz радиосъоръжения за проследяване на животни
169.4000 – 169.8125 MHz неспецифични устройства
с малък обсег на действие

173.965 – 216 MHz

радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

401 – 406 MHz

активни медицински устройства за имплантиране

433.050 – 434.790 MHz неспецифични устройства
с малък обсег на действие
446.0 – 446.2 MHz
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5725 – 5875 MHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие,
системи за локализиране,
проследяване и събиране
на данни

5795 – 5815 MHz

транспортни телематични
устройства

5875 – 5925 MHz

транспортни телематични
устройства

6 – 9 GHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

13.4 – 14.0 GHz

устройства за радиоопределяне

17.1 – 17.3 GHz

устройства за радиоопределяне

21.65 – 26.65 GHz

транспортни телематични
устройства

24.00 – 24.25 GHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

24.05 – 27 GHz

устройства за радиоопределяне

57 – 64 GHz

устройства за радиоопределяне, неспецифични устройства с малък обсег на
действие

57 – 66 GHz

системи за широколентов
пренос на данни

61 – 61.5 GHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

63 – 64 GHz

транспортни телематични
устройства

75 – 85 GHz

устройства за радиоопределяне

76 – 81 GHz

транспортни телематични
устройства

122 – 123 GHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

244 – 246 GHz

неспецифични устройства
с малък обсег на действие

“

113. Забележка 75 се отменя.
114. Забележка 79 се изменя така:
„79. Използването на ра диочестотна лента
432 – 438 MHz от датчици в радиослужба изследване
на земята – спътниково (активно) трябва да бъде в
съответствие с Препоръка ITU-R SA.1260-1. Допълнително, радиослужба изследване на Земята – спътниково в радиочестотна лента 432 – 438 MHz не трябва да причинява вредни смущения на радиослужба
въздушна радионавигация в Китай. Условието на
тази забележка по никакъв начин не намалява
задължението радиослужба изследване на Земята – спътниково да работи на вторична основа в
съответствие с чл. 5.25 и 5.30 (WRC-15).“
115. Забележка 85 се изменя така:
„ 85. В радиочестотни ленти 450 – 459 MHz и
460 – 469 MHz отделни честоти ще се използват от
Министерството на отбраната до края на 2020 г.“
116. Забележка 89 се изменя така:
„ 89. При назначения на честоти за космически станции в подвижната спътникова радиослужба в радиочестотни ленти 137 – 138 MHz и
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400.15 – 401 MHz трябва да се вземат всички практически мерки за защита на радиоастрономическата
радиослужба в радиочестотни ленти 150.05 – 153
MHz, 322 – 328.6 MHz, 406.1 – 410 MHz и 608 – 614
MHz от вредни смущения от нежелани излъчвания. Праговите нива на смущенията, вредни за
радиоастрономическата радиослужба, са дадени в
Таблица 1 на Препоръка ITU-R R A.769-1.“
117. Забележка 91 се изменя така:
„ 91. Използването на ра диочестотна лента
10.7 – 11.7 GHz от неподвижната спътникова радиослужба (Земя – Космос) се ограничава до фидерни
линии за спътниково радиоразпръскване.“
118. Забележка 92 се изменя така:
„ 92. В радиочестотна лента 11.7 – 12.5 GHz
неподвижната и подвижната, с изключение на
въздушна подвижна радиослужба, съгласно тяхното
съответно разпределение не трябва да причиняват
вредни смущения на или да претендират за защита
от станциите за спътниково радиоразпръскване,
действащи в съответствие с Приложение 30 от
Радиорегламента.“
119. Забележка 93 се изменя така:
„ 93. Радиочестотна лента 11.7 – 12.5 GHz е
разпределена също и за неподвижната спътникова
радиослужба (Космос – Земя) на първична основа и
използването є се ограничава до негеостационарни
системи. Използването на негеостационарни спътникови системи се подчинява на разпоредбите на
№ 9.12 за координация с други негеостационарни
спътникови системи в неподвижната спътникова
радиослу жба. Негеостационарните спътникови
системи от неподвижна спътникова радиослужба
не трябва да претендират за защита от геостационарни спътникови м реж и от ра диосл у жба
радиоразпръскване – спътниково, работещи в съответствие с Радиорегламента, независимо от датите
на получаване от Бюрото на цялата информация
за координация или нотификация, според случая,
за негеостационарните спътникови системи от
неподвижна спътникова радиослужба и на цялата
информация за координация или нотификация, в
зависимост от случая, за геостационарни спътникови мрежи. Член 5.43A не се прилага. Негеостационарните спътникови системи от неподвижната
спътникова радиослужба в лента 11.7 – 12.5 GHz
трябва да бъдат експлоатирани по такъв начин, че
всякакви неприемливи смущения, които могат да
възникнат по време на тяхната работа, да могат
бързо да бъдат отстранени.“
120. Забележка 94 се изменя така:
„ 94. Присвояванията за станции на радиоразпръск вателната спътникова радиосл у жба в
съответствие със съответния Регионален план
на Приложение 30 или включени в Списъка на
Регион 1 също се използват за предавания в неподвижната спътникова радиослужба (Космос – Земя),
при условие че тези предавания не причиняват
повече смущения или не изискват допълнителна
защита от смущения, отколкото предаванията на
радиоразпръсквателната спътникова радиослужба,
действащи в съответствие с този План или със
Списъка.“
121. Забележка 95 се изменя така:
„95. Използването на лента 13.25 – 13.4 GHz от
въздушната радионавигационна радиослужба се
ограничава до доплерови навигационни средства.“
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122. Забележка 97 се изменя така:
„97. Разпределението на лента 13.65 – 13.75 GHz
за радиослужбата за космически изследвания на
първична основа се ограничава до активни космически датчици. Другите използвания на лентата
от радиослужбата за космически изследвания са
на вторична основа.“
123. Забележка 103 се изменя така:
„103. Използването на радиочестотна лента
18.1 – 18.3 GHz от метеорологичната спътникова
радиослужба (Космос – Земя) се ограничава до
геостационарни спътници.“
124. Забележка 106 се изменя така:
„106. Използването на лента 19.3 – 19.6 GHz
(Зем я – Космос) от неподви ж ната спътникова
радиослужба се ограничава до фидерните линии
за негеостационарни спътникови системи в подвижната спътникова радиослужба. Това използване
подлежи на прилагане на условието на чл. 9.11А.“
125. Забележка 107 се изменя така:
„107. В ленти 20.1 – 20.2 GHz и 29.9 – 30 GHz
мрежите, които са както в неподвижната спътникова радиослужба, така и в подвижната спътникова
радиослужба, могат да включват връзки между
земни станции в определени или неопределени
точки или по време на движение, през един или
повече спътници за връзки от точка до точка или
от точка до много точки.“
126. Забележка 112 се изменя така:
„ 112. Лен т и 27.50 0 – 27.501 GHz и 29.999 –
30.000 GHz са разпределени и за неподвижната
спътникова радиослужба (Космос – Земя) на първична основа за предаванията на радиомаяците,
предназначени за управление на мощността нагоре.
Такива предавания Космос – Земя не трябва да
надвишават еквивалентна изотропно излъчвана
мощност от 10 dBW в посоката на съседните спътници на геостационарната орбита.“
127. Забележка 122 се отменя.
128. Забележка 127 се отменя.
129. Забележка 130 се изменя така:
„130. Станциите, работещи във въздушната
радионавигационна радиослужба, трябва да ограничават ефективната ек вива лентна изот ропно
излъчвана мощност в съответствие с Препоръка
ITU-R S.1340-0. Минималното координационно
разстояние, необходимо за защита на въздушните
радионавигационни станции от вредни смущения
от фидерните линии на земните станции, и максималната ефективна еквивалентна изотропно
излъчвана мощност към локалната хоризонтална
равнина от земната станция трябва да бъдат в
съответствие с Препоръка ITU-R S.1340-0.“
130. Забележка 140 се изменя така:
„140. В лента 2700 – 2900 MHz наземните радари, използвани за метеорологични цели, имат
право да работят равнопоставено със станциите на
радиослужба въздушна радионавигация.“
131. Забележка 141 се изменя така:
„141. В лента 2900 – 3100 MHz използването на
морските системи „запитващ – отговарящ“ трябва
да се ограничават в лента 2930 – 2950 MHz.“
132. Забележка 142 се изменя така:
„142. Използването на лента 2900 – 3100 MHz
от въздушната радионавигация се ограничава до
наземни радари.“
133. Забележка 144 се изменя така:
„144. Използването на радиочестотна лента
4200 – 4400 MHz от радиослужба въздушна радио-
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навигация е резервирано изключително за радиовисокомери, монтирани на борда на самолети,
и за свързаните с тях транспондери на Земята.
В тази лента, на вторична основа, може да бъде
разрешено и пасивно наблюдение в радиослужбите
изследване на Земята – спътниково и космическите изследвания.“
134. Забележка 147 се изменя така:
„147. Радиочестотната лента 5030 – 5150 MHz
трябва да се използва за работата на международната
стандартна система за прецизен подход и кацане
MLS (микровълнова система за кацане). Изискванията на тази система трябва да имат предимство
пред други ползватели на лентата 5030 – 5091 MHz.
За използването на лентата 5091 – 5150 MHz се
прилагат забележка 195 и Резолюция 114.“
135. Забележка 152 се изменя така:
„152. Използването на лента 8750 – 8850 MHz
от ра диосл у жба възд у шна ра дионавигаци я се
ограничава до бордови доплерови навигационни
средства на централна честота 8800 MHz.“
136. Забележка 154 се отменя.
137. Забележка 157 се изменя така:
„157. Използването на ра диочестот ни лент и 1518 – 154 4 M H z, 1545 – 1559 M H z, 1610 –
1645.5 MHz, 1646.5 – 1660.5 MHz, 1668 – 1675 MHz,
1980 – 2010 M H z, 2170 – 220 0 M H z и 2 483.5 –
2500 MHz от подвижната спътникова радиослужба
е съгласно резолюции 212 и 225.“
138. Забележка 160 се изменя така:
„160. Излъчвани я в лента 1545 – 1555 MHz
от наземни станции дирек тно до станции на
въздухоплавателни средства или между станции
на въздухоплавателни средства във въздушната
подвижна служба (R) също са разрешени, когато
тези излъчвания се използват за разширяване или
за допълване на връзките спътник – въздухоплавателно средство.
Излъчвания в лента 1646.5 – 1656.5 MHz от
станции на въздухоплавателни средства директно до
наземни станции или между станции на въздухоплавателни средства във въздушната подвижна служба
(R) също са разрешени, когато тези излъчвания
се използват за разширяване или за допълване на
връзките въздухоплавателно средство – спътник.“
139. Забележка 166 се изменя така:
„166. За да не се причиняват вредни радиосмущения на микровълновата система за кацане (MLS), работеща над 5030 MHz, сумарната
плътност на потока на мощността, получена
на земната повърхност в радиочестотната лента
5030 – 5150 MHz от всички космически станции
в която и да е радионавигационна спътникова
система (Космос – Земя), работеща в радиочестотната лента 5010 – 5030 MHz, не трябва да
превишава -124.5 dB (W/m 2) в лента от 150 kHz.
За да не се причиняват вредни радиосмущения
на радиоастрономическата радиослужба в радиочестотната лента 4990 – 5000 MHz, системите в
радионавигационната спътникова радиослужба,
работещи в лента 5010 – 5030 MHz, трябва да изпълняват ограниченията в радиочестотната лента
4990 – 5000 MHz, определени в Резолюция 741.“
140. Забележка 172 се изменя така:
„172. В радиочестотна лента 1215 – 1300 MHz
активните космически датчици в радиослужбите
изследване на Земята – спътниково и космически
изследвания не трябва да причиняват вредни сму-
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щения към, да изискват защита от, или по друг
начин да налагат ограничения на работата или
развитието на радиолокационната радиослужба,
радионавигационната спътникова радиослужба
или на други радиослужби, разпределени на първична основа.“
141. Забележка 174 се отменя.
142. Забележка 175 се изменя така:
„175. Използването на радиочестотна лента
1518 – 1525 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация съгласно № 9.11A.
В радиочестотна лента 1518 – 1525 MHz станции в
подвижната спътникова радиослужба не трябва да
претендират за защита от станции в неподвижната
радиослужба. Номер 5.43A не се прилага.“
143. Забележка 176 се отменя.
144. Забележка 177 се изменя така:
„177. Използването на радиочестотна лента
1668 – 1675 MHz от подвижната спътникова радиослу жба подлеж и на координаци я съгласно
№ 9.11A. В лента 1668 – 1668.4 MHz се прилага
Резолюция 904.“
145. Забележка 178 се изменя така:
„178. За съвместното ползване на радиочестотна
лента 1668.4 – 1675 MHz от подвижната спътникова
радиослужба и от неподвижната и подвижната
радиослужби трябва да се прилага Резолюция 744.“
146. Забележка 179 се изменя така:
„179. В радиочестотна лента 1670 – 1675 MHz
станциите в подвижната спътникова радиослужба
не трябва да причиняват вредни смущения или
да ограничават развитието на съществуващите
земни станции в метеорологичната спътникова
радиослужба, нотифицирани преди 1 януари 2004 г.
Всички нови назначения за тези земни станции
в тази лента трябва също да бъдат защитени от
вредни смущения от станциите в подвижната
спътникова радиослужба.“
147. Забележка 182 се отменя.
148. Забележка 184 се отменя.
149. Забележка 188 се отменя.
150. Забележка 189 се изменя така:
„189. В радиочестотните ленти 1350 – 1400 MHz,
1427 – 1452 MHz, 22.55 – 23.55 GHz, 30 – 31.3 GHz,
49.7 – 50.2 GHz, 50.4 – 50.9 GHz, 51.4 – 52.6 GHz,
81 – 86 GHz и 92 – 94 GHz се прилагат условията
на Резолюция 750.“
151. Забележка 195 се изменя така:
„195. Използването на разпределението за неподвижна спътникова радиослужба (Земя – Kосмос)
в радиочестотна лента 5091 – 5150 MHz се ограничава до фидерните линии на негеостационарни
спътникови системи в подвижната спътникова
радиослужба и подлежи на координация в съответствие с № 9.11A. Използването на радиочестотната
лента 5091 – 5150 MHz от фидерните линии на
негеостационарните спътникови системи в подвижната спътникова радиослужба трябва да бъде в
съответствие с Резолюция 114. За да се гарантира
защита на радиослужба въздушна радионавигация
от вредни смущения, се изисква координация на
земните станции за фидерни линии на негеостационарните спътникови системи в подвижната
спътникова радиослужба, които са на по-малко
от 450 km от територията на администрация,
експлоатираща наземни станции в радиослужба
въздушна радионавигация.“
152. Забележка 202 се изменя така:
„202. В радиочестотна лента 5250 – 5350 MHz
станциите в подвижната радиослужба не трябва
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да изискват защита от радиолокационната радиослужба, радиослужбата за спътниково изследване на
Земята (активно) и радиослужбата за космически
изследвания (активни). Тези радиослужби не трябва
да налагат на подвижната радиослужба по-строги
критерии за защита, основаващи се на системните
характеристики и на критериите за смущения, от
тези, които се изискват от препоръки M.1638-0 и
SA.1632-0 на ITU-R.“
153. Забележка 206 се изменя така:
„206. В радиочестотна лента 5470 – 5725 MHz
станциите в подвижната радиослужба не трябва
да изискват защита от радиослужбите за радиоопределяне. Радиослужбите за радиоопределяне
не трябва да налагат на подвижната радиослужба
по-строги критерии за защита, основаващи се на
системните характеристики и на критериите за
смущения, от тези, изложени в Препоръка M.1638-0
на ITU-R.“
154. Забележка 209 се изменя така:
„209. В радиочестотни ленти 5925 – 6425 MHz
и 14 – 14.5 GHz земните станции на плавателни
съдове могат да се свързват с космически станции
на неподвижната спътникова радиослужба. Това
използване трябва да бъде в съответствие с Резолюция 902 (WRC-03). В радиочестотната лента
5925 – 6425 MHz земните станции, намиращи се
на борда на плавателни съдове, които се свързват
с космическите станции от неподвижната спътникова радиослужба, могат да използват предавателни антени с минимален диаметър от 1,2 м
и да работят без предварителното съгласие на
която и да е администрация, ако се намират наймалко на 330 километра от базовата линия, както
официално е призната от съответната крайбрежна
държава. Прилагат се всички останали разпоредби
на Резолюция 902.“
155. Забележка 211 се изменя така:
„211. В радиочестотна лента 7190 – 7235 МHz
не се допускат излъчвания към дълбокия Kосмос от ра диосл у жба космическ и изследвани я
(Земя – Космос). Геостационарните спътници в
радиослужбата за космически изследвания, работещи в радиочестотна лента 7190 – 7235 МHz,
не трябва да изискват защита от съществуващи и
бъдещи станции на неподвижната и подвижната
радиослужба. Член 5.43А не се прилага.“
156. Забележка 215 се изменя така:
„215. В радиочестотна лента 14 – 14.5 GHz
земните станции на въздухоплавателни средства,
работещи във въздушната подвижна спътникова
радиослужба, трябва да отговарят на изискванията на Анекс 1, част С от Препоръка M.1643-0 на
ITU-R, относно която и да е радиоастрономическа
станция, разположена на територията на Испания, Франция, Индия, Италия, Великобритания
и Южна Африка, която извършва наблюдение в
радиочестотната лента 14.47 – 14.5 GHz.“
157. Забележка 223 се заличава.
158. Забележка 224 се изменя така:
„224. Радиочестотни ленти 31.8 – 33.4 GHz, 37 –
40 GHz, 40.5 – 43.5 GHz, 51.4 – 52.6 GHz, 55.78 –
59 GHz и 64 – 66 GHz могат да се използват за
приложения с висока плътност в неподвижната
радиослу жба (ви ж Резолюци я 75 (W RC 2000).
Това условие трябва да се има предвид, когато се
обсъждат регулаторни изисквания по отношение
на тези ленти. Поради потенциалното разгръщане
на приложения с висока плътност в неподвижната
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спътникова радиослужба в радиочестотни ленти
39.5 – 40 GHz и 40.5 – 42 GHz (виж Забележка 216)
трябва допълнително да се вземат под внимание
потенциалните ограничения за приложения с висока
плътност в неподвижната радиослужба.“
159. Забележка 231 се изменя така:
„231. В радиочестотни ленти 51.4 – 54.25 GHz,
58.2 – 59 GHz и 64 – 65 GHz могат да се провеждат
радиоастрономически наблюдения при национални
договорености.“
160. Забележка 232 се изменя така:
„232. Използването на радиочестотни ленти
54.25 – 56.9 GHz, 57 – 58.2 GHz и 59 – 59.3 GHz от
междуспътниковата радиослужба се ограничава до
спътници на геостационарна орбита. Плътността
на потока на мощността при всички височини от
0 km до 1000 km над земната повърхност, излъчвана
от една станция в междуспътниковата радиослужба
при каквито и да са условия и методи на модулация,
не трябва да превишава -147 dB (W/(m 2 .100 MHz)
за каквито и да са ъгли на пристигане.“
161. Забележка 249 се изменя така:
„249. Условията за използване на носещи сигнали с честоти 4125 kHz и 6215 kHz са описани
в чл. 31 и 52.“
162. Забележка 252 се изменя така:
„252. Използването на ленти 5900 – 5950 kHz, 7300 –
7350 kHz, 9400 – 9500 kHz, 11600 – 11650 kHz, 12050 –
12100 kHz, 13570 – 13600 kHz, 13800 – 13870 kHz,
15600 – 15800 kHz, 17480 – 17550 kHz и 18900 –
19020 kHz от радиоразпръсквателната радиослужба
трябва да става след прилагане на процедурите
на чл. 12. Трябва да се улеснява въвеждането на
цифрово модулирани сигнали в съответствие с
условията на Резолюция 517.“
163. Забележка 254 се изменя така:
„254. В радиочестотни ленти 137 – 138 MHz, 387 –
390 MHz, 400.15 – 401 MHz, 1452 – 1492 MHz, 1525 –
1610 MHz, 1 613.8 – 1 626.5 MHz, 2655 – 2690 MHz, 21.4 –
22 GHz се прилага Резолюция 739.“
164. Забележка 262 се изменя така:
„262. Станциите на радиолокационата служба
не трябва да причиняват вредни радиосмущения
на станциите от неподвижната радиослужба или
да изискват защита от тях. Приложенията на
радиолокационната слу жба се ограничават до
океанографски радари, работещи в съответствие
с Резолюция 612.“
165. Забележка 264 се изменя така:
„264. Използването на радиочестотна лента
694 – 790 MHz от подвижната радиослужба с изключение на въздушната подвижна радиослужба
се регулира с Резолюция 760. Виж също и Резолюция 224.“
166. Забележка 265 се изменя така:
„265. Разпределението на подвижната с изключение на въздушната подвижна, радиослужба в
радиочестотната лента 790 – 862 MHz подлежи на
получаване на съгласие в съответствие с чл. 9.21
по отношение на въздушната радионавигационна
радиослужба в страните, споменати в чл. 5.312.
За страните, които са страни по Споразумението
GE06, използването на станциите от подвижната
радиослужба се осъществява и при условие на
успешно прилагане на процедурите, посочени в
Споразумението. Трябва да се прилагат Резолюция 224 и Резолюция 749 според случая.“
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167. Забележка 266 се изменя така:
„266. Използването на радиочестотната лента
960 – 1164 MHz от въздушната подвижна (R) радиослужба се ограничава до системи, които работят в
съответствие с признати международни стандарти
за тази радиослужба и с Резолюция 417.“
168. Забележка 271 се изменя така:
„271. Радиочестотната лента 5150 – 5250 MHz
е разпределена и за въздушната подвижна радиослужба на първична основа и се ограничава до
предаването на въздушна телеметрия от станции
на въздухоплавателни средства в съответствие с
Резолюция 418. Тези станции не трябва да изискват
защита от други станции, работещи в съответствие
с чл. 5. Член 5.43А не се прилага.“
169. Забележка 274 се изменя така:
„274. Когато не е съгласувано друго от заинтересованите администрации, всяка станция от
неподвижната или подвижната радиослужба не
трябва да създава плътност на потока на мощността,
по-голяма от -120,4 dB (W/(m 2 .MHz) на височина
3 m над земната повърхност във всяка точка на
територията на всяка друга администрация за
повече от 20 % от времето. При извършването на
изчисленията трябва да се използва последната
версия на Препоръка ITU-R Р.452 (вижте последната
версия на Препоръка ITU-R BO.1898).“
170. Забележка 277 се отменя.
171. Забележка 281 се изменя така:
„281. Частите от радиочестотната лента 694 –
960 MHz, които са разпределени за подвижната
радиослужба на първична основа, са определени за
използване за International Mobile Telecommunications
(IMT) – вижте резолюции 224, 749 и 760 според
случая. Това определяне не изключва използването
на тази радиочестотна лента от всяко приложение
на радиослужбите, за което те са разпределени, и
не установява приоритет в Радиорегламента.“
172. Забележка 288 се изменя така:
„288. Използването на радиочестотната лента
5091 – 5150 MHz от въздушната подвижна радиослужба се ограничава до:
– системи от въздушната подвижна (R) радиослужба, работещи в съответствие с международните
стандарти за тази радиослужба, които се ограничават до наземни приложения в летища, като
използването им се подчинява на Резолюция 748;
– предаване на въздушна телеметрия от станции
на въздухоплавателни средства в съответствие с
Резолюция 418.“
173. Забележка 293 се изменя така:
„293. Радиочестотните ленти 1885 – 2025 MHz
и 2110 – 2200 MHz са предназначени на глобална основа за въвеждане на International Mobile
Telecommunications-2000 (IMT-2000). Това не изключва използването на тези ленти от други радиослужби,
за които те са разпределени. Лентите би трябвало
да бъдат налични за IMT-2000 в съответствие с
Резолюция 212 (Виж и Резолюция 223).“
174. Забележка 294 се изменя така:
„294. Радиочестотните ленти 1885 – 1980 MHz,
2010 – 2025 MHz и 2110 – 2170 MHz могат да се
използват от станции върху високоатмосферни
платформи като базови станции за International
Mobile Telecommunications (IMT) в съответствие с
Резолюция 221. Това използване не изключва използването на тези ленти от която и да е станция
на радиослужбите, за която те са разпределени,
и не установява приоритет в Международния радиорегламент.“
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175. Забележка 296 се изменя така:
„296. Когато се предоставят за ползване радиочестоти за подвижната радиослужба в радиочестотните ленти 2025 – 2110 MHz и 2200 – 2290 MHz, не
трябва да се въвеждат подвижни системи с висока
плътност, както е описано в Препоръка ITU-R
SA.1154-0, и тази препоръка трябва да се взима
под внимание при въвеждането на всякакъв друг
тип подвижни системи.“
176. Забележка 298 се изменя така:
„298. Радиочестотните ленти 5250 – 5450 kHz
и 69.9 – 70.5 MHz се използват от любителската
радиослужба на вторична основа.“
177. Създават се забележки 302 – 358:
„302. Радиочестотна лента 148 – 149.9 MHz е
разпределена и за радиослужба космическа експлоатация (Земя – Космос) на първична основа и
подлежи на получаване на съгласие в съответствие
с № 9.21. Ширината на лентата на всяко индивидуално предаване не трябва да надвишава ± 25 kHz.
303. Използването на радиочестотните ленти
161.9375 – 161.9625 MHz и 161.9875 – 162.0125 MHz
от морска подвижна – спътникова радиослужба
(Земя – Космос) е ограничено до системи, които
работят в съответствие с Приложение 18 от Радиорегламента.
304. Излъчванията се ограничават в лента от
± 25 kHz около стандартната честота 400.1 MHz.
305. В радиочестотна лента 403 – 410 MHz се
прилага Резолюция 205 (изменена WRC-15).
306. Радиочестотна лента 470 – 694 MHz е разпределена на вторична основа и за земна подвижна
радиослужба, за приложения, спомагателни за
радиоразпръскването, и приложения за подготовка
на програми. Станциите от земната подвижна
радиослужба не трябва да причиняват вредни
смущения на съществуващите или планирани
станции, работещи в съответствие с таблиците
за разпределение на радиочестотния спектър в
страните, които не са включени в забележка 5.296
от Радиорегламента.
307. Радиочестотна лента 1087.7 – 1092.3 MHz
е разпределена и за въздушна подвижна – спътникова (R) радиослу жба на първична основа,
ограничено до космически станции за приемане на
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)
излъчвания от предаватели на въздухоплавателни
средства, които работят в съответствие с признати
международни въздушни стандарти. Станциите,
работещи във въздушна подвижна – спътникова
(R) радиослужба, не трябва да претендират за защита от радиослужба въздушна радионавигация.
Прилага се Резолюция 425.
308. Мобилните земни станции, работещи в
лента 1660 – 1660.5 MHz, не трябва да причиняват
смущения на станциите от радиослужба радиоастрономия.
309. Използването на радиочестотна лента
420 0 – 440 0 MHz о т станц ии във въ зд у шната
подвижна (R) радиослужба е резервирано изключително за безж ични авиационни електронни
системи за вътрешна комуникация, които работят
в съответсвие с признати международни въздушни стандарти. Това използване трябва да бъде в
съответствие с Резолюция 424.
310. При назначения на честоти в радиочестотна
лента 6700 – 7075 MHz за космически станции от
неподвижна спътникова радиослужба трябва да се
вземат всички приложими стъпки за защита от
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вредни смущения на наблюденията на спектралните линии на радиослужба радиоастрономия в
лента 6650 – 6675.2 MHz.
311. Разпределението в лента 6700 – 7075 MHz
за неподвижна спътникова радиослужба посока
Космос – Земя е ограничено до фидерни линии
за нег еос та ц ионарн и сп ът н и кови сис т ем и о т
подвижна спътникова радиослужба и подлежи на
координация по чл. 9.11А. Използването на лента
6700 – 7075 MHz (Космос – Земя), от фидерни линии за негеостационарни спътникови системи от
подвижна спътникова радиослужба не е предмет
на чл. 22.2 от Радиорегламента.
312. Използването на радиочестотна лента
7190 – 7250 MHz от радиослужба изследване на
Зем ята – спътниково (Зем я – Космос), е ограничено до проследяване, телеметрия и контрол
за управление на космическите кораби. Космическите станции от радиослужба изследване на
Земята – спътниково (Земя – Космос), работещи
в радиочестотна лента 7190 – 7250 MHz, не трябва да претендират за защита от съществуващи и
бъдещи станции в неподвижната и подвижната
радиослужби. Член 5.43A не се прилага. Прилага се чл. 9.17. За да се гарантира защитата на
съществуващото и бъдещото разгръщане на неподвижната и подвижната радиослужби, земните
станции, поддържащи космическите кораби на
негеостационарна или геостационарна орбита в
радиослужба изследване на Земята – спътниково
(Земя – Космос), трябва да са разположени на разстояние не по-малко съответно от 10 km и 50 km
от границите на съседните държави.
313. Космическите станции на негеостационарна орбита от радиослужба изследване на Земята – спътниково (Земя – Космос), работещи в
радиочестотна лента 7190 – 7250 MHz, не трябва да
претендират за защита от съществуващи и бъдещи
станции от радиослужба космически изследвания.
Член 5.43А не се прилага.
314. Използването на радиочестотната лента
7375 – 7750 MHz от морска подвижна спътникова
радиослужба е ограничено до геостационарни
спътникови мрежи.
315. Земните станции от морска подвижна спътникова радиослужба, работещи в радиочестотна
лента 7375 – 7750 MHz, не трябва да претендират
за защита, нито да ограничават използването и
развитието на станциите от неподвижна и подвижна
с изключение на въздушна подвижна радиослужби.
Член 5.43А не се прилага.
316. Използването на лента 7450 – 7550 MHz
о т ме т е ор олог и ч на сп ът н и кова ра д ио с л у жба
(Космос – Земя) е ограничено до геостационарни
спътникови системи.
317. Използването на лента 8400 – 8450 MHz от
радиослужба космически изследвания се ограничава до дълбокия космос.
318. В радиочестотна лента 8550 – 8650 MHz
станциите от радиослужба изследване на Земята –
спътниково (активно), и радиослужба космически
изследвания (активни) не трябва да причиняват
вредни смущения или да ограничават използването и развитието на станциите от радиослужба
радиолокация.
319. Използването на радиочестотните ленти
9200 – 9300 MHz и 9900 – 10400 MHz от радиослужба изследване на Земята – спътниково (активно), се
ограничава до системи с широчина на честотната
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лента, по-голяма от 600 MHz, които не могат
напълно да се поберат в радиочестотната лента
9300 – 9900 MHz. Това използване подлежи на
получаване на съгласие в съответствие с чл. 9.21
от Алжир, Саудитска Арабия, Бахрейн, Египет,
Индонезия, Иран (Ислямска република), Ливан
и Тунис. Администрация, която не е отговорила
по чл. 9.52, се счита, че не е съгласна с искането
за координация. В този случай администрацията, заявяваща спътниковата система, работеща в
радиослужба изследване на Земята – спътниково
(активно), може да поиска помощ от Бюрото в
съответствие с част IID от чл. 9.
320. Станциите, работещи в радиослужба изследване на Земята – спътниково (активно), трябва
да са в съответствие с препоръки ITU-R RS.2065-0
и ITU-R RS.2066-0.
321. Станциите в радиослужба изследване на
Земята – спътниково, не трябва да причиняват
вредни смущения на или да претендират за защита
от станциите на радиослужби морска радионавигация и радиолокация в радиочестотната лента
9200 – 9300 MHz, радиослужби радионавигация и
радиолокация в радиочестотната лента 9900 – 10000
MHz и радиослужба радиолокация в радиочестотната лента 10.0 – 10.4 GHz.
322. Използването на лента 9300 – 9500 MHz от
радиослужба изследване на Земята – спътниково
(активно), и радиослужба космически изследвания
(активни) се ограничава до системи с широчина
на честотната лента, по-голяма от 300 MHz, които
не могат напълно да се поберат в радиочестотната
лента 9500 – 9800 MHz.
323. В радиочестотна лента 9300 – 9800 MHz
станциите, работещи в радиослужба радиолокация, не трябва да причиняват вредни смущения
на или да претендират за защита от станциите
на радиослужби радионавигация и радиолокация.
324. Използването на лента 9800 – 9900 MHz от
радиослужба изследване на Земята – спътниково
(активно), и радиослужба космически изследвания
(активни) се ограничава до системи с широчина
на честотната лента, по-голяма от 500 MHz, които
не могат напълно да се поберат в радиочестотната
лента 9300 – 9800 MHz.
325. В радиочестотна лента 9800 – 9900 MHz
станциите в радиослужба изследване на Земята –
спътниково, и радиослужба космически изследвания (активни) не трябва да причиняват вредни
смущения на или да претендират за защита от
станциите в неподвижната радиослужба, за която
тази лента е разпределена на вторична основа.
32 6. Ек ви ва лен т н ат а и з о т р оп но и з л ъчен а
мощност (е.i.r.p.) на станциите от любителска
радиослужба, използващи радиочестотна лента
5351.5 – 5366.5 kHz, не трябва да превишава 15 W.
327. Честотна лента 5900 – 5950 kHz може да
се използва от станции на неподвижна и земна
подвижна радиослужби, осъществяващи връзка
само в границите на страната, при условие че не
причиняват смущения на служба радиоразпръскване, използват минимална необходима мощност
и се отчита сезонното използване на честотите от
радиослужба радиоразпръскване в съответствие
с Радиорегламента.
328. При условие че не се причиняват смущения
на морската подвижна служба, честотните ленти
6200 – 6213.5 kHz и 6220.5 – 6525 kHz могат да се
използват по изключение от станции на неподвижна
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служба, осъществяващи връзка само в границите
на страната, със средна мощност, която не надвишава 50 W. Към момента на уведомяването за тези
честоти вниманието на Бюрото ще бъде насочено
към горните условия.
329. Радиочестотна лента 7300 – 7350 kHz може
да се използва от станции на неподвижна и земна
подвижна служби, осъществяващи връзка само в
границите на страната, при условие че не причиняват смущения на служба радиоразпръскване.
Общата излъчвана мощност на всяка станция не
превишава 24 dBW и се отчита сезонното използване
на честотите от радиослужба радиоразпръскване
в съответствие с Радиорегламента.
330. Прилага се Резолюция 155.
331. Използването на ра диочестотна лента
13.4 – 13.65 GHz от неподвижна спътникова радиосл у жба (Космос – Зем я) се ог раничава до
геостационарни спътникови системи и подлежи
на пол у ча ва не на с ъгласие в с ъо т ве т с т вие с
чл. 9.21 по отношение на спътникови системи за
предаване на данни от космически станции на
геостационарна спътникова орбита до свързаните
космически станции на негеостационарни орбити,
работещи в радиослужбата за космически изследвания (Космос – Космос) и за които предварителната информация за публикуване е получена до
27 ноември 2015 г.
332. Възможна е работа на земни станции,
работещи в радиослужба стандартни сигнали за
честота и време – спътникови (Земя – Космос),
разпределена на вторична основа в радиочестотна
лента 13.4 – 13.65 GHz, поради разпределението
на първична основа за радиослужба неподвижна – спътникова служба (Космос – Земя).
333. Разпределението на радиочестотна лента
13.4 – 13.65 GHz за радиослужба космически изследвания на първична основа се ограничава до:
– спътникови системи за препредаване на
данни от космически станции на геостационарна
спътникова орбита към свързаните космически
станции на негеостационарни спътникови орбити,
работещи в радиослужба космически изследвания
(Космос – Космос) и за които предварителната информация за публикуване е получена до
27 ноември 2015 г.;
– активни космически датчици;
– спътникови системи за препредаване на
данни от космическа станция на геостационарна
спътникова орбита към свързаните земни станции,
работещи в радиослужба космически изследвания
(Космос – Земя).
Другите използвания на лентата от радиослужбата космически изследвания са на вторична
основа.
334. Спътниковите системи от радиослужба
косм и ческ и изс лед ва н и я (Космос – Зем я) и/
или (Космос – Космос) в радиочестотна лента
13.4 – 13.65 GHz не трябва да причиняват вредни
смущения на или да претендират за защита от
станциите в радиослужби подвижна, неподвижна,
радиолокация и изследване на Земята – спътниково (активно).
335. Геостационарните спътникови мрежи от
ра д иосл у жба непод ви ж на – сп ът н и кова (Космос – Земя) в радиочестотна лента 13.4 – 13.65 GHz
не след ва да п рет ен д и рат за за щ и та о т косми ческ и станции от ра диосл у жба изследване
на Земята – спътниково (активно), работещи в
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съответствие с Радиорегламента. Член 5.43А от
Радиорегламента не се прилага. Условията на
чл. 22.2 от Радиорегламента не се прилагат за
радиослужба изследване на Земята – спътниково
(активно), по отношение на неподвижна – спътникова радиосл у жба (Космос – Зем я) в лента
13.4 – 13.65 GHz.
336. В радиочестотна лента 13.75 – 14 GHz геостационарните космически станции в радиослужба
космически изследвания, за които информацията
за предварително публикуване е получена преди
31 януари 1992 г., работят на равноправна основа
със станциите от неподвижна – спътникова радиослужба; след тази дата новите геостационарни
космически станции в радиослужба космически
изследвания работят на вторична основа. Докато
геостационарните космически станции, за които
информацията за предварително публикуване е
получена преди 31 януари 1992 г., престанат да
работят в тази лента:
а) в лента 13.77 – 13.78 GHz плътността на
потока на e.i.r.p. мощност, излъчвана от която и
да е земна станция в неподвижна – спътникова
радиослужба, работеща с космическа станция на
геостационарна спътникова орбита, не трябва да
надвишава:
аа) 4.7 D+dB (W/40 kHz), където D е диаметърът на антената на земната станция от неподвижна – спътникова радиослужба (m) – за антени с
диаметър, равен или по-голям от 1,2 m и по-малък
от 4,5 m;
бб) 49.2+20 log (D/4.5) dB (W/40 kHz), където
D е диаметърът на антената на земната станция
от неподвижна – спътникова радиослужба (m) – за
антени с диаметър, равен или по-голям от 4,5 m
и по-малък от 31,9 m;
вв) 66.2 dB (W/40 kHz) – за земна станция от
неподвижна – спътникова радиослужба с диаметър
(m) на антената, равен или по-голям от 31,9 m;
гг) 56.2 dB (W/4 kHz) за теснолентови излъчвания от земни станции в неподвижна – спътникова
радиослужба с диаметър (m) на антената, равен
или по-голям от 4,5 m;
б) плътността на потока на e.i.r.p. мощността,
излъчвана от която и да е земна станция в неподвижна – спътникова радиослужба, работеща с
космическа станция на геостационарна спътникова орбита, не трябва да надвишава 51 dBW в
лента, широка 6 MHz, в радиочестотна лента от
13.772 GHz до 13.778 GHz.
За увеличаване на плътността на потока на e.i.r.p.
в тези радиочестотни ленти може да се използва
автоматично управление на мощността, за да се
компенсира затихването от дъждовете, до степен,
при която плътността на потока на мощността на
космическите станции от неподвижна – спътникова
радиослужба не надвиши стойността, получена
в резултат на използване от земната станция на
e.i.r.p., отговаряща на посочените по-горе граници,
определени при условия на ясно небе.
337. Земните станции на въздухоплавателни
средства, които комуникират с космически станции
в неподвижна – спътникова радиослужба, могат да
работят в радиочестотна лента 14 – 14.5 GHz, без
да е необходимо предварително съгласие от Кипър
и Малта, в рамките на минималното разстояние,
дадено в Резолюция 902 (WRC-03) от тези страни.
338. Използването на радиочестотна лента
14.5 – 14.75 GHz от неподвижна спътникова радио-
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служба (Земя – Космос) за връзки, различни от
фидерни линии за радиослужба радиоразпръскване – спътниково, се ограничава до геостационарни
спътници.
339. Земните станции в радиочестотна лента
14.5 – 14.75 GHz от неподвижна – спътникова радиослужба (Земя – Космос), които се използват за
връзки, различни от фидерни линии за радиослужба
радиоразпръскване – спътниково, трябва да са с
диаметър на антена, не по-малък от 6 m. Максималната спектрална плътност на мощността на
входа на антената на тези земни станции трябва да
е -44.5 dBW/Hz. Земните станции се нотифицират
на известни места на сушата.
340. Плътността на потока на мощността, произведена от земна станция от неподвижна – спътникова радиослужба (Земя – Космос), която се
използва за връзки, различни от фидерни линии
за радиослужба радиоразпръскване – спътниково,
не трябва да надвишава -51.5 dB (W/(m 2 .4 kHz)
навътре в морето, във всички височини от 0 m
до 19 000 m над морското равнище на 22 km от
изходната линия на брега, дефинирана в Конвенцията на Организацията на обединените нации
по морско право.
341. Земните станции от неподвижна – спътникова радиослужба (Земя – Космос) в радиочестотна
лента 14.5 – 14.75 GHz, които се използват за връзки, различни от фидерни линии за радиослужба
радиоразпръскване – спътниково, трябва да са
разположени на разстояние поне 500 km от границата на други държави, освен ако тези държави
изрично не са съгласни на по-малки разстояния.
Член 9.17 не се прилага. При прилагането на тази
разпоредба администрациите трябва да разгледат
съответните части от правилата на Радиорегламента
и последните препоръки на ITU-R.
342. Земните станции от неподвижна – спътникова радиослужба (Земя – Космос) в радиочестотна
лента 14.5 – 14.75 GHz, които се използват за връзки, различни от фидерни линии за радиослужба
радиоразпръскване – спътниково, не трябва да
ограничават бъдещото развитие на неподвижната
и подвижната радиослужби.
343. Освен в съответствие с Резолюция 163 използването на радиочестотна лента 14.5 – 14.8 GHz
от неподвижна спътникова радиослужба (Земя –
Космос) е ограничено до фидерни линии за радиослужба радиоразпръскване – спътниково. Използването на радиочестотна лента 14.75 – 14.8 GHz за
връзки, различни от фидерни линии за радиослужба
радиоразпръскване – спътниково, не е разрешено.
344. Използването на радиочестотна лента
15.43 – 15.63 GHz от неподвижна – спътникова
радиослужба (Земя – Космос) е ограничено до
фидерни линии за негеостационарни системи в
радиослужба подвижна – спътникова и подлежи
на координация по чл. 9.11А от Радиорегламента.
345. Работата на земните станции в движение,
осъществяващи връзка със спътници от неподвижна
спътникова радиослужба, е обект на Резолюция 156.
346. Разпределението на подвижна спътникова
радиослужба в радиочестотна лента 20.1 – 20.2 GHz
е предназначено за мрежи, които използват антени с точно насочени лъчи и други иновативни
космически технологии. При експлоатация на
системи от подвижна спътникова радиослужба в
тази лента следва да се вземат всички практически
стъпки за осигуряване наличността на тази лента
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за администрациите, експлоатиращи неподвижна
и подвижни системи в съответствие с чл. 5.524 от
Радиорегламента.
347. Радиочестотната лента 48.94 – 49.04 GHz
е разпределена за радиослужба радиоастрономия.
348. Използването на радиочестотна лента
56.9 – 57 GHz от междуспътникови системи се
ограничава до връзки между спътници на геостационарна орбита и излъчвания от спътници на
негеостационарна орбита на висока земна орбита
с тези на ниска земна орбита. За връзка между
спътници на геостационарна орбита плътността
на потока на мощността при всички височини
от 0 km до 1000 km над земната повърхност,
излъчвана от една станция при каквито и да са
условия и методи на модулация, не трябва да
превишава –147 dB (W/(m 2 .100 MHz) за каквито
и да е ъгли на пристигане.
349. Използването на радиочестотна лента
77.5 – 78 GHz от радиослужба радиолокация е
ограничено до радари с малък обсег на действие
за наземни приложения, включително автомобилни радари. Техническите характеристики на
тези радари са определени в последната версия
на Препоръка ITU-R.M.2057. Разпоредбите на
чл. 4.10 не се прилагат.
350. В радиочестотните ленти 94 – 94.1 GHz и
130 – 134 GHz предавания от космически станции
от радиослужба за изследване на Земята – спътниково (активно), насочени към главния лъч на
радиоастрономичната антена, могат да повредят
някои радиоастрономически приемници. Космическите агенции, които управляват предавателите
и съответните радиоастрономически станции,
трябва взаимно да планират работата им, за да
избегнат такава повреда в максимална възможна
степен (WRC-2000).
351. Използването на радиочестотни ленти
105 – 109.5 GHz, 111.8 – 114.25 GHz, 155.5 –
158.5 GHz и 217 – 226 GHz от радиослужба космически изследвания (пасивни) е ограничено
само до космическа радиоастрономия.
352. Използването на радиочестотна лента
116 – 122.25 GHz от междуспътникова радио-
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служба е ограничено до спътници на геостационарна орбита. Потокът на мощността от
станция на междуспътникова радиослужба за
всички условия и всички методи на модулация,
при всички височини от 0 km до 1000 km над
земната повърхност и в близост до геостационарни орбитални позиции, заемани от пасивни сензори, не трябва да превишава -148 dB
(W/(m 2 .MHz) за всички ъгли на пристигане.
353. Разпределението за радиослужба изследване на Земята – спътниково, е ограничено до
радиочестотна лента 133.5 – 134 GHz.
354. Използването на радиочестотна лента
155.5 – 158.5 GHz от неподвижна и подвижна
радиослужби влиза в сила от 1 януари 2018 г.
355. Използването на радиочестотни ленти
174.8 – 182 GHz и 185 – 190 GHz от междуспътникова радиослужба е ограничено до спътници на
геостационарна орбита. Потокът на мощността
от станция на междуспътникова служба за всички условия и всички методи на модулация, при
всички височини от 0 до 1000 km над земната
повърхност и в близост до геостационарни орбитални позиции, заемани от пасивни сензори,
не трябва да превишава -144 dB (W/(m 2 .MHz) за
всички ъгли на пристигане.
356. В радиочестотни обхвати 200 – 209 GHz,
235 – 238 GHz, 250 – 252 GHz и 265 – 275 GHz
наземно базираното наблюдение на атмосферата
се извършва с цел определяне на състава є.
357. Радиочестотната лента 237.9 – 238 GHz
е разпределена и за радиослужби изследване на
Земята – спътниково (активно), и за космически изследвания (активни) само за космически
радари за наблюдение на облаците.
358. Използването на радиочестотна лента
2025 – 2045 kHz от радиослужба метеорологични средства се ограничава до океанографски
плавателни станции (океанографски буйове).“

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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БРОЙ 47

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

Приложение
към т. 2
Координати на частта от ПИ 67800.12.191, представени в координатна система БГС 2005
X (m)

Y (m)

1.

4692523.64

682944.65

ЗАПОВЕД № РД-236
от 26 април 2018 г.

2.

4692525.02

682939.15

3.

4692521.53

682930.89

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Блатото
Алепу“, в землището на гр. Созопол, община
Созопол, област Бургас, обявена със Заповед
№ 709 от 22.07.1986 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 1986 г.), от
1667 дка на 1766,318 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Блатото Алепу“, определена със заповедта по
т. 1, попадат имоти с идентификатори, както
следва: 6780 0.12.18, 6780 0.12.87, 6780 0.12.176,
67800.12.184, част от 67800.12.191 (с площ 16,603 дка
и с координати на частта, попадаща в природна
забележителност „Блатото Алепу“, представени
в координатна система БГС 2005 (кадастрална)
в п ри ложението, п редставл яващо неразделна част от настоящата заповед), 67800.12.197,
67800.12.198, 67800.12.199, 67800.12.208, 67800.12.210,
67800.12.211, 67800.12.212, 67800.12.213, 67800.12.214,
67800.12.215, 67800.12.216, 67800.12.217, 67800.12.223,
67800.12.225, 67800.12.227, 67800.12.229, 67800.12.230,
67800.12.256, 67800.12.290, 67800.12.291, 67800.49.1,
6780 0.49.2 , 678 0 0.49.4, 678 0 0.49.5, 678 0 0.49.7,
67800.49.8, 67800.49.9, 67800.49.12, 67800.49.13,
67800.49.14 и 67800.49.15, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Созопол (за 2017 г.), община Созопол,
одобрени със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
1766,318 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на природна забележителност „Блатото Алепу“ и картният материал се съхраняват
и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4.

4692510.93

682926.00

5.

4692510.90

682921.80

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Министър:
Н. Димов

№ по ред

6.

4692517.67

682903.31

7.

4692518.07

682884.47

8.

4692526.38

682870.80

9.

4692522.78

682864.45

10.

4692509.14

682861.36

11.

4692509.61

682853.59

12.

4692519.52

682830.87

13.

4692520.07

682815.07

14.

4692534.02

682806.97

15.

4692540.65

682807.69

16.

4692543.53

682800.16

17.

4692539.13

682788.98

18.

4692541.08

682775.10

19.

4692542.03

682762.47

20.

4692557.82

682721.01

21.

4692565.61

682704.93

22.

4692569.78

682699.17

23.

4692568.71

682691.52

24.

4692571.11

682688.45

25.

4692578.46

682683.46

26.

4692588.27

682664.04

27.

4692598.39

682654.54

28.

4692610.31

682647.20

29.

4692624.60

682631.22

30.

4692634.64

682607.10

31.

4692646.92

682575.31

32.

4692657.65

682561.12

33.

4692666.54

682558.28

34.

4692667.26

682550.89

35.

4692675.11

682544.85

36.

4692689.07

682538.27

37.

4692698.91

682524.46

38.

4692698.92

682504.35

39.

4692704.03

682486.25

40.

4692716.66

682471.02
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X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

41.

4692725.82

682449.06

87.

4693414.91

681826.75

42.

4692724.57

682431.64

88.

4693437.65

681822.91

43.

4692731.77

682422.42

89.

4693464.29

681812.32

44.

4692743.80

682435.46

90.

4693485.88

681807.48

45.

4692755.86

682450.79

91

4693503.70

681810.80

46.

4692766.69

682453.13

92.

4693522.98

681822.13

47.

4692795.35

682437.16

93.

4693540.57

681830.16

48.

4692819.16

682418.56

94.

4693562.59

681833.07

49.

4692822.13

682405.30

95.

4693575.59

681837.18

50.

4692820.53

682392.21

96.

4693599.22

681854.84

51.

4692831.63

682377.89

97.

4693622.74

681874.54

52.

4692853.20

682366.93

98.

4693655.44

681896.69

53.

4692958.93

682366.25

99.

4693662.18

681915.87

54.

4692979.49

682357.96

100.

4693684.67

681934.17

55.

4692998.18

682335.58

101.

4693713.39

681951.79

56.

4693015.02

682280.76

102.

4693724.27

681964.05

57.

4693021.98

682254.38

103.

4693740.38

681975.79

58.

4693028.94

682186.14

104.

4693741.05

681982.53

59.

4693039.38

682104.25

105.

4693740.52

681999.19

60.

4693052.91

682071.73

106.

4693741.94

682001.35

61.

4693065.16

682056.64

107.

4693752.97

681997.70

62.

4693081.33

682057.93

108.

4693776.80

682006.07

63.

4693090.59

682055.08

109.

4693801.63

682011.40

64.

4693092.43

682042.48

110.

4693821.59

682011.52

65.

4693116.37

682026.30

111.

4693848.11

682001.82

66.

4693133.90

682022.75

112.

4693877.94

681975.17

67.

4693141.35

682013.42

113.

4693905.91

681955.04

68.

4693153.45

682015.88

114.

4693932.09

681914.05

69.

4693158.08

682004.53

115.

4693946.61

681858.00

70.

4693170.83

681987.52

116.

4693952.88

681804.54

71.

4693190.32

681991.73

117.

4693949.23

681771.89

72.

4693205.27

681982.99

118.

4693950.38

681752.94

73.

4693230.44

681980.67

119.

4693939.84

681714.48

74.

4693253.36

681964.11

120.

4693935.90

681674.95

75.

4693274.61

681946.05

121.

4693938.41

681651.03

76.

4693296.91

681932.15

122.

4693932.84

681635.30

77.

4693321.16

681904.39

123.

4693921.73

681607.27

78.

4693329.41

681881.21

124.

4693922.70

681581.07

79.

4693327.02

681865.96

125.

4693915.52

681570.04

80.

4693335.91

681843.13

126.

4693904.83

681550.03

81.

4693351.30

681844.19

127.

4693905.81

681523.19

82.

4693360.32

681842.35

128.

4693918.35

681496.29

83.

4693365.38

681837.11

129.

4693918.05

681489.81

84.

4693380.00

681835.61

130.

4693930.37

681487.57

85.

4693394.07

681829.16

131.

4693939.98

681480.01

86.

4693401.58

681830.27

132.

4693944.98

681466.75
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X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

133.

4693943.61

681451.51

179.

4694160.61

681333.80

134.

4693962.89

681423.93

180.

4694157.53

681349.74

135.

4693975.31

681420.16

181.

4694159.57

681363.88

136.

4693999.80

681412.90

182.

4694157.61

681368.30

137.

4694024.12

681399.77

183.

4694156.66

681368.55

138.

4694048.62

681393.78

184.

4694151.61

681367.69

139.

4694056.75

681394.61

185.

4694150.53

681363.61

140.

4694060.63

681404.38

186.

4694155.47

681351.01

141.

4694067.38

681406.75

187.

4694144.94

681341.91

142.

4694078.74

681394.23

188.

4694131.79

681343.76

143.

4694091.51

681383.22

189.

4694121.11

681361.91

144.

4694112.21

681381.06

190.

4694115.87

681373.84

145.

4694119.69

681377.57

191

4694110.86

681376.17

146.

4694125.58

681364.20

192.

4694089.43

681378.41

147.

4694134.88

681348.37

193.

4694075.25

681390.65

148.

4694143.39

681347.18

194.

4694065.91

681400.93

149.

4694149.52

681352.48

195.

4694064.44

681400.43

150.

4694145.27

681363.32

196.

4694060.29

681389.95

151.

4694147.61

681372.07

197.

4694048.27

681388.72

152.

4694156.90

681373.66

198.

4694022.31

681395.08

153.

4694161.22

681372.49

199.

4693997.89

681408.25

154.

4694164.72

681364.60

200.

4693973.89

681415.37

155.

4694162.59

681349.86

201.

4693959.78

681419.64

156.

4694165.05

681337.13

202.

4693938.47

681450.13

157.

4694175.06

681331.99

203.

4693939.90

681466.06

158.

4694177.31

681325.61

204.

4693935.79

681476.93

159.

4694173.69

681317.25

205.

4693928.25

681482.87

160.

4694167.10

681299.74

206.

4693912.86

681485.67

161.

4694164.75

681290.48

207.

4693913.30

681495.29

162.

4694172.74

681287.26

208.

4693900.85

681522.00

163.

4694187.12

681290.09

209.

4693899.80

681551.19

164.

4694202.41

681297.63

210.

4693911.21

681572.60

165.

4694209.85

681307.37

211.

4693917.65

681582.47

166.

4694216.28

681318.63

212.

4693916.70

681608.14

167.

4694220.02

681320.45

213.

4693928.17

681637.06

168.

4694219.85

681314.82

214.

4693933.32

681651.63

169.

4694214.03

681304.60

215.

4693930.87

681674.94

170.

4694205.68

681293.66

216.

4693934.90

681715.38

171.

4694188.73

681285.32

217.

4693945.34

681753.46

172.

4694183.19

681284.21

218.

4693944.22

681772.01

173.

4694162.01

681286.20

219.

4693947.84

681804.54

174.

4694158.83

681287.48

220.

4693941.68

681857.08

175.

4694162.32

681301.25

221.

4693927.45

681912.02

176.

4694169.06

681319.12

222.

4693902.21

681951.54

177.

4694171.94

681325.80

223.

4693874.81

681971.27

178.

4694171.01

681328.45

224.

4693845.49

681997.45
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№ по ред

ДЪРЖАВЕН
X (m)

Y (m)

225.

4693820.72

682006.52

226.

4693802.18

227.

4693778.16

ВЕСТНИК
№ по ред

С Т Р. 4 7
X (m)

Y (m)

271.

4693131.12

682018.19

682006.39

272.

4693114.40

682021.58

682001.27

273.

4693107.93

682025.97

228.

4693753.03

681992.43

274.

4693087.80

682039.57

229.

4693745.66

681994.86

275.

4693086.10

682051.24

230.

4693746.06

681982.36

276.

4693080.77

682052.89

231.

4693745.12

681973.07

277.

4693069.62

682051.97

232.

4693727.66

681960.34

278.

4693051.54

682066.02

233.

4693716.64

681947.92

279.

4693049.50

682067.50

234.

4693687.56

681930.08

280.

4693049.47

682068.05

235.

4693666.42

681912.87

281.

4693048.58

682069.15

236.

4693659.61

681893.48

282.

4693034.51

682102.97

237.

4693656.53

681891.39

283.

4693025.49

682173.65

238.

4693625.77

681870.54

284.

4693023.97

682185.57

239.

4693602.33

681850.92

285.

4693017.48

682249.22

240.

4693577.91

681832.67

286.

4693017.04

682253.48

241.

4693563.69

681828.16

287.

4693010.21

682279.39

242.

4693541.97

681825.30

288.

4693007.27

682288.96

243.

4693525.29

681817.68

289.

4692993.70

682333.15

244.

4693505.48

681806.05

290.

4692976.46

682353.79

245.

4693485.79

681802.38

291.

4692957.95

682361.26

246.

4693462.81

681807.52

292.

4692851.98

682361.94

247.

4693436.29

681818.07

293.

4692828.37

682373.94

248.

4693413.85

681821.85

294.

4692815.31

682390.78

249.

4693401.29

681825.17

295.

4692817.06

682405.06

250.

4693393.33

681824.01

296.

4692814.67

682415.71

251.

4693378.66

681830.72

297.

4692792.58

682432.98

252.

4693363.05

681832.32

298.

4692765.91

682447.85

253.

4693357.80

681837.76

299.

4692758.68

682446.28

254.

4693350.97

681839.16

300.

4692747.61

682432.21

255.

4693337.55

681838.24

301.

4692731.44

682414.71

256.

4693330.32

681843.71

302.

4692719.44

682430.09

257.

4693321.88

681865.41

303.

4692720.75

682448.24

258.

4693324.27

681880.73

304.

4692712.34

682468.41

259.

4693316.76

681901.84

305.

4692699.50

682483.87

260.

4693293.64

681928.31

306.

4692693.92

682503.65

261.

4693271.66

681942.00

307.

4692693.91

682522.86

262.

4693250.27

681960.18

308.

4692685.76

682534.30

263.

4693229.93

681974.86

309.

4692672.49

682540.55

264.

4693228.62

681975.82

310.

4692662.49

682548.23

265.

4693203.70

681978.11

311.

4692661.88

682554.52

266.

4693189.47

681986.44

312.

4692654.61

682556.86

267.

4693168.75

681981.96

313.

4692642.50

682572.86

268.

4693153.70

682002.04

314.

4692629.99

682605.24

269.

4693150.39

682010.16

315.

4692620.31

682628.51

270.

4693139.34

682007.90

316.

4692607.07

682643.35

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
X (m)

Y (m)

317.

4692595.35

682650.57

318.

4692584.21

682660.98

319.

4692574.58

682680.04

320.

4692567.64

682684.78

321.

4692563.47

682690.11

322.

4692564.55

682697.85

323.

4692561.30

682702.35

324.

4692553.22

682719.02

325.

4692537.10

682761.39

326.

4692536.11

682774.56

327.

4692534.00

682789.59

328.

4692538.16

682800.18

329.

4692537.35

682802.30

330.

4692532.92

682801.81

331.

4692515.16

682812.13

332.

4692514.56

682829.74

333.

4692504.67

682852.40

334.

4692503.90

682865.29

335.

4692519.53

682868.83

336.

4692520.59

682870.69

337.

4692513.10

682883.02

338.

4692512.69

682902.36

339.

4692508.54

682913.74

340.

4692505.90

682920.93

341.

4692505.96

682929.22

342.

4692517.68

682934.64

343.

4692519.76

682939.58

344.

4692518.80

682943.42

5434
ЗАПОВЕД № РД-237
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Вая“, в землището
на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас,
обявена със Заповед № РД-405 от 4.12.1997 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 122 от 1997 г.), от 3793,54 дка на 3794,365 дка.
2. В границата на защитена местност „Вая“,
оп ределена с ъ с за повед та по т. 1, попа дат
позем лени имо т и с и ден т ификатори, как то
следва: 07079.6.644, 07079.6.923, 07079.6.1422,
07079.6.1423, 07079.6.1424, 07079.6.1425, 07079.7.40,
07079.7.41, 07079.7.80 и 07079.605.324 – част (с площ
1840,164 дка и с координати на частта, попадаща в защитена местност „Вая“, представени в
координатна система БГС 2005 (кадастрална) в
приложението, представляващо неразделна част

ВЕСТНИК
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от настоящата заповед), съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Бургас (за 2017 г.), ЕК АТТЕ 07079, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9
от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 3794,365 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Вая“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов

Приложение
към т. 2
Координати на частта от ПИ 07079.605.324, попадаща в ЗМ „Вая“, представени в координатна
система БГС 2005 (кадастрална)
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

X (m)
4707051.82
4707062.56
4707067.56
4707074.38
4707082.16
4707092.62
4707105.66
4707113.18
4707109.88
4707109.91
4707123.23
4707130.48
4707139.43
4707146.95
4707146.81
4707140.53
4707131.05
4707126.95
4707129.48
4707134.60
4707141.10
4707147.04
4707159.26
4707166.36
4707177.43
4707190.22
4707192.60
4707191.10
4707187.63

Y (m)
651968.64
651968.19
651963.01
651962.40
651969.36
651975.10
651976.42
651971.57
651964.52
651955.38
651934.97
651930.73
651923.90
651913.93
651904.03
651891.93
651874.51
651854.84
651851.30
651851.31
651860.65
651870.99
651878.09
651877.47
651870.10
651856.53
651845.80
651833.21
651824.35
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№ по ред
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

ДЪРЖАВЕН
X (m)
4707186.87
4707191.59
4707197.95
4707194.89
4707192.02
4707193.04
4707198.52
4707198.98
4707192.65
4707193.82
4707189.45
4707183.65
4707182.07
4707186.30
4707197.11
4707211.45
4707220.26
4707229.14
4707239.74
4707245.95
4707258.31
4707269.46
4707274.02
4707276.83
4707279.57
4707284.63
4707289.47
4707298.35
4707308.06
4707315.16
4707320.62
4707323.16
4707328.77
4707338.46
4707348.69
4707359.78
4707367.84
4707383.81
4707387.64
4707388.81
4707388.81
4707390.87
4707395.03
4707407.41
4707417.16
4707434.86
4707447.83
4707458.02
4707468.68
4707475.02
4707483.70
4707495.51
4707502.34

Y (m)
651817.44
651806.66
651799.55
651791.77
651785.68
651778.44
651771.07
651763.01
651755.15
651751.60
651742.33
651733.02
651724.16
651722.24
651719.29
651716.50
651714.13
651702.79
651698.70
651699.11
651693.04
651685.67
651681.98
651675.49
651672.55
651672.41
651674.61
651671.54
651662.39
651659.19
651652.09
651645.61
651645.88
651646.15
651649.44
651646.64
651641.45
651632.38
651628.34
651616.75
651602.54
651600.89
651602.27
651600.49
651598.58
651595.45
651592.67
651588.83
651584.28
651580.85
651576.76
651574.46
651578.13

ВЕСТНИК
№ по ред
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

С Т Р. 4 9
X (m)
4707511.77
4707518.68
4707518.89
4707522.36
4707532.41
4707535.68
4707545.10
4707555.01
4707565.95
4707573.87
4707588.63
4707594.35
4707608.83
4707619.01
4707629.81
4707640.39
4707647.09
4707658.75
4707667.09
4707674.82
4707683.23
4707690.45
4707696.07
4707709.66
4707719.08
4707736.10
4707768.82
4707791.56
4707815.46
4707833.16
4707839.37
4707846.41
4707849.07
4707859.85
4707873.24
4707881.24
4707887.73
4707892.92
4707895.25
4707898.54
4707904.88
4707916.57
4707926.87
4707936.58
4707943.95
4707947.08
4707947.09
4707952.07
4707960.33
4707969.82
4707975.36
4707981.85
4707990.12

Y (m)
651579.45
651579.17
651575.34
651570.42
651569.15
651572.49
651570.72
651570.58
651574.88
651573.75
651567.80
651563.37
651559.27
651560.91
651561.62
651563.10
651568.19
651573.77
651576.39
651572.14
651564.02
651557.40
651556.25
651553.24
651551.81
651547.66
651539.61
651537.79
651536.78
651535.02
651535.49
651541.09
651552.15
651557.15
651558.51
651552.43
651540.85
651534.48
651526.23
651518.57
651517.09
651521.52
651525.98
651524.76
651521.68
651522.44
651532.73
651542.77
651542.17
651538.83
651534.68
651531.61
651528.45

С Т Р.
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№ по ред
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

ДЪРЖАВЕН
X (m)
4707992.10
4707992.99
4707992.36
4707998.85
4708015.65
4708027.19
4708034.71
4708043.46
4708048.98
4708051.25
4708048.31
4708047.44
4708049.49
4708060.97
4708069.85
4708072.76
4708084.87
4708085.44
4708090.06
4708098.06
4708100.72
4708101.74
4708097.90
4708092.84
4708089.77
4708092.97
4708096.25
4708106.71
4708113.53
4708121.33
4708130.21
4708139.36
4708148.78
4708161.50
4708181.53
4708192.84
4708209.53
4708227.73
4708245.38
4708268.37
4708282.53
4708301.23
4708316.43
4708335.06
4708351.44
4708366.58
4708377.15
4708385.61
4708392.50
4708388.84
4708389.72
4708398.60
4708415.04

Y (m)
651523.60
651532.34
651539.12
651548.55
651554.42
651554.51
651562.30
651561.81
651556.07
651545.50
651533.95
651516.26
651503.69
651491.87
651484.98
651480.40
651482.48
651483.02
651488.22
651499.01
651511.23
651521.34
651529.55
651538.41
651546.07
651552.69
651554.07
651551.75
651543.61
651537.39
651530.79
651525.45
651525.60
651524.59
651523.71
651525.17
651524.96
651520.94
651521.33
651523.79
651529.03
651534.34
651535.92
651538.55
651546.67
651554.05
651556.68
651552.85
651552.57
651564.52
651577.18
651587.15
651593.64

ВЕСТНИК
№ по ред
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
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X (m)
4708435.15
4708451.17
4708469.62
4708482.30
4708485.58
4708484.17
4708486.89
4708498.67
4708507.81
4708522.43
4708535.43
4708542.29
4708543.57
4708537.73
4708532.09
4708534.53
4708544.86
4708556.06
4708569.97
4708584.75
4708598.04
4708608.59
4708605.53
4708601.83
4708592.86
4708585.29
4708584.00
4708588.52
4708581.12
4708560.55
4708556.53
4708556.32
4708548.49
4708537.51
4708522.48
4708511.05
4708513.81
4708509.85
4708505.96
4708499.45
4708487.12
4708472.69
4708459.40
4708449.63
4708446.10
4708443.71
4708433.41
4708422.72
4708408.28
4708400.75
4708396.09
4708394.50
4708399.32

Y (m)
651600.08
651608.03
651612.90
651614.43
651619.94
651629.81
651636.22
651647.32
651654.41
651658.05
651661.93
651672.45
651679.49
651682.26
651685.11
651690.84
651702.37
651707.84
651716.88
651725.91
651732.06
651736.78
651744.11
651749.23
651748.22
651752.74
651759.85
651765.35
651774.76
651787.41
651784.12
651768.19
651760.17
651756.34
651761.38
651778.13
651793.14
651803.99
651812.83
651821.62
651824.38
651821.18
651824.50
651832.48
651841.73
651846.02
651845.65
651845.35
651853.35
651870.21
651888.44
651903.00
651915.55
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№ по ред
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

ДЪРЖАВЕН
X (m)
4708414.28
4708427.91
4708430.17
4708423.83
4708418.71
4708426.79
4708439.98
4708451.44
4708468.17
4708487.65
4708505.87
4708524.66
4708543.33
4708556.64
4708556.77
4708562.02
4708560.52
4708560.42
4708572.56
4708573.88
4708572.19
4708570.98
4708571.96
4708574.28
4708573.87
4708579.31
4708580.00
4708583.04
4708598.39
4708610.95
4708635.36
4708655.61
4708679.69
4708697.48
4708701.36
4708697.88
4708685.64
4708667.09
4708653.17
4708640.78
4708637.73
4708637.91
4708649.00
4708659.43
4708662.88
4708662.69
4708653.10
4708647.53
4708640.62
4708638.92
4708637.24
4708627.67
4708633.77

Y (m)
651929.90
651940.46
651951.12
651972.19
651984.70
651996.04
651999.85
652002.00
652013.72
652035.85
652053.01
652062.44
652067.05
652068.43
652069.35
652082.54
652100.35
652114.77
652139.62
652157.90
652181.23
652203.70
652225.44
652247.62
652263.92
652280.36
652296.16
652311.51
652319.19
652318.98
652318.27
652310.58
652301.84
652286.53
652270.92
652261.55
652253.53
652245.56
652233.27
652224.08
652218.85
652212.30
652205.15
652194.62
652182.39
652169.42
652155.33
652140.72
652126.07
652114.55
652105.81
652095.43
652088.91

ВЕСТНИК
№ по ред
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

С Т Р. 5 1
X (m)
4708642.93
4708649.34
4708658.93
4708666.50
4708678.31
4708682.47
4708687.02
4708691.43
4708697.69
4708702.63
4708704.49
4708704.17
4708705.27
4708709.91
4708730.64
4708747.07
4708759.62
4708773.62
4708796.86
4708815.24
4708833.13
4708850.95
4708863.91
4708875.83
4708888.58
4708895.44
4708890.77
4708889.42
4708894.25
4708906.37
4708916.33
4708935.62
4708951.27
4708966.78
4708989.40
4709004.01
4709018.18
4709027.93
4709045.33
4709056.10
4709062.04
4709064.23
4709054.92
4709045.66
4709035.36
4709020.30
4709015.83
4709007.44
4708994.42
4708989.26
4708998.98
4709006.18
4709012.28

Y (m)
652083.71
652085.62
652084.06
652078.98
652084.59
652091.88
652104.97
652119.84
652132.15
652140.06
652157.04
652174.48
652187.09
652193.69
652200.57
652203.82
652204.64
652204.72
652201.31
652192.74
652185.70
652177.28
652173.00
652173.71
652169.30
652157.69
652149.93
652138.96
652122.23
652106.41
652098.74
652094.89
652093.08
652090.12
652085.11
652084.50
652092.16
652098.19
652100.25
652100.33
652102.80
652112.78
652132.84
652126.31
652125.33
652131.74
652137.90
652144.48
652145.04
652151.28
652161.49
652166.98
652174.27

С Т Р.
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№ по ред
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

ДЪРЖАВЕН
X (m)
4709018.57
4709022.17
4709023.66
4709026.87
4709030.70
4709035.79
4709042.85
4709045.24
4709044.85
4709038.61
4709031.95
4709024.97
4709030.21
4709040.79
4709050.50
4709055.02
4709056.49
4709057.20
4709061.32
4709066.93
4709071.29
4709074.75
4709081.20
4709085.39
4709093.36
4709098.58
4709106.51
4709115.01
4709127.05
4709137.46
4709143.69
4709153.05
4709161.82
4709168.62
4709179.64
4709189.28
4709196.76
4709204.94
4709212.16
4709219.43
4709228.54
4709233.30
4709242.89
4709254.91
4709263.18
4709274.42
4709283.46
4709293.05
4709300.00
4709308.46
4709308.81
4709316.26
4709322.61

Y (m)
652180.79
652182.02
652177.04
652165.30
652159.16
652158.37
652161.38
652168.48
652177.09
652186.84
652194.93
652202.97
652205.91
652209.45
652207.49
652201.04
652192.14
652178.81
652172.75
652167.34
652165.94
652169.98
652179.35
652190.77
652200.12
652207.13
652210.40
652210.14
652205.97
652201.57
652193.69
652188.88
652192.08
652199.08
652198.56
652196.98
652198.63
652193.94
652184.89
652178.72
652181.36
652180.45
652178.89
652169.79
652167.07
652166.69
652166.21
652166.93
652164.23
652160.45
652160.32
652159.39
652160.68

ВЕСТНИК
№ по ред
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
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X (m)
4709327.24
4709331.97
4709336.56
4709339.29
4709343.25
4709344.98
4709352.52
4709359.39
4709366.86
4709367.84
4706692.69
4706697.72
4706702.56
4706702.43
4706699.34
4706692.25
4706681.09
4706676.00
4706673.93
4706675.81
4706676.66
4706663.49
4706649.32
4706640.19
4706620.92
4706600.52
4706586.21
4706579.04
4706577.95
4706582.83
4706586.74
4706588.66
4706586.57
4706585.43
4706587.35
4706587.35
4706592.33
4706606.36
4706614.34
4706622.34
4706633.30
4706643.14
4706653.84
4706657.62
4706655.53
4706655.46
4706660.43
4706666.41
4706677.35
4706686.27
4706697.12
4706704.91
4706702.80

Y (m)
652162.57
652173.10
652181.93
652189.50
652197.40
652197.27
652203.57
652211.12
652216.48
652218.07
652877.26
652864.62
652848.57
652836.57
652828.60
652819.68
652804.80
652795.85
652788.87
652777.85
652763.84
652747.98
652731.13
652719.23
652693.43
652655.65
652626.80
652609.88
652601.89
652590.84
652581.80
652574.77
652565.80
652552.81
652544.79
652544.79
652542.74
652545.59
652544.50
652544.42
652540.30
652525.20
652497.09
652476.05
652467.07
652461.07
652458.02
652455.95
652450.84
652442.74
652428.63
652408.55
652398.57
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453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
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X (m)
4706699.71
4706688.61
4706688.55
4706691.49
4706700.39
4706704.32
4706708.25
4706716.20
4706720.17
4706727.16
4706731.16
4706736.12
4706741.93
4706743.74
4706744.58
4706750.47
4706748.33
4706749.28
4706752.24
4706765.23
4706782.15
4706789.09
4706793.01
4706795.96
4706801.93
4706810.91
4706816.90
4706822.86
4706826.77
4706830.74
4706839.75
4706846.77
4706854.75
4706865.75
4706877.80
4706887.84
4706895.84
4706901.79
4706911.68
4706915.57
4706917.47
4706914.36
4706908.27
4706907.22
4706917.16
4706922.11
4706921.99
4706919.95
4706920.91
4706924.86
4706936.80
4706938.78
4706942.73

Y (m)
652389.60
652380.72
652374.72
652368.69
652359.60
652352.55
652346.51
652341.43
652338.39
652337.31
652337.27
652334.22
652316.16
652298.14
652283.13
652272.07
652259.09
652254.08
652251.05
652249.91
652241.73
652236.66
652228.62
652223.59
652221.52
652219.43
652218.37
652214.30
652206.26
652203.22
652204.13
652206.05
652203.97
652203.85
652208.72
652212.62
652212.53
652208.47
652197.37
652187.32
652177.31
652167.34
652158.40
652154.41
652148.31
652143.26
652132.26
652128.28
652124.27
652120.23
652114.10
652112.08
652108.04
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506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
5435
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X (m)
4706949.64
4706953.57
4706959.51
4706960.42
4706956.28
4706960.22
4706969.19
4706979.10
4706983.96
4706987.87
4706991.73
4706992.70
4707000.67
4707003.65
4707009.62
4707011.57
4707015.51
4707020.47
4707025.44
4707031.36
4707036.29
4707043.26

Y (m)
652098.96
652092.92
652086.86
652078.85
652064.90
652059.85
652056.76
652047.66
652034.60
652026.56
652013.52
652010.51
652007.43
652005.40
652002.33
651998.31
651992.27
651988.22
651985.17
651978.10
651971.05
651968.98

ЗАПОВЕД № РД-267
от 11 май 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42,
ал. 1, чл. 41, т. 3 и 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с предложение на
Община Каварна с вх. № 08-00-902 от 16.10.2017 г.,
вх. № 08-00-902 от 20.12.2017 г. и вх. № 08-00-902
от 13.02.2018 г. и стартирана от Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) процедура с
писмо с изх. № 08-00-902/23.02.2018 г. за:
Намаляване на площта на резерват „Калиакра“,
попадащ в землищата на с. Българево и с. Свети
Никола, община Каварна, област Добрич, с граница,
определена с Постановление за обявяване № 16298
от 26.09.1941 г. на министъра на земеделието и
държавните имоти, Заповед № 356 от 5.02.1966 г.
на председателя на Комитета по горите и горската
промишленост при Министерския съвет (МС) (ДВ,
бр. 30 от 1966 г.) и Заповед № 231 от 4.04.1980 г.
на председателя на КОПС при МС (ДВ, бр. 35 от
1980 г.) и с площ, актуализирана със Заповед № РД640 от 5.09.2006 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 85 от 2006 г.), Заповед № РД-767
от 6.10.2014 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 93 от 2014 г.), Заповед № РД-659
от 13.10.2017 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 91 от 2017 г.) и Заповед № РД-96
от 16.02.2018 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 24 от 2018г.), и
Увеличаване на площта на защитена местност
(ЗМ) „Степите“, попадаща в землищата на с. Българево и с. Свети Никола, община Каварна, област
Добрич, обявена като буферна зона на резерват
„Калиакра“ със Заповед № 390 от 25.04.1983 г. на
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председателя на КОПС при МС (ДВ, бр. 38 от
1983 г.) и прекатегоризирана в защитена местност
със Заповед № РД-514 от 12.07.2007 г. на МОСВ
(ДВ, бр. 72 от 2007 г.),
и предвид решение, описано в протокол от
3.05.2018 г., на комисия, назначена по реда на
чл. 38, ал. 1 и 2 от ЗЗТ със Заповед № РД-223 от
20.04.2018 г. на министъра на околната среда и
водите, която е разгледала предложенията на Община Каварна, вкл. и представената обосновка и
друга документация:
1. Намалявам с 21,987 дка площта на резерват
„Калиакра“ посредством изключване на поземлени
имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507,
07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519,
07257.33.580, съгласно ККР на с. Българево, община
Каварна, област Добрич, поради обстоятелството,
че представляват морски плаж „Болата“, път,
територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителни съоръжения и асфалтов паркинг и в
тях липсват растителни и животински видове и
природни местообитания – предмет на опазване в
резерват „Калиакра“, в т.ч.: местообитание на тюлен
монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна
степна растителност и животински свят и гнездови
ниши на редки и изчезващи видове птици, и същите
следва да бъдат изключени от резервата.
Резерват „Калиакра“ в границата, определена
с настоящата заповед, е с обща площ 7128,134 дка
и включва имоти с номера и морска акватория,
както следва:
1.1. поземлени имоти с идентификатори:
07257.33.291, 07257.33.292, 07257.33.295, 07257.33.296,
07257.33.310, 07257.33.318, 07257.33.396, 07257.33.398,
07257.33.413, 07257.33.498, 07257.33.531, 07257.33.579,
07257.43.252, 07257.43.254, 07257.43.304, 07257.43.402,
07257.45.281, 07257.45.283, 07257.45.293, 07257.45.294,
07257.45.302, 07257.45.307, 07257.45.314, 07257.45.315,
07257.45.316, 07257.45.509, 07257.45.517, 07257.45.520,
07257.46.253, 07257.46.256, 07257.46.285, 07257.46.400,
07257.46.405, 07257.46.406, съгласно кадастралната
карта и регистри за землището на с. Българево,
ЕКАТТЕ 07257, община Каварна, област Добрич,
одобрени със Заповед № РД-18-7 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща
площ 2436,192 дка;
1.2. поземлени имоти с идентификатори:
65543.31.87, 65543.31.141, 65543.31.155, 65543.31.174,
65543.31.176, 65543.31.185, 65543.31.188, съгласно
кадастралната карта и регистри за землището на
с. Свети Никола, ЕКАТТЕ 65543, община Каварна,
област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-19
от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с обща площ 691,942 дка;
1.3. морска акватория с обща площ 4000 дка
съгласно Заповед № 231 от 4.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС.
2. Увеличавам с 20,439 дка площта на защитена
местност „Степите“ посредством включване на
поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506,
07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518,
07257.45.519, съгласно ККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, с цел запазване на
естествения облик на местността.
Защитената местност в границата, определена
с настоящата заповед, е с обща площ 1110,439 дка.
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3. Настоящата заповед не променя режимите
на дейност, регламентирани със Заповед № 231 от
4.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС и
Заповед № 390 от 25.04.1983 г. на председателя на
КОПС при МС.
4. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – Варна, да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в границите
на защитените територии в ККР за землището на
с. Българево, община Каварна, област Добрич.
5. Промяната да се отрази в Държавния регистър
на защитените територии при МОСВ.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
5436

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-401
от 18 май 2018 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
В Заповед № РД-01-146 от 23.02.2018 г. (ДВ,
бр. 24 от 2018 г.) текстът „Формуляр за кандидатстване за получаване на финансиране от Агенцията за хората с увреждания по Методиката за
финансиране на проекти за започване и развитие
на самостоятелна стопанска дейност от лица с
трайни увреждания (приложение № 1)“ да се чете
„Формуляр за кандидатстване за получаване на
финансиране от Агенцията за хората с увреждания
(приложение № 1)“.
Наименованието на приложение № 1 „Формуляр
за кандидатстване за получаване на финансиране
от Агенцията за хората с увреждания по Методиката за финансиране на проекти за започване и
развитие на самостоятелна стопанска дейност от
лица с трайни увреждания“ да се чете „Формуляр
за кандидатстване за получаване на финансиране
от Агенцията за хората с увреждания“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-министър на труда
и социалната политика.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на всички заинтересовани лица за сведение.
Министър:
Б. Петков
5468

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 108
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите по
чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
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1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план от РГ за „Автомагистрала „Хемус“ – АД, клон Ботевград, за имоти
0.45, 0.19, 0.33, 102.2, 103.2, 0.51, 19.1, 12.126, 63.12,
101.108, 109.176, с обща дължина на трасето 1509 м,
землището на с. Скравена, община Ботевград.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащата от
горното решение процедура съгласно разпоредбите на ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
За председател:
Р. Милчева
5280

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1049
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение
№ 1010 от протокол № 39 от 29.03.2018 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, Решение № 1
от протокол № 1 от 24.01.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за външно трасе за
електрозахранване на базова станция № 4724 на
„Теленор България“ – ЕАД, разположена в ПИ
№ 10447.32.681 по КККР на гр. Велико Търново,
м. Дервеня – трасето на кабелното ел. захранване
започва с подземен кабел средно напрежение от
Муфа в ПИ № 10447.32.75 с трайно предназначение транспорт, общинска публична собственост,
преминава през ПИ № 10447.32.74 – земеделска
земя, държавна частна собственост, и достига МТТ,
разположен в захранвания имот ПИ № 10447.32.681.
Трасето на подземния кабел – ниско напрежение,
започва от МТТ, преминава изцяло през ПИ
№ 10447.32.681 и достига до базова станция № 4724.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
5281

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
РЕШЕНИЕ № 271
от 25 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 1, взето с протокол
№ 4 от 26.03.2018 г. на ЕСУТ при Община Джебел,
заявление с вх. № 06-11-37/26.03.2018 г. от областния
управител на област Кърджали и предложение от
кмета на общината с вх. № ОбС-00-545/18.04.2018 г.
Общинският съвет – гр. Джебел, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП на обект:
„Трансгранично планиране и информирани мерки
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за защита от наводнения на река Джебелска в
участък в урбанизираната територия на землището
на гр. Джебел и землището на с. Тютюнче“. Подробният устройствен план – парцеларен план, е в
обхват: поземлен имот с идентификатор 73804.11.53
по КККР (стар идентификатор 011053 по КВС) на
с. Тютюнче, община Джебел, с площ 5086 кв. м, с
трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: пасище, категория на
земята: IX, акт № 580 от 11.09.2017 г. за публична
общинска собственост, със собственик: Община Джебел, и поземлен имот с идентификатор
73804.11.107 по КККР (стар идентификатор 000010
по КВС) на с. Тютюнче, община Джебел, с площ
3845 кв. м, с трайно предназначение на територията:
територия, заета от води и водни обекти, начин на
трайно ползване: гранична река, със собственик:
държавата – МОСВ.
2. Възлага на кмета на община Джебел изпълнението на решението.
Настоящото решение подлежи на обжалване
чрез Общинския съвет – гр. Джебел, пред Административния съд – Кърджали, на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
Председател:
С. Мехмедали
5305

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 510
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗОС, чл. 62, ал. 9, чл. 62а,
ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, 5 и 6 от
Наредба № 27 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на община
Исперих Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на УПИ I-2859 и II-2860, кв. 82 по
регулационния план на гр. Исперих, като в резултат
на частичното изменение на ПУП – ПР поземлен
имот I-2859 с начин на трайно ползване „За КОО“
променя площта си от 960 кв. м на 1155 кв. м и
поземлен имот II-2860 с начин на трайно ползване
„За озеленяване“ променя площта си от 334 кв. м
на 130 кв. м.
2. Одобрява ПУП – ПЗ за УПИ I-2859, кв. 82
по регулационния план на гр. Исперих.
3. Дава съгласие да се промени начинът на
трайно ползване на част от поземлен имот II-2860,
кв. 82 по регулационния план на гр. Исперих с
площ 204 кв. м от „За озеленяване“ на „За КОО“.
4. Обявява за частна общинска собственост
част от новообразувания поземлен имот I-2859,
кв. 82 по регулационния план на гр. Исперих с площ
204 кв. м, образуван от изменението на поземлен
имот II-2860, кв. 82 с начин на трайно ползване „За
озеленяване“ с площ 334 кв. м с местонахождение
гр. Исперих, ул. Христо Ясенов № 2, с акт за публична общинска собственост № 2729 от 20.03.2009 г.
5. Възлага на кмета на община Исперих да
извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Димитров
5424
РЕШЕНИЕ № 511
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗОС, чл. 62, ал. 9, чл. 62а,
ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, 5 и 6 от
Наредба № 27 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община
Исперих Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на УПИ IV-9534, кв. 131 по регулационния план на гр. Исперих с начин на трайно
ползване „За озеленяване“, като в резултат на частичното изменение на ПУП – ПР се образуват нови
два поземлени имота: IV-2858 с начин на трайно
ползване „За озеленяване“ с площ 1007 кв. м и
V-2857 с начин на трайно ползване „За обществено
обслужване“ с площ 224 кв. м.
2. Одобрява ПУП – ПЗ за УПИ V-2857, кв. 131
по регулационния план на гр. Исперих.
3. Дава съгласие да се промени начинът на
трайно ползване на новообразувания имот V-2857,
кв. 131 по регулационния план на гр. Исперих с
площ 224 кв. м от „За озеленяване“ на „За обществено обслужване“.
4. Обявява за частна общинска собственост
новообразувания поземлен имот V-2857, кв. 131
по регулационния план на гр. Исперих с площ
224 кв. м, образуван от разделянето на поземлен
имот IV-9534, кв. 131, с начин на трайно ползване „За
озеленяване“ с площ 1231 кв. м с местонахождение
гр. Исперих, ул. Васил Левски, с акт за публична
общинска собственост № 5971 от 14.01.2016 г.
5. Възлага на кмета на община Исперих да
извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване на основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Димитров
5425

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 750
от 2 март 2018 г.
На основание чл. 91, ал. 1 от АПК във връзка с
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Оттегля Решение № 598 по т. 43 от протокол № 18
от 30.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Несебър
(ДВ, бр. 58 от 2017 г.), с което е одобрен проект за
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър,
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в частта му по отношение на УПИ І (с идентификатор 51500.505.226) и УПИ II-204, идентичен с
поземлен имот с идентификатор 51500.505.227 по КК
на гр. Несебър, в кв. 6702 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, предвиждащ придаване на 800 кв. м от
УПИ І (ПИ 51500.505.226) с площ 9241 кв. м към
УПИ IІ-204 (ПИ 51500.505.227) с площ 2115 кв. м и
урегулиране на част от УПИ І (ПИ 51500.505.226) с
площ 9241 кв. м на УПИ III с площ 801 кв. м. Площта на УПИ IІ-204 (ПИ 51500.505.227) – става
2915 кв. м, а на УПИ І (ПИ 51500.505.226) – 7640 кв. м.
Новообразуваният УПИ IІ-204 (ПИ 51500.505.227)
с площ 2915 кв. м се отрежда „За хотел, спорт и
озеленяване“, запазват се устройствената зона „Ок“
и действащите устройствени показатели: Плътност
на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м,
минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в
имота. Новообразуваният УПИ III с площ 801 кв. м
се отрежда „За търговия и озеленяване“, въвежда се
устройствена зона „Ок“ и се установяват следните
устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,2, Нкорниз – 10 м (3 етажа),
минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в
имота и предназначение. УПИ I – новообразуван (с
идентификатор 51500.505.226), променя площта си на
7640 кв. м, като запазва градоустройствените си показатели и предназначение „За озеленяване и спорт“.
Връща преписката на общинската администрация – Несебър, за изпълнение на процедурата по
чл. 65 от НССПКККР.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Кулев
5415
РЕШЕНИЕ № 780
от 5 април 2018 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от АПК Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 750 от 2.03.2018 г. и същото
придобива следната редакция:
На основание чл. 91, ал. 1 от АПК във връзка
с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Оттегля Решение № 598 от 30.06.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Несебър (ДВ, бр. 58 от
2017 г.), с което е одобрен проект за изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване на
к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, в
частта му по отношение на УПИ І (с идентификатор 51500.506.226) и УПИ II-204, идентичен
с поземлен имот с идентификатор 51500.506.227
по КК на гр. Несебър, в кв. 6702 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-запад, предвиждащ придаване на
800 кв. м от УПИ І (ПИ 51500.506.226) с площ
9241 кв. м към УПИ IІ-204 (ПИ 51500.506.227) с
площ 2115 кв. м и урегулиране на част от УПИ І
(ПИ 51500.506.226) с площ 9241 кв. м на УПИ III
с площ 801 кв. м. Площта на УПИ IІ-204 (ПИ
51500.506.227) става 2915 кв. м, а на УПИ І (ПИ
51500.506.226) – 7640 кв. м. Новообразуваният
УПИ IІ-204 (ПИ 51500.506.227) с площ 2915 кв. м
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се отрежда „За хотел, спорт и озеленяване“, запазват се устройствената зона „Ок“ и действащите
устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, минимално
озеленена площ – 50 %, и паркиране в имота.
Новообразуваният УПИ III с площ 801 кв. м се
отрежда „За търговия и озеленяване“, въвежда се
устройствена зона „Ок“ и се установяват следните
устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,2, Нкорниз – 10 м (3 етажа),
минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в
имота и предназначение. УПИ I – новообразуван (с
идентификатор 51500.506.226) променя площта си на
7640 кв. м, като запазва градоустройствените си показатели и предназначение „За озеленяване и спорт“.
Връща преписката на общинската администрация – Несебър, за изпълнение на процедурата по
чл. 65 от НССПКККР.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Кулев
5416

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 862
от 19 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасета за: външен водопровод през имоти: имот
с идентификатор 47189.146.106 по КККР (имот с
№ 000660 по КВС) – пасище, публична общинска
собственост, актуван с акт № 4017/18.10.2016 г.,
вписан в акт № 76, том VII, дело № 1138/2016 г.,
имот с идентификатор 47189.168.739 по КККР (имот
с № 000739 по КВС) – „За местен път“, общинска
публична собственост, и външно ел. захранване през
имоти: имот с идентификатор 47189.156.55 по КККР
(имот с № 156055 по КВС), имот с идентификатор
47189.156.57 по КККР (имот с № 156057 по КВС),
имот с идентификатор 47189.137.93 (имот с № 000354
по КВС) – „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска публична собственост, и имот с
идентификатор 47189.145.878 (имот с № 000878 по
КВС) – „За друг вид водно течение, водна площ,
съоръжение“, общинска публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
5297
22. – Министърът на 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 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Чукарово“, разположена на територията на общини „Тунджа“ и
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Елхово, област Ямбол, и община Тополовград,
област Хасково, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Х (m)
4603200
4599117
4598273
4594820
4594826
4592472
4593843
4596243
Изключена площ
4595230
4595225
4594760
4594765
Изключена площ
4597790
4597600
4597130
4597170
4597400

Y (m)
9502800
9517514
9521682
9524978
9522889
9522671
9511193
9499719
9518425
9518820
9518825
9518410

13.
9507740
14.
9508190
15.
9508060
16.
9507540
17.
9507430
5432
23. – Министърът на 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 проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Градище“, разположена в
землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4477010
4477410
4477000
4476716
4476535
4476476
4476030
4476135
Изключена площ

8547260
8546900
8546360
8546450
8546572
8546525
8546665
8547230

9.
10.
11.
12.

4477260
4477315
4477285
4477228
Изключена площ
4476478
4476478
4476440
4476440

8546836
8546912
8546937
8546857

13.
14.
15.
16.
5433

8546840
8546878
8546878
8546840
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15. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-33 от
16.05.2018 г. за обект: Ремонтно-възстановителни
работи на мост над р. Ботуня на път І-1 „Монтана – Враца“ при км 129+355, включително участъци
за привързване от км 129+220 до км 129+458. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5309
25. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява,
че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“
Разрешение за строеж № РС-35 от 16.05.2018 г. за
обект: АМ Струма ЛОТ 3.3 за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, Електрозахранване на ИТС при км 412+800, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а по
отношение на чл. 60 от АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
5308
46. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Антон, община Антон, и
с. Челопеч, община Челопеч, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Софийска област.
5363
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
улична регулация – закриване на улица от о.т. 296
до о.т. 320 и преобразуването є в пешеходна алея; изменение на план за улична регулация между о.т. 295
и о.т. 297; изменение на улична регулация между
о.т. 322 и о.т. 319; изменение границите на УПИ
І-55 и изменение границите на контактен УПИ V –
за озеленяване, кв. 9А; изменение границите на
УПИ ХІІІ-54 и изменение границите на УПИ
ХІV-50, кв. 24А, м. С. Железница, район „Панчарево“. Проектът е изложен в район „Панчарево“.
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 главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“.
5440
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1. – Община Борово на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № 26-421/16.05.2018 г. от Светлозар Петров – упълномощен
представител на „Кабелнефт“ – ООД, съобщава
на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Подземни оптични
мрежи в община Борово“ за нуждите на „Кабелнефт“ – ООД. Проектът се намира в стая № 202
в Община Борово и може да бъде прегледан. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до информационния център
при Община Борово.
5426
57. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
частично изменение на влязъл в сила регулационен план, засягащ границите на УПИ-ІХ – „За
административна сграда на община Велинград и
парк“ – ПОС в кв. 141 и УПИ І-3218 в кв. 148 по
плана на Велинград – собственост на Величка
Ангелова Чешмеджиева и наследници на Йордан
Ангелов Семерджиев, съгласно съдебно Решение
№ 4488 от 1.10.1998 г. С проекта за частично
изменение на влязъл в сила план за улична регулация се предвижда частично изменение на
уличнорегулационния план, засягащ улична алея
между УПИ ХІ – „За административна сграда на
община Велинград“, в кв. 141 и между УПИ I-3218 и
ІІ-3216 в кв. 148 по плана на Велинград. С проекта за частично изменение на влязъл в сила
план за дворищната регулация се предвижда
дворищнорегулационни линии да се променят
така, че границите на УПИ I-3218 в кв. 148 да
се присъединят към границите на УПИ ХІ – „За
административна сграда на община Велинград и
парк“, в кв. 141. Площта на УПИ ХІ – „За административна сграда на община Велинград и парк“,
в кв. 141 след промените е 4865 кв. м. Промените
в уличнорегулационните линии са показани с
кафяв цвят в идейния проект, а промените в
дворищнорегулационните линии – със зелен и
кафяв цвят. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5430
107. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх. № 70.00107/8.05.2018 г. на Атанас Георгиев Темелков,
председател на ДА „Електронно управление“, за
разглеждане на обект „Изграждане на резервен
център за данни на електронното управление“, с
подобект „Проектиране и изграждане на кабелно отклонение от оптична кабелна линия Враца – София, окл. 1, към комуникационни възли на
ДАЕУ и МО. ОКЛ „София 12 – СОСП София 4“,
парцеларен план/участък от ОКЛ, попадащ извън
урбанизираната територия, землища с. Бузяковци и с. Бърдо, община Ихтиман, Софийска
област. Новопроектираното трасе е разположено
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в обхвата на пътищата в земеделски и горски
територии на разстояние 0,60 м от имотните граници. Проектната дължина на трасето, попадаща
извън урбанизираната територия, е 8,698 км, а
на цялото трасе – 10,713 км. Засегнатите имоти
са: в землище с. Бърдо: ПИ 034030 – на община Ихтиман, ПИ 177016 – на община Ихтиман,
земи по чл. 19, ПИ 179005 – на община Ихтиман, земи по чл. 19, ПИ 179038 – на община
Ихтиман, ПИ 184021 – на община Ихтиман, ПИ
186001 – на община Ихтиман, земи по чл. 19, ПИ
228004 – на община Ихтиман, ПИ 228005 – на община Ихтиман, ПИ 228007 – на община Ихтиман,
ПИ 228008 – на община Ихтиман, ПИ 80 – на
държавата, ПИ 111 – на държавата, ПИ 112 –
на държавата. В землище с. Бузяковци: ПИ 27 – на
държавата, ПИ 52 – на държавата, ПИ 883 – на
община Ихтиман, ПИ 030202 – на „БТК“ – АД.
Проектът се намира в дирекция „Специализирана
администрация“ в сградата на Техническата служба
на Община Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с него, като при необходимост
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения по проекта до общинската администрация на Община Ихтиман.
5298
67. – Община Перник на основание чл. 128,
aл. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПР и ПЗ) за промяна предназначението на
21 поземлени имота в Перник, кв. Калкас, като: 1.
с плана за регулация от територията на поземлени
имоти с идентификатори 55871.222.48, 55871.222.22,
55871.222.23, 55871.222.6, 55871.222.7, 55871.222.20,
55871.222.21, 55871.222.100, 55871.222.29, 55871.222.30,
5871.222.32, 55871.221.210, 55871.221.85, 55871.221.93,
55871.221.61, 55871.221.122, 55871.221.160, 55871.222.31,
55871.221.101, 55871.222.50 и 55871.222.49 – горска, се
образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) I,
който се отрежда за „Депо за промишлени отпадъци“; образува се нов квартал 164; 2. с плана
за застрояване се определя зона за свободно застрояване в новообразувания УПИ I – „Депо за
промишлени отпадъци“, с показатели за нискоетажно застрояване и устройствена зона – Предимно производствена (Пп). Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Перник,
ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5312
1. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е издадено Разрешение за строеж № РД-20-38
от 23.05.2018 г. на възложителя „Електроенергиен
системен оператор“ – EАД, София, бул. Цар Борис III № 201, ЕИК 175201304, съгласно одобрения от областния управител на област Пловдив
на 21.05.2018 г. работен инвестиционен проект за
обект: „Реконструкция на съществуваща ВЛ 110 kV
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„Игнатиев“ в участъка от ст. № 75 до ст. № 100“,
попадащ в териториите на две общини: „Марица“
и Пловдив, област Пловдив, като енергиен линеен
обект на техническата инфраструктура. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5448
57. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Канализация“ – съоръжение
на техническата инфраструктора към УПИ I-21,
м. Конещица, землище на с. Баня, община Разлог,
отреден за „Безвредно производство на въздушни
балони“, собственост на Научнопроизводствено
предприятие „Русбал“ – ООД. Трасето минава
през имоти с № 000571, № 000581, № 000613 и
№ 000743, землище на с. Баня, община Разлог.
Проектът е изложен в стая № 306 на Община
Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5452
2. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
„Кабел 1 kV за захранване на имот 6.6 в землището
на с. Моминско, ЕКАТТЕ 48965, община Садово,
област Пловдив“. Проектът е на разположение в
сградата на общината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
5454
5. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за „Водопровод за
минерална вода за захранване на УПИ I-036001
и кабел ниско напрежение (НН) за захранване на
помпа за водопровода“ в землището на с. Левуново,
община Сандански, област Благоевград. Трасето
на водопровода е с дължина 229,06 м и преминава
през поземлени имоти с № 000058 – водно течение – МОСВ, 000331 – полски път на Община Сандански, 037003 – нива – „Ар Ви Ен Груп“ – ООД,
000063 – напоителен канал – Община Сандански,
036001 – УПИ I – „Ар Ви Ен Груп“ – ООД. Трасето на кабела е с дължина 197,20 м и преминава
по поземлени имоти с № 000058 – водно течение – МОСВ, 000331 – полски път на Община Сандански, 037003 – нива – „Ар Ви Ен Груп“ – ООД,
000063 – напоителен канал – Община Сандански,
036001 – УПИ I – „Ар Ви Ен Груп“ – ООД. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406,
ет. 4 в сградата на Община Сандански и може
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да се прегледа от заинтересуваните лица всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
5450
6. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за „Трасе на кабел
20 kV за захранване на УПИ 031035, м. Друма
(имот с идентификатор 43565.31.35 по КККР на
с. Лешница)“ в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград. Трасето
на кабела е с дължина 941,49 м и преминава по
поземлени имоти с идентификатори 43565.40.155,
43565.62.218 – полски пътища на Община Сандански, 43565.62.7 – частна собственост. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата
на Община Сандански и може да се прегледа от
заинтересуваните лица всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Сандански.
5451
2. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от
ЗУТ, че с Решение № 63, взето с протокол № 18
от 17.05.2018 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е
допуснат проект за ПУП – парцеларен план на
трасе за довеждащ водопровод за Площадка за
компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ 000274 и част от ПИ
158023 по КВС на с. Михилци, община Хисаря, преминаващ през общински имоти 304008 – полски
път, и 304009 – полски път, землище с. Михилци,
община Хисаря, по зелените линии за трасето
и сините пунктири за сервитута на приложения
проект, който се намира в сградата на общинската
администрация – Хисаря, ет. 2, отдел „УТСТИ“,
и може да се разгледа всеки присъствен ден. 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 – Хисаря.
5465
3. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от
ЗУТ, че с Решение № 64, взето с протокол № 18
от 17.05.2018 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е
допуснат проект за ПУП – парцеларен план на
трасе за външно електрозахранване за Площадка
за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ 000274 и част от ПИ
158023 по КВС на с. Михилци, община Хисаря, преминаващо през общински имоти 000260 – пасище,
мера, землище, и 304008 – полски път, землище
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с. Михилци, община Хисаря, по червените линии
за трасето и червените пунктири за сервитута на
приложения проект, който се намира в сградата
на общинската администрация – Хисаря, ет. 2,
отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа всеки
присъствен ден. 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 – Хисаря.
5466

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Явор
Георгиев Шивачев на Наредбата за условията и
реда за събиране на таксите за ползване на пътната
инфраструктура по Закона за пътищата, приета с
ПМС № 291 от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), по
което е образувано адм.д. № 2850/2018 г. по описа
на Върховния административен съд.
5299
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Национално ловно-рибарско
сдружение „Съюз на ловците и риболовците в
България“ със седалище и адрес на управление
София, бул. Витоша № 31 – 33, срещу Заповед
№ РД-48-37 от 14.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на цени
на разрешителни за лов за периода от 1.03.2018 г.
до 28.02.2019 г. и Заповед № РД-48-3 от 8.01.2018 г.
на министъра на земеделието, храните и горите
за изменение на т. 5 и 6 от Заповед № РД-48-37
от 14.12.2017 г. на министъра на земеделието,
храните и горите, по което е образувано адм.д.
№ 2370/2018 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
5300
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1,
чл. 189, ал. 1, чл. 192 и чл. 152, ал. 4 АПК съобщава, че по жалба на Любен Захариев Георгиев
от Благоевград, ул. Николай Петрини № 6, и
Идеал Едипов Мутишев от Благоевград, ул. Гьорче Петров № 7, с която се оспорва размерът на
такса „Битови отпадъци” за 2018 г. в раздел I,
т. 1.4, т. 1.4А от приложение № 1 на Тарифата за
конкретните размери на местните такси и цени на
услуги, предоставени от Община Благоевград, към
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Благоевград, приети на заседание на
ОбС – Благоевград, по протокол № 15/28.12.2017 г.,
с които е определен размерът на ТБО за 2018 г.
в Административния съд – Благоевград, е образувано адм. дело № 87/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.07.2018 г. от 11,30 ч.
5306
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

по протест на Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 14, ал. 1, т. 18 от Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, мандат 2015 – 2019 г.,
на Община Петрич, приет с Решение № 11 по
протокол № 3 от 3.12.2015 г. на ОбС – гр. Петрич,
е образувано адм. дело № 412/2018 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.07.2018 г. от 10 ч.
5307
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против Наредбата
за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на
търговските дружества, приета с Решение № 403
по протокол № 26/27.03.1997 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, и по-конкретно на
чл. 67, ал. 3 и приложение № 1 към същата, за
което е образувано адм. д. № 366/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.07.2018 г.
от 9,30 ч.
5417
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против Наредбата
за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Златарица
в търговски дружества, приета с Решение № 303
от 30.06.2005 г. по протокол № 33 от същата дата
от заседание на Общинския съвет – гр. Златарица.
Наредбата се оспорва в цялост като незаконосъобразна поради приемането є при допуснати
съществени процесуални нарушения, а разпоредбите на чл. 32, ал. 3 и чл. 33 от същата – и
поради противоречието им с материалноправни
норми от по-висок ранг. Образувано е адм. д.
№ 374/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 13.07.2018 г. от 9,30 ч.
5455
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
оспорена изцяло Наредба № 1 за осигуряване и
опазване на обществения ред на територията на
община Козлодуй. По протеста е образувано адм. д.
№ 289/2018 г., насрочено за 10.07.2018 г. от 10,30 ч.
5418
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на Наредбата
за определяне на местните данъци на територията
на община Кърджали, приета с Решение № 35 от
31.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по което е образувано адм. дело № 190/2018 г. по
описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.07.2018 г. от 10,20 ч.
5290
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Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите
на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Кърджали, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015 – 2019, приет с Решение № 37 от
10.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по което е образувано адм. дело № 201/2018 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.07.2018 г. от 10,25 ч.
5429
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите
на Наредбата за организация на движението при
кратковременно платено паркиране в Момчилград,
приета с Решение № 92 от 31.07.2012 г. на Общинския съвет – Момчилград, по което е образувано
адм. дело № 171/2018 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4.07.2018 г. от 10,30 ч.
5456
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК обявява, че е постъпил протест на
проку рор Марияна Сиракова от Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Наредбата за овладяване
на популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Рила в частта относно
израза „… или упълномощени от него длъжностни
лица“, приета с Решение № 201 от 27.09.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Рила. По протеста е
образувано адм. дело № 201/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 27.06.2018 г. от 10,30 ч.
5457
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 258/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 5,
чл. 23, ал. 4 в частта „…и/или упълномощени
от него длъжностни лица“ и чл. 25, ал. 1 във
връзка с чл. 12, т. 6, 7.1, 7.2 и 7.3 от Наредбата
за придобиване, притежаване и отглеждане на
животни – домашни любимци (кучета и котки),
на територията на община Монтана, приета с Решение № 107 от протокол № 7 от 24.04.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Монтана. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 258/2018 г. е насрочено
за 29.06.2018 г. от 10 ч.
5419
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми
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обекти на територията на община Септември,
приета с Решение № 375 от 23.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Септември, взето с протокол
№ 24. По протеста е образувано адм. д. № 448
по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за разглеждане на
27.06.2018 г. от 9,45 ч.
5420
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против чл. 63, ал. 1 и 2
от Наредбата за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване
на правата на собственост на Община Пазарджик
в търговските дружества, приета с Решение № 4 от
7.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
По протеста е образувано адм. д. № 495 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.,
насрочено за разглеждане на 27.06.2018 г. от 9,45 ч.
5458
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против чл. 6, ал. 4 и
чл. 33, ал. 7, изр. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Велинград,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 16 от
17.12.2015 г. на Общинския съвет – Велинград. По
протеста е образувано адм. дело № 485 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.
5459
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 32, ал. 3 и чл. 33, ал. 1 и 2 от Наредба № 9
за реда и условията за упражняване правата на
Община Русе върху общинската част от капитала
на търговските дружества, приета и последващо изменена с решения на Общинския съвет – гр. Русе,
по което оспорване е образувано адм. дело № 261
по описа на Административния съд – Русе, за
2018 г., V състав, насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 4.07.2018 г. от 10 ч.
5284
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. № 116/2018 г.
по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 4,
чл. 10, т. 5, чл. 16, ал. 6 в частта относно „талон
за административна регистрация“, чл. 27, ал. 2 в
частта относно „упълномощени от него лица“ и
чл. 28 от Наредбата за регистрация, стопанисване
и контрол на кучетата на територията на община
Борино, приета с Решение № 175 от 17.11.2008 г. на
Общинския съвет – с. Борино, по протокол № 18
от 17.11.2008 г. Делото е насрочено за 27.06.2018 г.
от 13,35 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
5291
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 115/2018 г. по протест на заместник
окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, т. 5, буква „е“ и чл. 11, ал. 1, т. 6, буква
„б“ от Наредбата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета, регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията
на община Рудозем, приета с Решение № 111 от
21.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Рудозем,
по протокол № 8 от 21.06.2012 г., насрочено за
11.07.2018 г. от 13,30 ч.
5292
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
административно дело № 114/2018 г. по протест
на Окръжна прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 3, чл. 14 относно частта
„документ за платена такса по чл. 175 от ЗВД
за съответната или предходната година“; чл. 23,
ал. 2 относно частта „упълномощени от него
лица“ и чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и
контрол на кучетата на територията на община
Смолян, приета с Решение № 145 от 19.07.2012 г.
на ОбС – гр. Смолян, по протокол № 10. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 10.07.2018 г.
от 14 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
5289
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
административно дело № 489/2018 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.09.2018 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване е Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
на Общинския съвет – с. Челопеч.
5293
Административният съд – София област, втори
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на
Окръжната прокуратура – София, е образувано
административно дело № 415/2018 г. по описа на
Административния съд – София област, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 19.09.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Горна Малина.
5421
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжната прокуратура – София,
е образувано адм. д. № 413/2018 г. по описа на
Административния съд – София област, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 19.09.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е Наредбата за определяне и админи-
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стриране на местните такси и цени на услуги на
Общинския съвет – с. Горна Малина.
5422
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 471/2018 г. по описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.09.2018 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 4, ал. 2 от Наредбата
за притежаването, отглеждането и развъждането
на домашни животни на територията на община
Ихтиман. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Ихтиман, чрез председателя му.
5460
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в Община
Каспичан, приета с Решение № 143 по протокол
№ 11 от 28.04.2016 г. на Общинския съвет – гр. Каспичан. Въз основа на протеста е образувано
административно дело № 177/2018 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
25.06.2018 г. от 9 ч.
5461
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
на Наредбата за рекламна и информационна дейност в община Смядово, приета с Решение № 135
по протокол № 3 от 8.04.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста е
образувано административно дело № 180/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 25.06.2018 г. от 9,30 ч.
5462
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 3,
ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 8, буква „е“, чл. 10, ал. 1,
т. 6, буква „б“ и чл. 22, ал. 4 (в частта относно
„упълномощени от него длъжностни лица“) от
Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Нови пазар, приета с Решение № 349 по протокол № 27 от 2.08.2013 г. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 173/2018 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
29.06.2018 г. от 9,30 ч.
5463
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
уведомява Джерард Мартин Халпин, гражданин
на Ирландия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че по гр.д.
№ 9082/2017 г. по описа на съда срещу него са
предявени искове по чл. 40 от ЗУЕС от Наталья
Ивановна Аблицына, както и че в деловодството
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на съда на адрес: Бургас, ул. Александровска
№ 101, се намират исковата молба и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. При неявяване на Джерард Мартин
Халпин или упълномощено от него лице в указания двуседмичен срок съдът ще назначи особен
представител.
5295
Габровският районен съд уведомява Самир
Аломерович, гражданин на Република Сърбия,
роден на 2.07.1994 г., без адресна регистрация на
територията на Република България, че срещу
него е образувано гр.д. № 682/2018 г. по описа на
съда въз основа на подадена от Деница Генчева
Дюлгерова искова молба с правно основание
чл. 49, ал. 1 от СК. Ако в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ ответникът
Самир Аломерович не се яви в PC – Габрово, за
да получи препис от исковата молба и приложенията или не упълномощи представител, ще му
бъде назначен особен представител.
5310
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 139 състав, уведомява Муса Сериджи, род.
на 19.08.1972 г., че има качеството на ответник
по гр.д. № 17037/2018 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
139 състав, образувано по предявен иск от Вера
Недялкова Николова с адрес: София, ж.к. Красно село, бл. 208А, ет. 3, ап. 9, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на съобщението
по чл. 48 от СК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
5301
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, уведомява по гр.д. № 25711/2018 г.
със страни: молител – Елена Кирилова Дунин,
и участник – „Химкомплект 2000“ – АД, че делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 19.09.2018 г. от 10 ч., за когато да се призоват
молителката и „Химкомплект 2000“ – АД, с препис от заповедта. Кани държателя на временно
удостоверение № 064 за поименни акции 65 бр. по
1 лв. за всяка, с обща номинална стойност 65 лв.,
издадено през 2000 г. на името на Елена Кирилова
Дунин в дружеството „Химкомплект 2000“ – АД,
София, с ЕИК 130125466, да заяви правата си върху
временните удостоверения най-късно в откритото
съдебно заседание, насрочено за 19.09.2018 г., 10 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Елена Кирилова
Дунин за обезсилване на ценната книга. В случай
че в указания срок държателят не заяви своите
права, ценните книги ще бъдат обезсилени. Нарежда да не се издават акции и да не се извършва
плащане по гореописаната ценна книга.
5303
Софийският районен съд, III гр. отделение,
149 състав, по гр. д. № 25700/2018 г. на основание чл. 560 и 568 от ГПК и Заповед № 395703
от 27.04.2018 г. кани държателя на временно
удостоверение № 2/13.06.2000 г., издадено от
„Х имкомплек т 20 0 0“ – А Д, ЕИК 130125466,
за 100 броя поименни акции от капитала на
„Х имкомплек т 20 0 0“ – А Д, ЕИК 130125466,
всяка с номинална стойност 1 лв., собственост
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на Йорданка Стоянова Георгиева, да заяви по
настоящото дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 3.10.2018 г.
от 13,20 ч., когато ще се разгледа молбата на
Йорданка Стоянова Георгиева за обезсилване
на това удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаната ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 3.10.2018 г.
от 13,20 ч., за когато да се призове молителят
Йорданка Стоянова Георгиева.
5311
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
92 състав, по гр. д. № 25709/2018 г. на основание чл. 560 – 568 ГПК и Заповед № 395381
от 26.04.2018 г. кани държателя на временно
удостоверение № 128, издадено от „Химкомплект 2000“ – АД, ЕИК 130125466, за 2500 броя
налични поименни акции с право на глас от
капитала на „Химкомплект 2000“ – АД, ЕИК
130125466, всяка с номинална стойност 1 лв.,
собственост на Стефан Василев Цонев, да заяви
по настоящото дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 9.07.2018 г.
от 13,30 ч., когато ще се разгледа молбата на
Стефан Василев Цонев за обезсилване на това
удостоверение. В случай че в указания срок
държател ят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаната ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 9.07.2018 г.
от 13,30 ч., за когато да се призове молителят
Стефан Василев Цонев.
5427
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 15, ал. 1 ЗПП вписа в регистъра на политическите партии при Софийския градски
съд по ф.д. № 19/2018 г. политическа партия
с на и менова н ие „Н А Ц ИОН А Л Н А А Л Т ЕРНАТИВА РОДОВЕ ОБЩНОСТ ДЪРЖ АВА“, с
абревиатура НАРОД, със седалище – гр. Сливен, и адрес на управление: гр. Сливен, ул. Г.
С. Раковски № 17, ет. 3, офис № 7. Уставът на
политическата партия е приет на учредителен
конгрес, проведен на 21.01.2018 г., и представлява неразделна част от настоящото решение.
Вписва Операт ивен съвет в състав: Георг и
И ва нов Ге орг иев – п р едс едат е л; Вла д и м и р
Минков С т ефа нов – замес т ник-п редседат ел;
Елена Донева Гунчева – заместник-председател;
Николай Мин чев Колев – а дм инист рат ивен
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секретар; Живко Иванов Йорданов – организационен секретар; Катя Пеева Чумаш – член;
Надя Константинова Василева – член. Вписва
контролно-ревизионна комисия в състав: Атанаска Стефанова Драганова – председател, и
членове: Валентин Жоров Алексиев и Натали
Желязкова Стоянова. Партията се представлява
от председателя Георги Иванов Георгиев.
5428

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ ЕН И Я
44. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
училища в чужбина“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 26.07.2018 г. в
10 ч. на адрес: София, Народно събрание на
Република България, зала „Запад“, пл. Народно
събрание № 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за извършената дейност; 2. утвърждаване на нови членове на асоциацията;
3. финансов отчет; 4. приемане на оставката на
Мария Бургграф, член на УС; 5. избор на нови
членове на УС; 6. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията да присъстват лично
или чрез упълномощени лица. Регистрацията
започва в 9 ч. Материалите за провеждане на
общото събрание ще бъдат на разположение на
членовете в офиса на асоциацията – Пловдив
4000, ул. Цар Асен № 24, Пловдивски университет „Паисий Хилиендарски“, кабинет 203, от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
5449
1. – Управителният съвет на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи
в България – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
членовете на 6.07.2018 г. в 15 ч. в сградата на
МБАЛ „Сердика“ – ул. Дамян Груев № 6 (бивша
Ендокринология), при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на сдружението; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. предложение
за промяна в устава на сдружението; 4. разни.
5439
5. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Юндола“ – Велинград, на основание
чл. 15, ал. 3 от устава и чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.07.2018 г. в 11 ч. в
залата на Художествената галерия – Велинград,
при следния дневен ред: 1. приемане на устав; 2.
избор на нови ръководни органи: председател,
управителен съвет и контролна комисия.
5413
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