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ПРАВИЛА

за свободно използване на радиочестотния
спектър
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Правилата определят условията
за свободно използване на радиочестотния
спектър, включително техническите пара
метри за работа на радиосъоръженията или
електронните съобщителни мрежи.
Чл. 2. Радиочестотният спектър се използва
свободно от следните радиосъоръжения или
електронни съобщителни мрежи:
1. устройства с малък обсег на действие;
2. радиосъоръжения, работещи под кон
трола на електронни съобщителни мрежи;
3. елект ронни съобщителни мреж и за
производство на програми и провеждане на
специални събития (PMSE), SAP/SAB, вклю
чително ENG/OB;
4. електронни съобщителни мрежи за пре
доставяне на мобилни съобщителни услуги на
борда на въздухоплавателни средства (MCA
услуги) и на борда на плавателни съдове
(MCV услуги);
5. радиосъоръжения само за приемане.
Раздел II
Условия за използване на радиочестотния
спектър и технически параметри
Чл. 3. (1) Радиочестотният спектър за ра
бота на радиосъоръженията или електронните
съобщителни мрежи по чл. 2 е посочен в
приложение № 1.
(2) При използването на радиочестотния
спектър се спазват условията и техническите
параметри, посочени съответно в приложения
№ 2 – 5.
(3) Разрешава се използването на посо
чените в приложения № 2.1 – 2.13 съседни
радиочестотни ленти като една радиочестотна
лента, при условие че се спазват специфич
ните условия за всяка една от тези съседни
радиочестотни ленти.
Чл. 4. Категориите устройства с малък
обсег на действие по чл. 2, т. 1 в зависимост
от тяхното приложение са:
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1. неспецифични устройства с малък обсег
на действие – всички видове радиоустройства,
независимо от приложението или целта, които
отговарят на техническите условия, опреде
лени за дадена честотна лента; обикновено
се използват за телеметрия, телеуправление,
алармени системи, предаване на данни по
принцип и други приложения;
2. системи за локализиране, проследяване
и събиране на данни;
3. устройства за широколентов пренос на
данни – обхващат радиоустройствата, които
използват широколентова модулация за дос
тъп до спектъра; обикновено се използват за
безжични системи за достъп като локални
радиомрежи (WAS/RLAN) или широколен
тови устройства с малък обсег на действие в
мрежи за данни;
4. т ра нс по р т н и т е лем ат и ч н и ус т р ой
ства – радиоустройства, които се използват
в областта на транспорта (пътен, железопътен,
воден или въздушен в зависимост от съответ
ните технически ограничения), управлението
на трафика, навигацията, управление на мо
билността и в интелигентните транспортни
системи (ИТС); обикновено се използват
за интерфейси меж ду различните видове
транс порт, комуникация между превозните
средства (например автомобил с автомобил),
между превозните средства и неподвижни
обекти (например автомобил с инфраструк
тура), комуникация от и към потребителите,
както и за радарни системи;
5. устройства за радиоопределяне – радио
устройства, използвани за определ яне на
местоположение, скорост и/или други харак
теристики на даден обект, или за получаване
на информаци я относно тези парамет ри;
устройствата за радиоопределяне обикновено
провеждат измервания за получаване на та
кива характеристики; от това определение се
изключват всякакъв вид мрежи от вида „точка
към точка“ или „точка към много точки“;
6. алармени системи или устройства с ни
сък коефициент на запълване/висока надежд
ност – радиоустройства, които се основават
на ниска като цяло степен на използване на
спектъра и правила за достъп до спектъра
с нисък коефициент на запълване, за да се
гарантира достъп до спектъра и предаване с
висока надеждност в споделените радиочестот
ни ленти; обикновено се използват за системи,
които изпращат от отдалечено местоположение
чрез радиовръзка предупреждение за опасност,
и за алармени системи за социални нужди
за осигуряване на надеждна комуникация на
хора, изпаднали в беда;
7. устройства за управление на радиомоде
ли – специфичен вид радиооборудване за те
леуправление и телеметрия, което се използва
за дистанционно управление на движението на
модели (главно умалени модели на превозни
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средства) във въздуха, на земята, над или под
водната повърхност;
8. индуктивни устройства – радиоустрой
ства от индуктивни системи, които работят
с магнитни полета и се използват за близ
кополева комуникация; това са обикновено
а вт омоби л н и и моби ла йзери, вк л юч ва щ и
на п ри мер а вт омат и ч но ра зпозна ва не на
предмети, устройства за идентификация на
животни, алармени системи, откриване на
кабели, управление на отпадъци, определяне
на самоличност, безжични гласови връзки,
контрол на достъпа, сензори за разстояние,
охранителни системи, включително радио
честотни индуктивни охранителни системи,
предаване на данни към преносими устройства,
безжични системи за управление и системи
за автоматично събиране на пътни такси;
9. радиомикрофони, спомагателни слухови
устройства, безж ични аудио- и мултиме
дийни стрийминг приложения и безжично
звукотехническо оборудване за подготовка
на програми и специални събития (PMSE);
10. устройства за радиочестотна иденти
фикация – радиокомуникационни системи,
основани на „маркер“/запитващо устройство,
състоящи се от радиоустройства („маркери“),
прикрепени към одушевени или неодушевени
обекти, и предавателно-приемащи устройства
(запитващи устройства), които задействат мар
керите и получават обратно данни; обикновено
се използват за проследяване и идентифици
ране на обекти, като например за електронно
наблюдение на артикули (EAS) и за събиране
и предаване на данни за обектите, към които
са прикрепени маркерите; последните могат да
са без батерии или да се захранват частично
или изцяло с батерии; отговорите от маркера
се валидират от запитващото му устройство
и се предават на неговата приемаща система;
11. активни медицински изделия за имплан
тиране – обхващат частта за радиовръзка на
активните имплантируеми медицински изде
лия, които са предназначени да бъдат изцяло
или частично поставени по хирургичен или
медикаментозен път в човешкото тяло или в
тялото на животно, и където е приложимо,
техните периферни устройства;
12. устройства, използващи свръхширо
колентова технология (UWB) – оборудване,
включващо като неразделна част или като
принадлежност технология за радиовръзка на
близки разстояния, свързана с целенасочено
генериране и предаване на радиочестотна
енергия, разпределяща се в радиочестотна
лента, по-широка от 50 MHz, която може да
се застъпва с няколко радиочестотни ленти,
определени за радиослужбите; UWB устрой
ствата могат да се използват на закрито или
ако се използват на открито, не трябва да
са прикрепени към неподвижна инсталация,
неподвижна инфраструктура или неподвижна
външна антена;
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13. безжични приложения с малък обсег
на действие, които са различни от посочените
в т. 1 – 12.
Чл. 5. (1) Използването на радиочестот
ния спектър на борда на въздухоплавателни
средства или на борда на плавателни съдове,
регистрирани под юрисдикцията на Република
България, е след предварително разрешение на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или упълномоще
но от него длъжностно лице за монтиране и
експлоатация на необходимите съоръжения
на борда на съответното въздухоплавателно
средство или съответния плавателен съд в
следните случаи:
1. за предоставяне на МСА услуги;
2. за предоставяне на MCV услуги;
3. от земни станции на борда на възду
хоплавателни средства (AES);
4. от земни станции на борда на плавателни
съдове (ESV);
5. от земни станции на мобилни платформи
(ESOMPs);
6. от земни станции в движение (ESIM);
7. от земни станции на борда на въздухопла
вателно средство, работещи с геостационарни
и негеостационарни спътникови мрежи.
(2) При използването на радиочестотния
спектър се спазват изискванията за авиа
ционна безопасност чрез сертифициране на
летателната годност и други приложими към
въздухоплаването разпоредби и изискванията
за морската безопасност и/или обществената
сигурност и други приложими към морското
оборудване разпоредби.
Чл. 6. Използването на радиочестотния
спектър в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 3 – 7
се разрешава при условие, че операторът
на спътниковата мрежа, под чийто контрол
работи земната станция, е уведомил Евро
пейския офис по съобщения за работата на
спътниковата си мрежа.
Чл. 7. При използването на радиочестотния
спектър се спазват действащите в Република
България стандарти и стандартизационни
документи, приложими за радиосъоръжения
та или електронните съобщителни мрежи
по чл. 2.
Чл. 8. (1) Използването на ра диосъо
ръжени ята трябва да е в съответствие с
изискв анията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръжения, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението.
(2) Радиосъоръженията се монтират, под
държат и използват по начина и предназначе
нието, определени от производителя, така че
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както при нормална работа, така и в условия
на неизправност да са гарантирани здравето
и безопасността на хората и на домашните
животни и защита на вещите.
(3) Не се допускат:
1. изменение на техническите параметри на
радиосъоръженията спрямо тези, определени
от производителя;
2. електронни съобщения, които съдържат
заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ,
бедствие, авария, злополука или тревога;
3. използване на ретранслатори и/или
повторители и включване на допълнителни
усилвателни устройства между изхода на ра
диосъоръжението и неговата антена.
Чл. 9. (1) При използването на радиочестот
ния спектър трябва да се спазват нормите и
изискванията за защита на населението от
вредното въздействие на електромагнитни
полета в съответствие с Наредба № 9 от
1991 г. за пределно допустими нива на елек
тромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти.
(2) Лицата трябва да предприемат мерки
за намаляване до минимум на риска за на
селението от вредни електромагнитни полета
и излъчвания, като разполагат електронните
съобщителни устройства на такива места,
където населението ще бъде най-малко из
ложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните из
л ъчвани я, вследст вие експ лоатаци я та на
електронните съобщителни устройства, пре
вишат определените в съответните стандарти
гранични стойности, лицата се задължават да
ги приведат в съответствие възможно найбързо или ако това е невъзможно, да спрат
използването на засегнатите устройства.
(4) При възникване на проблем, свързан
с електромагнитната съвместимост, лица
та правят за своя сметка предписаните от
Комисията за регулиране на съобщенията
промени в местоположението и параметрите
на електронните съобщителни устройства.
(5) В случай че превишаването на гра
ничните стойности на електромагнитните
излъчвания е в резултат от работата на две
или повече устройства, разположени в непос
редствена близост едно до друго, и при тяхната
работа преди инсталирането на последното
не се наблюдава превишаване на граничните
стойности, то лицето, инсталирало най-късно
устройството, трябва да осигури такива усло
вия, при които не се превишават граничните
стойности на електромагнитните излъчвания,
или да преустанови работата на устройството.
Чл. 10. При използването на радиочестот
ния спектър не се причиняват вредни смуще
ния и не се претендира за защита от вредни
смущения при условие, че не се нарушават
изискванията за несъздаване на смущения при
ползване на радиочестотния спектър.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Категория на устройствата с малък
обсег на действие“ е група от устройства с
малък обсег на действие, които използват
радиочестотния спектър със сходни техни
чески механизми за достъп до спектъра или
въз основа на общи сценарии за използване.
2. „Устройство с малък обсег на действие“ е
радиоустройство, което осигурява еднопосочна
или двупосочна комуникация и което предава
и/или получава сигнал на къси разстояния с
ниска мощност.
3. „СВ (Citizen Band) 27 MHz“ е граждански
късовълнов радиочестотен обхват 26.96-27.41
MHz.
4. „PMR (Private/Professional Mobile Radio)“
е електронна съобщителна мрежа от подвижна
радиослужба, в която всички радиостанции
се свързват равнопоставено помежду си.
5. „LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)“
са спътникови терминали с еквивалентна
изот ропно излъчена мощност (e.i.r.p.) не
по-висока от 34 dBW от радиослужби непод
вижна спътникова и/или радиоразпръскване
спътниково, работещи без необходимост от
обслужване и под контрола на спътникова
система и предназначени за осъществяване на
цифрови електронни съобщения чрез спътници
на геостационарна орбита.
6. „HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals)“
са спътникови терминали с еквивалентна
изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), по-ви
сока от 34 dBW и не по-висока от 60 dBW, от
радиослужби неподвижна спътникова и/или
радиоразпръскване спътниково, работещи без
необходимост от обслужване и под контрола
на спътникова система и предназначени за
осъществяване на цифрови електронни съ
общения чрез спътници на геостационарна
орбита.
7. „VSAT (Very Small Aperture Terminal)“ е
земна станция с малка апертура на антената
от неподвижна-спътникова радиослужба.
8. „Интелигентни транспортни системи“
(ИТС) са набор от системи и услуги, базирани
на информационни и съобщителни технологии,
включващи обработка, контрол, позициони
ране, комуникация и електроника, които се
прилагат към система за пътен транспорт
или към система за градски железопътен
транспорт, или и към двете.
9. „Път н и и н т ел и г ен т н и т ра нспор т н и
системи“ са интелигентни транспортни сис
теми, които се прилагат за всеки вид пътен
транспорт (включително при използване извън
пътя) и позволяват свързана с безопасността
комуникация между превозни средства (V2V)
и между инфраструктура и превозни средства
(I2V). ИТС, които се прилагат за железопътни
линии, които не са отделени от пътното или
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пешеходното движение (например трамваи и
леки железници), също се считат за част от
пътните ИТС.
10. „Градски железопътни интелигентни
транспортни системи“ са интелигентни тран
спортни системи, прилагани за градски или
крайградски железопътни линии, постоянно
направлявани от поне една система за кон
трол и управление и отделени от пътното и
пешеходното движение.
11. „Ground probing radar (GPR) imaging
system“ е система за получаване на изображе
ние при използване на радар за дълбочинно
обследване на терен. Това е сензор за сму
щаващо поле, проектиран да работи само
когато е в контакт с обследвания терен или е
на разстояние до един метър от повърхността
му, за откриване или получаване на изобра
жения от обекти, разположени под земната
повърхност, или определяне на физически
свойства в дълбочина на терена. За тази цел
енергията от GPR системата се насочва към
повърхността на терена.
12. „Wall probing radar (WPR) imaging system“
е система за получаване на изображение при
използване на радар за обследване на стена.
Това е сензор за смущаващо поле, проектиран
да открива местоположението на обекти в
стена или да определя физически свойства във
вътрешността на стената. Стената е бетонна
конструкция, част от мост, стена в рудник
или друга физическа конструкция, която е
достатъчно плътна и дебела, за да погълне
по-голямата част от излъчения от системата
сигнал.
13. „Охраняеми граници на летищата“ са
терените, обхванати от периметровата ограда
на летище.
14. „SNG TES (Satellite News Gathering
Transportable Earth Stations)“ е радиосъоръже
ние за предаване на телевизионни сигнали и
съпътстващ звук или само звук от мястото
на събитието към спътник, позициониран на
геостационарна орбита.
15. „SA P (Services Ancillary to Program
making)“ са спомагателни служби за производ
ство на програми, подпомагащи дейностите по
производство на програми, като създаване на
филми, реклами, корпоративни видеовръзки,
концерти, театри и други подобни дейности,
които не са първоначално предназначени за
разпространение към широката публика.
16. „SAB (Services Ancillary to Broadcasting)“
са спомагателни служби за радиоразпръсква
нето, подпомагащи дейностите на телевизион
ните оператори при производство на техния
програмен материал.
17. „ENG (Electronic News Gathering)“ е
електронно събиране на новини – събиране на
видео- и/или звуков материал, без помощта
на филмова лента или магнетофон, посред
ством малки, често ръчни електронни камери
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и/или микрофони, използващи радиовръзки
към студио и/или към портативни или други
записващи устройства.
18. „ОВ (Outside Broadcasting)“ е външно
радиоразпръскване – временно използване на
оборудване за производство на програма на
мястото на събитието за пряко предаване на
новини, спортни или други събития с про
дължителност от няколко часа до няколко
седмици.
19. „Временна радиорелейна линия“ е радио
релейна линия, предназначена за предаване
на информация от мястото и само за времето
на отразяваното събитие.
20. „Базова приемно-предавателна станция
на въздухоплавателно средство (бордова BTS)“
е мобилна съобщителна станция, разполо
жена във въздухоплавателно средство, която
използва радиочестотен обхват 1800 MHz за
GSM и LTE системите и радиочестотен обхват
2100 MHz за UMTS системата.
21. „Модул за у правление на мрежата
(NCU)“ е съоръжение, разположено на борда
на въздухоплавателно средство, което чрез
повишаване на нивото на шума в мобилните
радиочестотни обхвати за приемане гарантира,
че предаваните радиосигнали от наземните
мобилни електронни съобщителни мрежи,
изброени в приложение № 5, не се приемат
в пътническия салон.
22. „Базова приемно-предавателна станция
на борда на плавателен съд (БС на плавателен
съд)“ е пикоклетка за мобилна връзка, разпо
ложена на плавателен съд и поддържаща GSM
услуги в радиочестотните обхвати 900 MHz и/
или 1800 MHz, UMTS услуги в радиочестотeн
обхват 2100 MHz и LTE услуги в радиочестот
ните обхвати 1800 MHz и 2600 MHz.
23. „ESOMPs (Earth Stations On Mobile
Platforms)“ са спътникови терминали, монти
рани на сухопътни превозни средства, вклю
чително преносими устройства, използвани
в движение или при временно спиране, на
борда на въздухоплавателни средства и на
плавателни съдове, работещи в електрон
ните съобщителни мрежи от неподвижна
спътникова радиослужба, предназначени за
предоставяне на широколентови съобщителни
услуги чрез спътници на геостационарна или
негеостационарна орбита.
24. „ESIM (Earth Station In-Motion)“ са спът
никови терминали, монтирани на сухопътни
превозни средства, включително преносими
устройства, използвани в движение или при
временно спиране, на борда на въздухопла
вателни средства и на плавателни съдове,
работещи в електронните съобщителни мре
жи от неподвижна спътникова радиослужба,
предназначени за предоставяне на широколен
тови съобщителни услуги чрез спътници на
геостационарна или негеостационарна орбита.
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25. „PMSE (Programme Making and Special
Events)“ (Производство на програми и специал
ни събития) са радиоприложения, използвани
при SAP/SAB, ENG/OB, и приложения, използ
вани при провеждане на срещи, конференции,
културни и образователни дейности, търговски
панаири, развлечения, спортни, религиозни
и други публични или частни събития за
приемане на аудио-/визуална информация в
реално време.
26. „MBANS (Medical Body Area Network
Systems)“ са мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото, из
ползвани за снемане на медицински данни и
предназначени за употреба в безжични мрежи
с ниска мощност, състоящи се от множество
носени върху тялото датчици и/или задей
стващи устройства, както и като централно
устройство, разположено върху или в близост
до човешкото тяло.
27. „WIA (Wireless Industrial Applications)“
са безж и ч ни ин д ус т риа л ни п ри ложени я,
използвани за безжични връзки в индустри
ални условия, включително за управление и
комуникация с работник, безжични сензори
(вода, газ и електричество; метеорологични
инструменти; измерване на замърсяването;
данни за околната среда, като например нива
на алергени (полени, прах), електромагнит
но замърсяване (слънчева активност, шум)
и задвижващи устройства (контролиращи
например улично осветление или светофар).
28. „Автомобилен радар“ е движещо се
радарно устройство за подпомагане функциите
на превозното средство.
29. „Радари за измерване на ниво в резер
воари“ (Tank Level Probing Radar – TLPR) са
специфичен вид приложение за радиоопреде
ляне и се използват за измерване на нивото
в резервоари, като се инсталират в метални
или железобетонни резервоари или в подоб
ни конструкции, направени от материал със
сходни характеристики на затихване. Пред
назначението на резервоара е да съдържа
определено вещество.
30. „Алармени системи за социални нуж
ди“ са радиокомуникационни системи, които
осигуряват надеждна комуникация на хора,
изпаднали в беда в ограничено пространство,
за да повикат помощ. Те обикновено се из
ползват за подпомагане на възрастни хора
или на хора с увреждания.
31. „Спомагателни слухови устройства“ са
радиокомуникационни системи, които дават
възможност на лица с увреден слух да подоб
рят слуховите си възприятия. Инсталирани
те системи обикновено включват един или
повече радиопредаватели и един или повече
радиоприемника.
32. „Безжично звукотехническо оборудване
за PMSE“ e радиосъоръжение, използвано за
предаване на аналогови или цифрови сигнали
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със звукова честота между ограничен брой пре
даватели и приемници, като радиомикрофони,
системи за слухов мониторинг или връзки
за предаване на звук, използвани главно за
създаването на програми за радио- или те
левизионно разпръскване или за частни или
публични обществени или културни прояви.
33. „Устройства с висок коефициент на за
пълване/за непрекъснато предаване“ обхваща
радиоустройствата, които се основават на
предаване с малко закъснение и висок коефи
циент на запълване. Обикновено се използват
за лични системи за безжичен стрийминг на
аудио- и мултимедийно съдържание, използ
вани за сигнали за комбинирано аудио-/ви
деопредаване и аудио-/видеосинхронизиране,
мобилни телефони, системи за развлечение
в дома или автомобила, безжични микрофо
ни, безжични високоговорители, безжични
слушалки, носени от човек радиоустройства,
спомагателни слухови устройства, устройства
за слухов мониторинг, безжични микрофони
за концерти и други сценични представления
и аналогови FM предаватели с ниска мощност.
34. „Базова приемно-предавателна станция
на борда на плавателен съд (БС на плавателен
съд)“ означава пикоклетка за мобилна връзка,
разположена на плавателен съд и поддържаща
услуги чрез GSM, LTE или UMTS в съответ
ствие с приложение № 5.
35. „e.i.r.p.“ е еквивалентна изотропно из
лъчена мощност.
36. „e.r.p.“ e ефективна излъчена мощност.
37. „Коефициент на запълване“ – определя
се като съотношението, изразено в проценти,
на Σ(Ton)/(Tobs), където Ton е времето, през ко
ето дадено единично предавателно устройство
е в режим „включено“, а Tobs е периодът на
наблюдение. Ton се измерва в дадена радио
честотна лента на наблюдение (Fobs). Освен
ако не е посочено друго в приложенията към
чл. 3, ал. 2, Tobs е непрекъснат период от един
час, а Fobs е приложимата радиочестотна
лента. По-свободни условия по смисъла на
чл. 3, параграф 3 от Решение 2006/771/EО
(както е изменено) означава, че държавите
членки могат да разрешат по-висока стойност
на „коефициента на запълване“.
38. Радиомикрофоните са малки предава
тели с ниска мощност (обикновено по-малка
или равна на 50 mW), предназначени за при
крепване и носене върху човешкото тяло за
предаване на звук. Приемниците са съобразени
със специфичните нужди и могат да варират от
малки и преносими до монтирани на стойка
модули като част от многоканални системи.
39. DEC T – Dig ita l En hanced C ord less
Telecommunications (Digital European Cordless
Telecommunications) е стандарт за безжични
телефонни системи.
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40. „Мрежа за данни“ е съвкупност от
няколко мрежови устройства с малък обсег
на действие, включително точка за достъп
до мрежата, като мрежови компоненти, и
безжичните връзки между тях. В дадена мре
жа за данни точката за достъп до мрежата
представлява фиксирано наземно устройство
с малък обсег на действие, което служи за
свързване на други устройства с малък обсег
на действие към мрежата с оглед обслужване
на платформи, разположени извън въпросната
мрежа за данни.
41. „Мрежово устройство с малък обсег на
действие“ означава устройство с малък обсег
на действие, свързано в мрежа за данни, която
потенциално обхваща по-обширни райони;
свързаните в мрежа устройства с малък обсег
на действие са под контрола на точките за
достъп до мрежата.
42. „Устройства за снемане на медицински
данни“ обхваща предаването на негласови
данни от и към неимплантируеми медицински
изделия за проследяване, диагностициране
и лечение на пациенти в здравни заведения
или в домовете им, предписано от надлежно
оправомощени здравни специалисти.
43. „Измервателни устройства“ са радио
устройствата, които са част от двупосочни
радиокомуникационни системи, позволява
щи дистанционно наблюдение, измерване и
предаване на данни в интелигентни мрежови
инфраструктури като тези за електроенергия,
газ и вода.
44. „Алармена система“ е устройство, чиято
основна функция е подаването посредством
радиовръзка на предупредителен сигнал към
отдалечена система или лице при възникване
на проблем или специфична ситуация. Радио
алармите включват такива за социални нужди
и за целите на сигурността и безопасността.
45. ULP-WMCE (Ultra-Low Power Wireless
Medical Capsule Endoscopy) е безжична меди
цинска капсулна ендоскопия, използваща се
за снемане на медицински данни, и е пред
назначена за използване при медицински
взаимодействия лекар-пациент с цел придо
биване на изображения на храносмилателните
пътища на човека.
46. МСД е Международен съюз по дале
косъобщения.
§ 2. Правилата въвеждат разпоредбите на:
1. Решен ие 20 0 8/294/ ЕО на Европей
ската комисия от 7 април 2008 г. относно
хармонизираните условия за използване на
радиочестотния спектър за предоставяне на
мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги) в
Общността (ОВ, L 98/19 от 10 април 2008 г.).
2. Решение 2010/166/ЕС на Европейската
комисия от 19 март 2010 г. за хармонизирани
условия за използване на радиочестотния
спектър за мобилни съобщителни услуги на
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борда на плавателни съдове (MCV услуги) в
Европейския съюз (ОВ, L 72/38 от 20 март
2010 г.).
3. Решение за изпълнение 2013/654/ЕС на
Европейската комисия от 12 ноември 2013 г.
за изменение на Решение 2008/294/ЕО за
включване на допълнителни технологии за
достъп и радиочестотни ленти за мобилни
съобщителни услуги на борда на въздухопла
вателни средства (MCA услуги) (ОВ, L 303/48
от 14 ноември 2013 г.).
4. Решение за изпълнение 2013/752/ЕС на
Европейската комисия от 11 декември 2013 г.
за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно
хармонизиране на радиочестотния спектър за
използване от устройства с малък обсег на
действие и за отмяна на Решение 2005/928/
ЕО (ОВ, L 334/17 от 13 декември 2013 г.).
5. Решение за изпълнение 2014/641/ЕС на
Европейската комисия от 1 септември 2014 г.
относно хармонизирани технически условия
за използването на радиочестотния спектър
от безжично звукотехническо оборудване за
подготовка на програми и специални прояви
в Съюза (ОВ, L 263/29 от 3 септември 2014 г.).
6. Решение за изпълнение 2014/702/ЕС на
Европейската комисия от 7 октомври 2014 г.
за изменение на Решение 2007/131/ЕО за раз
решаване на използването на радиочестотния
спектър за устройства, използващи свръхширо
колентова технология по хармонизиран начин
в Общността (ОВ, L 293/48 от 9 октомври
2014 г.).
7. Препоръка 2008/295/ЕО на Европейската
комисия от 7 април 2008 г. за разрешаване
предоставянето на мобилни съобщителни
услуги (услуги МСА) на борда на въздухопла
вателните средства в Европейската общност
(ОВ, L 98/24 от 10 април 2008 г.).
8. Препоръка 2010/167/ЕС на Европейската
комисия от 19 март 2010 г. относно разреши
телния режим за системи за мобилни съобщи
телни услуги на борда на плавателни съдове
(МСV услуги) (ОВ, L 72/42 от 20 март 2010 г.).
9. Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339
на Европейската комисия от 8 март 2016 г.
относно хармонизирането на радиочестотна
та лента 2010-2025 MHz за преносими или
мобилни безжични видеовръзки и безжични
видеокамери, използвани за подготовка на
програми и провеждане на специални събития
(ОВ, L 63/5 от 20 март 2016 г.).
10. Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2317
на Европейската комисия от 16 декември
2016 г. за изменение на Решение 2008/294/
ЕО и Решение за изпълнение 2013/654/ЕС с
оглед да се улесни предоставянето на мобилни
съобщителни услуги на борда на въздухопла
вателни средства (MCA услуги) в Съюза (ОВ,
L 345/67 от 20 декември 2016 г.).
11. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/191 на
Европейската комисия от 1 февруари 2017 г.
за изменение на Решение 2010/166/ЕС с ог
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лед въвеждане на нови технологии и радио
честотни обхвати за мобилни съобщителни
услуги на борда на плавателни съдове (MCV
услуги) в Европейския съюз (ОВ, L 29/63 от
3 февруари 2017 г.).
12. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438
на Европейската комисия от 4 август 2017 г.
за изменение на Решение 2007/131/ЕО за раз
решаване на използването на радиочестотния
спектър за устройства, използващи свръхширо
колентова технология по хармонизиран начин
в Общността (ОВ, L 205/89 от 8 август 2017 г.).
13. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483
на Европейската комисия от 8 август 2017 г.
за изменение на Решение 2006/771/ЕО за
хармонизиране на радиочестотния спектър
за използване от устройства с малък обсег
на действие, както и за отмяна на Решение
2006/804/ЕО (ОВ, L 214/3 от 18 август 2017 г.).
14. Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 на
Европейската комисия от 11 октомври 2018 г.
относно хармонизиране на радиочестотния
спектър за използване от устройства с малък
обсег на действие в честотните ленти 874876 MHz и 915-921 MHz (ОВ, L 257/57 от 15
октомври 2018 г.).
15. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785 на
Комисията от 14 май 2019 г. за хармонизиране
на радиочестотния спектър за оборудване,
използващо свръхшироколентова технология
в Съюза, и за отмяна на Решение 2007/131/
ЕО (ОВ, L 127/23 от 16 май 2019 г.).
16. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1345
на Комисията от 2 август 2019 г. за изменение
на Решение 2006/771/ЕО с оглед актуализи
ране на хармонизираните технически условия
в областта на използването на радиочестот
ния спектър за устройства с малък обсег на
действие (ОВ, L 212/53 от 13 август 2019 г.).
17. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1426
на Комисията от 7 октомври 2020 г. относно
хармонизираното използване на радиочестот
ния спектър в честотната лента 5875-5935 MHz
за свързани с безопасността приложения на
интелигентните транспортни системи (ИТС)
и за отмяна на Решение 2008/671/ЕО (ОВ, L
328/19 от 9 октомври 2020 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Правилата се приемат на основание
чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съ
общения.
§ 4. Правилата за осъществяване на елек
тронни съобщения чрез радиосъоръжения,
които ползват радиочестотен спектър, който
не е необходимо да бъде индивидуално опреде
лен, приети с Решение № 1368 от 31.05.2012 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията
(ДВ, бр. 47 от 2012 г.), се отменят.
Председател:
Иван Димитров
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ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
РАДИОЧЕСТОТEН СПЕКТЪР, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ

№

Hz
Радиочестотна
kHz
лента
MHz
(Радиочестота)
GHz

1

100-148

Hz

Устройства за радиомагнитен резонанс

Приложение № 2.5

2

100-9000

Hz

Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

3

100-9000

Hz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

4

9-90

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

5

9-315

kHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

6

90-119

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

7

119-135

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

8

135-140

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

9

140.0-148.5

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

10 148-5000

kHz Устройства за радиомагнитен резонанс

Приложение № 2.5

11 148.5-5000

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

12 400-600

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

13 442.2-450.0

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

Приложение

№ на приложението към чл. 3, ал. 2

14 456.9-457.1

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

15 984-7484

kHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

16 3155-3400

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

17 5000-30000

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

18 5000-30000

kHz Устройства за радиомагнитен резонанс

Приложение № 2.5

19 6765-6795

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

20 7300-23000

kHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

21 7400-8800

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8
Приложение № 2.8

22 10200-11000

kHz Индуктивни устройства

23 13553-13567

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

24 13553-13567

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

25 13553-13567

kHz Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

26 26957-27283

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

27 26990-27000

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

28 27040-27050

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

29 27090-27100

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

30 27140-27150

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

31 27190-27200

kHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

32 26.96-27.41

MHz СВ (Citizen Band) 27

Приложение № 2.13

33 27.09-27.10

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

34 29.7-47.0

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

35 30-130

MHz Устройства за радиомагнитен резонанс

Приложение № 2.5

36 30-12400

MHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

37 30.0-37.5

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

38 34.995-35.225

MHz Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

С Т Р.

№
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ДЪРЖАВЕН
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Радиочестотна
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MHz
(Радиочестота)
GHz

ВЕСТНИК

Приложение
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№ на приложението към чл. 3, ал. 2

39 38.44375-38.56875 MHz PMR

Приложение № 2.13

40 40.66-40.70

MHz Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

41 40.66-40.70

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

42 84.69375-84.81875 MHz PMR

Приложение № 2.13

43 84.86875-84.99375 MHz PMR

Приложение № 2.13

44 87.5-108.0

Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и
MHz мултимедийно съдържание с аналогова радиочестотна Приложение № 2.9
модулация (FM)

45 138.20-138.45

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

46

150.80625150.81875

MHz Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

47

151.25625151.26875

MHz Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

48 155.4875-155.5875 MHz Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

49 169.400-169.475

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

50 169.400-169.475

MHz Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

51 169.4000-169.4875 MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1
52 169.4875-169.5875 MHz Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

53 169.4875-169.5875 MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1
54 169.5875-169.8125 MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1
55 173.965-216.000

MHz Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

56 174-216

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

57 401-402

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

58 402-405

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

59 405-406

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

60 430-440

MHz Устройства за снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

61 433.05-434.79

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

62 433.05-434.79

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

63 434.04-434.79

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

64 446.0-446.2

MHz PMR 446

Приложение № 2.13

65 470-694

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

66 723-753

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

67 778-786

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

68 786-789

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

69 823-832

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

70 862-863

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

71 863-865

MHz

72 863-865

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

73 863-868

MHz Устройства за широколентов пренос на данни

Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и
Приложение № 2.9
мултимедийно съдържание
Приложение № 2.3

74 865-868

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

75 865-868

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

76 865-868

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID) Приложение № 2.10

77 868.0-868.6

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

78 868.6-868.7

MHz Алармени системи

Приложение № 2.6
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79 868.7-869.2

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

80 869.20-869.25

MHz Алармени системи за социални нужди

Приложение № 2.6

81 869.25-869.30

MHz Алармени системи

Приложение № 2.6

82 869.3-869.4

MHz Алармени системи

Приложение № 2.6

83 869.40-869.65

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

84 869.65-869.70

MHz Алармени системи

85 869.7-870.0

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

86 869.7-870.0

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

87 870.0-874.4

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

88 870.0-874.4

MHz Измервателни устройства

89 915-919.4

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

90 916.1-918.9

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID) Приложение № 2.10

Приложение № 2.6

Приложение № 2.2

91 917.3-918.9

MHz Измервателни устройства

Приложение № 2.2

92 917.4-919.4

MHz Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

93 1350-1400

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

94 1492-1518

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

95 1518-1525

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

96 1656.5-1660.5

MHz Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

97 1785-1805

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9
Приложение № 2.13

98 1880-1900

MHz DECT радиосъоръжения

99 2400.0-2483.5

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

100 2400.0-2483.5

MHz Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

101 2400.0-2483.5

MHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

102 2446-2454

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID) Приложение № 2.10

103 2446-2454

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID) Приложение № 2.10

104 2483.5-2500.0

MHz Устройства за снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

105 2483.5-2500.0

MHz Устройства за снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

106 2483.5-2500.0

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

107 5150-5350

MHz

Системи за безжичен достъп, включително местни
Приложение № 2.3
радио мрежи (WAS/RLANs)

108 5470-5725

MHz

Системи за безжичен достъп, включително местни
Приложение № 2.3
радио мрежи (WAS/RLANs)

109 5725-5875

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

110 5725-5875

MHz Измервателни устройства

Приложение № 2.2

111 5795-5815

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

112 5855-5865

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

113 5865-5875

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

114 5875-5935

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

115 4500-7000

MHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

116 6000-8500

MHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

117 8.5-10.6

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

118 9.2-9.5

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

119 9.500-9.975

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

120 10.5-10.6

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

С Т Р.
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121 13.4-14.0

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

122 17.1-17.3

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

123 21.65-26.65

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

124 24.050-24.075

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

125 24.00-24.25

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

126 24.05-24.25

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

127 24.05-26.50

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

128 24.05-27.00

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

129 24.075-24.150

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

130 24.075-24.150

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

131 24.15-24.25

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

132 57-64

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

133 57-64

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

134 57-64

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

135 57-71

GHz Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

136 57-71

GHz Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

137 57-71

GHz Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

138 61.0-61.5

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

139 63.72-65.88

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

140 75-85

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

141 75-85

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

142 76-77

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

143 76-77

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

144 77-81

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

145 122.00-122.25

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

146 122.25-123.00

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

147 244-246

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие Приложение № 2.1

148 под 3 000

GHz

Ус т р о й с т в а , и з п о л з в а щ и с в р ъ х ш и р о ко л ен т о в а
Приложение № 2.12
технология за общо приложение

149 под 3 000

GHz

Системи за проследяване на местоположението от тип
Приложение № 2.12
1 (LT1), използващи свръхшироколентова технология

150 под 3 000

Устройства, монтирани в моторни и железопътни
GHz превозни средства, използващи свръхшироколентова Приложение № 2.12
технология

151 под 3 000

GHz

Транспортни системи за контрол на достъпа, използващи
Приложение № 2.12
свръхшироколентова технология

152 под 3 000

GHz

Устройства на борда на въздухоплавателни средства,
Приложение № 2.12
използващи свръхшироколентова технология

153 под 3 000

GHz

Кон та к т н и с ензорн и ус т ройс т ва за мат ериа л и,
Приложение № 2.12
използващи свръхшироколентова технология

154 под 3 000

GHz

Безконтактни сензорни устройства за материали,
Приложение № 2.12
използващи свръхшироколентова технология

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ ПОД КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
1

68.0-87.5

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

2

137-138

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

3

146-174

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

№

Hz
Радиочестотна
kHz
лента
MHz
(Радиочестота)
GHz

4

148.00-150.05

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

5

399.90-400.05

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

6

400.15-401.00

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

7

406.1-410.0

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

8

410-430

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

9

Приложение

№ на приложението към чл. 3, ал. 2

440-450

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

10 450-470

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

11 790-862

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

12 874.4-880

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

13 880-915

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

14 919.4-925

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

15 925-960

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

16 1427-1517

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

17 1518-1525

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

18 1525-1544

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

19 1545-1559

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

20 1610.0-1626.5

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

21 1613.8-1626.5

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

22 1613.8-1626.5

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

23 1626.5-1645.5

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

24 1646.5-1660.5

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

25 1670-1675

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

26 1710-1785

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

27 1805-1880

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

28 1900-1910

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

29 1920-1980

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

30 1980-2010

MHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

31 2110-2170

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

32 2170-2200

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

33 2483.5-2500.0

MHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

34 2500-2690

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

35 3400-3800

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

36 10.70-11.70

GHz VSAT терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

37 10.70-11.70

GHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

38 10.70-11.70

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV),
GHz
Приложение № 3
(космос-Земя)

39 10.70-11.70

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства
GHz (AES), работещи с геостационарни спътникови системи Приложение № 3
(космос-Земя)

40 10.70-11.70

GHz

41 10.70-12.75

GHz LEST терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

42 10.70-12.75

GHz HEST терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

43 10.70-12.75

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (космос-Земя)

Неподви ж ни земни станц ии, рабо т ещ и с
Приложение № 3
негеостационарни спътникови мрежи (космос-Земя)

С Т Р.

№

14

ДЪРЖАВЕН

Hz
Радиочестотна
kHz
лента
MHz
(Радиочестота)
GHz

ВЕСТНИК

Приложение
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№ на приложението към чл. 3, ал. 2

44 10.70-12.75

Земни станции на борда на въздухоплавателно средство,
GHz работещи с геостационарни и негеостационарни Приложение № 3
спътникови мрежи (космос-Земя)

45 10.70-12.75

Земни станции в дви жение (ESIM), монтирани
на сухопътни превозни средства, включително на
GHz
Приложение № 3
преносими устройства, работещи с геостационарни
спътникови мрежи (космос-Земя)

46 10.70-12.75

GHz

47 12.50-12.75

GHz Мобилни земни станции (космос-Земя)

48 12.50-12.75

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV),
GHz
Приложение № 3
(космос-Земя)

49 12.50-12.75

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства
GHz (AES), работещи с геостационарни спътникови системи Приложение № 3
(космос-Земя)

50 12.50-12.75

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (космос-Земя)

51 12.75-13.25

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (Земя-космос)

52 12.75-13.25

Земни станции на борда на въздухоплавателно средство,
GHz работещи с геостационарни и негеостационарни Приложение № 3
спътникови мрежи (Земя-космос)

53 14.00-14.25

Земни станции в дви жение (ESIM), монтирани
на сухопътни превозни средства, включително на
GHz
Приложение № 3
преносими устройства, работещи с геостационарни
спътникови мрежи (Земя-космос)

54 14.00-14.25

GHz LEST терминали (Земя-космос)

Приложение № 3

55 14.00-14.25

GHz HEST терминали (Земя-космос)

Приложение № 3

56 14.00-14.50

Неподви ж ни земни станц ии, рабо т ещ и с
GHz
Приложение № 3
негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

57 14.00-14.50

GHz

58 14.00-14.50

GHz Мобилни земни станции (Земя-космос)

59 14.00-14.50

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV),
GHz
Приложение № 3
(Земя-космос)

60 14.00-14.50

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства
GHz (AES), работещи с геостационарни спътникови системи Приложение № 3
(Земя-космос)

61 14.00-14.50

GHz

62 14.25-14.50

GHz VSAT терминали (Земя-космос)

63 17.30-20.20

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с геостационарни спътникови мрежи (космос- Приложение № 3
Земя)

64 17.30-20.20

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с негеостационарни спътникови мрежи Приложение № 3
(космос-Земя)

65 19.70-20.20

GHz LEST терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

66 19.70-20.20

GHz HEST терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

67 24.25-27.50

GHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

Земни станции в движение (ESIM), работещи с
Приложение № 3
негеостационарни спътникови мрежи (космос-Земя)
Приложение № 3

Земни станции в движение (ESIM), работещи с
Приложение № 3
негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)
Приложение № 3

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (Земя-космос)
Приложение № 3
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Приложение

С Т Р. 1 5
№ на приложението към чл. 3, ал. 2

68 27.5000-27.8185

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя- Приложение № 3
космос)

69 27.5000-27.8185

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с негеостационарни спътникови мрежи Приложение № 3
(Земя-космос)

70 27.5000-27.8185

GHz

71 28.4545-28.9385

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя- Приложение № 3
космос)

72 28.4545-28.9385

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с негеостационарни спътникови мрежи Приложение № 3
(Земя-космос)

73 28.4545-28.9385

GHz

74 29.4625-30.0000

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя- Приложение № 3
космос)

75 29.4625-29.5000

GHz

76 29.50-30.00

GHz LEST терминали (Земя-космос)

Приложение № 3

77 29.50-30.00

GHz HEST терминали (Земя-космос)

Приложение № 3

78 29.50-30.00

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
GHz работещи с негеостационарни спътникови мрежи Приложение № 3
(Земя-космос)

Некоординирани земни станции от неподви ж на
Приложение № 3
спътникова радиослужба (Земя-космос)

Некоординирани земни станции от неподви ж на
Приложение № 3
спътникова радиослужба (Земя-космос)

Некоординирани земни станции от неподви ж на
Приложение № 3
спътникова радиослужба (Земя-космос)

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОГРАМИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE), SAP/SAB, ВКЛЮЧИТЕЛНО ENG/OB
1

2010-2025

MHz Безжична видео камера

Приложение № 4

2

2010-2025

MHz Преносима видео връзка

Приложение № 4

3

2010-2025

MHz

4

2025-2110

MHz Безжична видео камера

Приложение № 4

5

2025-2110

MHz Преносима видео връзка

Приложение № 4

6

2025-2110

MHz

7

2300-2400

MHz Безжична видео камера

Приложение № 4

8

2300-2400

MHz Преносима видео връзка

Приложение № 4

9

2300-2400

MHz

Мобилна видео връзка (на превозно или летателно
Приложение № 4
средство)

Мобилна видео връзка (на превозно или летателно
Приложение № 4
средство)

Мобилна видео връзка (на превозно или летателно
Приложение № 4
средство)

10 10.00-10.15

GHz Безжична видео камера

Приложение № 4

11 10.00-10.15

GHz Преносима видео връзка

Приложение № 4

12 10.00-10.15

GHz Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Приложение № 4

13 21.2-21.4

GHz Безжична видео камера

Приложение № 4

14 21.2-21.4

GHz Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Приложение № 4

15 47.20-48.50

GHz Безжична видео камера

Приложение № 4

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
МОБИЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ НА БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (MCA
УСЛУГИ) И БОРДА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (MCV УСЛУГИ)
Hz
Радиочестотна
kHz
№ на приложениеПриложение
№
лента
то към чл. 3, ал. 2
MHz
(Радиочестота)
GHz
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
1 880-915
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
2 925-960
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
3 1710-1785
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
4 1710-1785
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
5 1710-1785
MHz съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни Приложение № 5
средства (MCA услуги)
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
6 1805-1880
MHz съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни Приложение № 5
средства (MCA услуги)
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
7 1805-1880
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
8 1805-1880
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
9 1920-1980
MHz съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни Приложение № 5
средства (MCA услуги)
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
10 1920-1980
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез UMTS 2100 система
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
11 2110-2170
MHz съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни Приложение № 5
средства (MCA услуги)
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
12 2110-2170
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез UMTS 2100 система
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
13 2500-2570
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи
Ра д иос ъор ъжен и я за п редос та вя не на моби л н и
14 2620-2690
MHz съобщителни услуги на борда на плавателни съдове Приложение № 5
(МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛ. 2, Т. 1)
№ по
ред
1
2
3
4
5
6

ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ
неспецифични устройства с малък обсег на действие
системи за локализиране, проследяване и събиране на данни
устройства за широколентов пренос на данни
транспортни телематични устройства
устройства за радиоопределяне
алармени системи

№ на приложението
към чл. 3, ал. 2
Приложение № 2.1
Приложение № 2.2
Приложение № 2.3
Приложение № 2.4
Приложение № 2.5
Приложение № 2.6

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№ по
ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ
ред
7
устройства за управление на радиомодели
8
индуктивни устройства
радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и
9
мултимедийни стрийминг приложения и безжично звукотехническо обо
рудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE)
10
устройства за радиочестотна идентификация
11
активни медицински изделия за имплантиране
12
устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB)
безжични приложения с малък обсег на действие, които са различни от
13
посочените в т. 1 – 12

С Т Р. 1 7
№ на приложението
към чл. 3, ал. 2
Приложение № 2.7
Приложение № 2.8
Приложение № 2.9
Приложение № 2.10
Приложение № 2.11
Приложение № 2.12
Приложение № 2.13

Приложение № 2.1
към чл. 3, ал. 2
НЕСПЕЦИФИЧНИ УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
Таблица 1
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9

Разрешителен режим

Описание
Подвижна

Този набор от усло
ви я за използва не
Не с пец ифи ч н и ус 
с е о т нася са мо за
т ройства с ма лък
устройства за откри
обсег на действие
ване на лица и избяг
ване на сблъсък.
442.2-450.0 kHz
Канално отстояние
≥ 150 Hz

7 dBµA/m на 10 m на
прегнатост на полето

10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

Информативна част

13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Коментар

2006/771/EО, както
е изменено, лента 85
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 2

Информативна част

Нормативна част

№
1 Радиослужба

Параметър

Описание
Подвижна

2

Приложение

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на мощността
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

Този набор от условия
за използване важи
Не с пец ифи ч н и ус 
само за устройства
т ройства с ма лък
за спешно откриване
обсег на действие
на заровени жертви
и ценни вещи.
456.9-457.1 kHz

7 dBµA/m на 10 m

БДС EN 300 718-1
БДС EN 300 718-2
БДС EN 300 718-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както
е изменено, лента 18
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Таблица 3
№

Параметър

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3 Радиочестотна лента
Нормативна част

Описание

1 Радиослужба

13553-13567 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

10 mW e.r.p.

8 Достъп до канала и правила за заемането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 27в
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 4

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9

Разрешителен режим

26957-27283 kHz

10 mW e.r.p.

10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 28
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 5
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна
Неспецифични устройства с
малък обсег на действие
26990-27000 kHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

100 mW e.r.p.

Коефициент на
запълване: ≤ 0,1%

Устройствата за управле
ние на радиомодели мо
гат да работят без огра
ничения на коефициента
на запълване.

С Т Р.

20
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изме
нено, лента 29
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 6
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег
на действие
27040-27050 kHz

4 Разпределение на каналите

Нормативна част

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

100 mW e.r.p.

Достъп до канала и правила за заемаКоефициент на запълване: ≤ 0,1%
нето му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 30
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Устройствата
за управление
на радиомоде
ли могат да ра
ботят без огра
ничения на ко
ефициента на
запълване.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 7
№

Параметър

Описание

Коментар

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3 Радиочестотна лента

27090-27100 kHz

4 Разпределение на каналите

Нормативна част

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

100 mW e.r.p.
Устройствата
за управление
на радиомо
дели могат да
работят без
ограничения на
коефициента
на запълване.

Достъп до канала и правила за заемаКоефициент на запълване: ≤ 0,1%
нето му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 31
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 8
№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с ма
лък обсег на действие
27140-27150 kHz

Коментар

100 mW e.r.p.

Коефициент на запълване:
≤ 0,1%

Устройствата за управ
ление на радиомодели
могат да работят без
ограничения на коефи
циента на запълване.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
лента 32
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 9

№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег
на действие
27190-27200 kHz

4 Разпределение на каналите

Нормативна част

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за заемането му

100 mW e.r.p.

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 33
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Ус т р о й с т в ат а
за управление
на радиомодели
могат да работят
без ограничения
на коефициента
на запълване.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Таблица 10

№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността
Достъп до канала и правила за заема8
нето му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисква10
ния
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък
обсег на действие
40.66-40.70 MHz

Коментар

10 mW e.r.p.

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 35
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Таблица 11

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък
обсег на действие

3 Радиочестотна лента

138.20-138.45 MHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11 Допустими честотни планирания

≤10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 1%

Коментар
Изключват се
ви деоп ри ло 
жения.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 92

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 12
№

Параметър

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5
Нормативна част

Описание

169.400-169.475 MHz
Канално отстояние: ≤ 50 kHz

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

500 mW e.r.p.

Достъп до канала и правила за заемаКоефициент на запълване: ≤ 1 %
нето му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

Информативна част

Коментар

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 300 220-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 37в
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

За измерва
телни ус
тройства кое
фициентът на
запълване е
≤ 10,0 %.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Таблица 13
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък
обсег на действие

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Коментар

169.4000-169.4875 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
10 mW e.r.p.
мощността
Достъп до канала и правила за
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
8
заемането му
7

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 38
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 14

№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на зае5
маната честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7
Плътност на мощността
8

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък
обсег на действие
169.4875-169.5875 MHz

10 mW e.r.p.

Достъп до канала и правила за Коефициент на запълване: ≤ 0,001 %.
заемането му

9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
Допустими честотни плани11
рания

Коментар

Между 00:00 часа
и 06:00 часа местно
време може да се използва коефициент
на запълване ≤ 0,1 %.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 92

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3

13 Позоваване

2006/771/EО, както е изменено, лента 39б
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 15
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък
обсег на действие

3 Радиочестотна лента

169.5875-169.8125 MHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 40
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Таблица 16
№
Параметър
1 Радиослужба

Описание
Подвижна

Неспецифични устройства с малък
обсег на действие

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заемана5
та честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плът7
ност на мощността
8
9
10

Информативна част

11
12

Разрешават се
г л а с ови п ри ло 
жения със съвре
менни методи за
ограничаване на
радиосмущения
та. Изключват се
други аудио- и ви
деоприложения.

433.05-434.79 MHz

1 mW e.r.p.
–13 dBm/10 kHz плътност на мощността
при модулация с широчина на
честотната лента по-голяма от 250 kHz

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 17

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 44а
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Нормативна част

Коментар

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността
Достъп до канала и правила за
8
заемането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег на
действие
433.05-434.79 MHz

10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 10 %

Коментар

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Описание

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 44б
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 18
№

Параметър

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

434.04-434.79 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 100% при
канално отстояние до 25 kHz

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 45в
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Разрешават се
гласови при
ложени я със
съвременни
методи за
ог рани чава
не на радио
см у щен и я та.
Изключват се
дру ги аудиои видеоприло
жения.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Таблица 19
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Коментар

862-863 MHz

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Широчина на честотната лента: ≤ 350 kHz.

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

25 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 87
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 20
№

Описание

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

25 mW e.r.p.

Достъп до канала и правила за
заемането му

Трябва да се използват методи за достъп до спек
търа и ограничаване на радиосмущенията, осигу
ряващи подходящо ниво на работните показате
ли, така че да са спазени съществените изисква
ния на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизи
рани стандарти или части от тях, които са били
посочени в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива 2014/53/
ЕС, са описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели, което е
най-малко еквивалентно на осигуряваното от по
сочените методи. Като алтернатива, може да се
използва и максимална стойност 0,1% на коефи
циента на запълване.

1

Нормативна част

Параметър

8

863-865 MHz

Коментар

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

№

Параметър

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

12

Планирани промени

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 46а
ERC/REC 70-03

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 21
№

Информативна част

Описание

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Нормативна част

1

Параметър

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

865-868 MHz

25 mW e.r.p.
Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване
на
радиосмущенията,
осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи. Като алтернатива,
може да се използва и максимална
стойност 1% на коефициента на
запълване.

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 47
2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Таблица 22
№

Параметър

Описание

Коментар

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

Този набор от ус
ловия за използва
не, важи само за
мрежи за данни.

865-868 MHz

Предаванията са
разрешени само
в рамките на че
с т о т н и т е лен т и
865.6-865.8 MHz,
866.2-866.4 MHz,
866.8-867.0 MHz
и 867.4-867.6 MHz.

3 Радиочестотна лента

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне

7

8

Предавателна мощност/Плътност на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11 Допустими честотни планирания

500 mW e.r.p.

Широчина на честотната лента: ≤ 200 kHz.
Коефициент на запълване: ≤ 10% за точ
ките за достъп до мрежата.
Коефициент на запълване: ≤ 2,5% в други
те случаи.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че да са спазе
ни съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандар
ти или части от тях, които са били посо
чени в публикации в Официален вестник
на Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквива
лентно на осигуряваното от посочените
методи.

Изисква се адап
тивно управление
на мощност та
(APC). Като ал
тернатива – друг
мет од за ог ра
ничаване на ра
д и о с м у щ ен и я т а
с най-малко ек
вивалентно ниво
на съвместимост
по отношение на
ра д иоче с т о т н и я
спектър.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
EN 303 659 (в процес на разработка)
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 47б
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 23

№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заемана5
та честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плът7
ност на мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег на
действие
868.0-868.6 MHz

25 mW e.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако
в хармонизирани стандарти или части от тях,
които са били посочени в публикации в Официален вестник на Европейския съюз съгласно
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените методи. Като
алтернатива, може да се използва и максимална стойност 1% на коефициента на запълване.

9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени изис10
квания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 48
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Таблица 24
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

3 Радиочестотна лента

868.7-869.2 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

25 mW e.r.p.

Достъп до канала и правила за заемането му

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че да са спазе
ни съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандар
ти или части от тях, които са били посо
чени в публикации в Официален вестник
на Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалент
но на осигуряваното от посочените методи.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 0,1% на коефициента
на запълване.

Нормативна част

7

8

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 50
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 25
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3 Радиочестотна лента

869.40-869.65 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

500 mW e.r.p.

Достъп до канала и правила за заемането му

Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, осигуряващи подходящо
ниво на работните показатели, така че
да са спазени съществените изисквания
на
Директива
2014/53/ЕС. Ако
в
хармонизирани стандарти или части от
тях, които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на
осигуряваното от посочените методи.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 10% на коефициента
на запълване.

Нормативна част

7

8

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 54
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Таблица 26
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

2 Приложение

Нормативна част

Коментар

Подвижна

3 Радиочестотна лента

Разрешават се
гласови при
ложени я със
съвременни
методи за
ог рани чава
не на радио
см у щен и я та.
Изключват се
дру ги аудиои видеоприло
жения.

869.7-870.0 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

5 mW e.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 56а
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 27

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на дейст
вие

3 Радиочестотна лента

869.7-870.0 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

25 mW e.r.p.

Коментар

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

№

8

Параметър

Достъп до канала и правила за
заемането му

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Описание
Коментар
Трябва да се използват методи за достъп до спек
търа и ограничаване на радиосмущенията, осигу
ряващи подходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените изисквания на
Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стан
дарти или части от тях, които са били посочени в
публикации в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е най-малко еквива
лентно на осигуряваното от посочените методи.
Като алтернатива, може да се използва максимал
на стойност 1% на коефициента на запълване.

9 0,7
10

Допълнителни съществени изисквания

11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 56б
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 28
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7
Плътност на мощността
Достъп до канала и правила за
8
заемането му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
11 Допустими честотни планирания

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък
обсег на действие
870.0-874.4 MHz
Широчина на честотната лента: ≤ 600 kHz

25 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 1%

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар
Не се препоръчва
използването на
ви деоприложе
ния.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Таблица 29
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

2 Приложение

Подвижна
То з и н а б о р
от услови я
з а по л з в а не
Неспецифични устройства с малък обсег важи само за
устройства с
на действие
ма лък обсег
н а дейс т вие
в м р еж и з а
данни.

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите

Нормативна част

5

Коментар

915-919.4 MHz
Широчина
600 kHz.

на

честотната

лента:

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

25 mW e.r.p.

Достъп до канала и правила за
заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 1%
Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване
на
радиосмущенията,
осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС,
са
описани
съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното от
посочените методи.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
Информативна част

≤

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2018/1538/EС, лента 5
2021/359/BG

Вси чк и ус
тройства в
мрежата за
да н н и т ряб 
в а да б ъ дат
под контрола
на точк и те
за достъп до
мрежата.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 30
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3 Радиочестотна лента

Коментар

2400.0-2483.5 MHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

10 mW e.i.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 57а
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 31

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането
му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

5725-5875 MHz

25 mW e.i.r.p.

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

Информативна част

12

Параметър

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9
Описание

Коментар

Планирани промени
БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 61
ERC/REC 70-03

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

2021/359/BG

Таблица 32
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3 Радиочестотна лента

Коментар

24.00-24.25 GHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

100 mW e.i.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 70а
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 33

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег
на действие

3 Радиочестотна лента

57-64 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на 100 mW e.i.r.p.,
мощността
10 dBm максимална предавателна мощност

Коментар

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

№
8

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 74а
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 34
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег на
действие
61.0-61.5 GHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

100 mW e.i.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 76
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Таблица 35
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

3 Радиочестотна лента

Коментар

122.00-122.25 GHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

10 dBm e.i.r.p./250 MHz
и –48 dBm/MHz за ъгъл на елевация > 30О

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 80а
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 36
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег
на действие
122.25-123.00 GHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

100 mW e.i.r.p.

Коментар

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1

13 Позоваване

БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 80б
ERC/REC 70-03

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 37

Нормативна част

№

Параметър

1

Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5
6
7
8
9
10

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег на
действие
244-246 GHz

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

100 mW e.i.r.p.

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

12

Планирани промени

Информативна част

БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
13

Позоваване

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 81
ERC/REC 70-03

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3
Приложение № 2.2
към чл. 3, ал. 2

СИСТЕМИ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Таблица 1
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

Устройства за снемане на медицински
данни

2 Приложение

Нормативна част

Коментар

3 Радиочестотна лента

То з и н а б о р
от условия за
използване се
прилага само
з а п ри ложе 
ния на свръх
маломощна
безжична
медицин
ска капсулна
ендоскопи я
(ULP-WMCE).

430-440 MHz

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
7
на мощността

– 50 dBm/100 kHz плътност на e.r.p.
– 40 dBm/10 MHz плътност на общата e.r.p.
(и двете граници са предвидени за
измервания извън тялото на пациента)

Достъп до канала и правила за
заемането му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

8

12 Планирани промени
13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

БДС EN 303 520
БДС EN 301 489-1
2006/771/EО, както е изменено, лента 86
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка

Таблица 2
№

Параметър

Нормативна част

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите

Описание

Коментар

Подвижна

Измервателни устройства

870.0-874.4 MHz
Широчина на честотната лента: ≤ 200 kHz.

Неспецифични ус
тройства с малък
обсег на действие в
радиочестотна лен
та 874-874.4 MHz.
Не се препоръчва
използването на
видеоприложения.
Този набор от ус
ловия за ползване
важи само за мре
жи за данни.

С Т Р.

44
№
5

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7

8

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Достъп до канала и правила
за заемането му

500 mW e.r.p.

Трябва да се
използва адаптивно
управление на
мощността (APC),
осигуряващо
намаление на
предаваната
мощност до ≤
5 mW и л и , к ат о
алтернатива,
д ру г и ме т од и з а
ог ра н и ча ва не на
радиосмущенията,
които осиг у ряват
поне еквивалентна
с т е п е н
н а
с ъвмес т и мос т на
ра диочестотни я
спектър

Коефициент на запълване:
≤ 10 % за точките за достъп до мрежата;
≤ 2,5 % в останалите случаи.
Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване
на
радиосмущенията,
осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.

Всички устройства
в мрежата за данни
трябва да бъдат
под контрола на
точките за достъп
до мрежата

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 303 204
БДС EN 303 204-1
БДС EN 303 204-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2018/1538/EС, лента 1
2021/359/BG

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Таблица 3
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

Описание
Подвижна

Измервателни устройства

3 Радиочестотна лента

917.3-918.9 MHz

Коментар
Неспецифични ус
тройства с малък
обсег на действие.
Този набор от ус
ловия за ползване
важи само за мре
жи за данни.
Предаванията са
ра з р ешен и с а мо
в рамките на че
стотните обхвати
917.3 -917.7 M H z ,
918.5-918.9 MHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите Широчина на честотната лента: ≤ 200 kHz
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне

7

8

9
10

Информативна част

11
12

13

14

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

500 mW e.r.p.

Коефициент на запълване:
≤ 10 % за точките за достъп до мрежата;
≤ 2,5 % в останалите случаи
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени съществените
Достъп до канала и правила изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако
за заемането му
в хармонизирани стандарти или части от
тях, които са били посочени в публикации в
Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури ниво
на работните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от посочените
методи.
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени
EN 303 659 (в процес на разработка)
БДС EN 301 489-1
Позоваване
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2018/1538/EС, лента 4
Номер на нотификацията
2021/359/BG

15 Забележка

Трябва да се из
ползва адаптивно
управление на
мощността (APC)
или, като алтерна
тива, други методи
за ограничаване на
радиосмущенията,
които осигуряват
поне еквивалентна
степен на съвмес
тимост на радио
честотния спектър

Всички устройства
в мрежата за дан
ни трябва да бъдат
под контрола на
точките за достъп
до мрежата

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 4
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание

Устройства за снемане на медицински
данни

2483.5-2500.0 MHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

1 mW e.i.r.p.

Коефициент на запълване: ≤ 10 %.
Широчина на честотната лента за модулация:
≤ 3 MHz.
Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, осигуряващи подходящо
ниво на работните показатели, така че да
Достъп до канала и правила за зае- са спазени съществените изисквания на
8
мането му
Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани
стандарти или части от тях, които са били
посочени в публикации в Официален вестник
на Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените методи.
9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

Подвижна

БДС EN 303 203
БДС EN 303 203-1
БДС EN 303 203-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-35
2006/771/EО, както е изменено, лента 59а
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

То з и н а б о р
от условия за
използване се
прилага само
за м режови
системи за
медицинск и
цели, разполо
жени в зоната
около тялото
(MBANS),
предназначе
ни за използ
ване само
на закрито в
здравни заве
дения.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Таблица 5
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Описание

Устройства за снемане на медицински
данни

2483.5-2500.0 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за заемането му

10 mW e.i.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 2 %.
Широчина
на
честотната
лента
за
модулация: ≤ 3 MHz.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
см у щени ята, осиг у ряващи подход ящо
ниво на работните показатели, така че
да са спазени съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
низирани стандарти или части от тях,
които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на оси
гуряваното от посочените методи.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

Подвижна

БДС EN 303 203
БДС EN 303 203-1
БДС EN 303 203-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-35
2006/771/EО, както е изменено, лента 59б
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

То з и н а б о р
от условия за
използване се
прилага само
за м режови
системи за
медицинск и
цели, разполо
жени в зоната
около тялото
(MBANS),
предназначе
ни за използ
ване само
на закрито в
дома на паци
ента.

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Таблица 6
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Описание

Коментар

Подвижна
То з и н а б о р
о т услови я
за използва
не се прилага
за безжични
и н д ус т риа л
ни приложе
ния (WIA)

Измервателни устройства

5725-5875 MHz

≤400 mW e.i.r.p.
Канално отстояние: ≥1 MHz и ≤ 20 MHz.
Трябва да се използва автоматично управ
ление на мощността (APC), осигуряващо
намаление на e.i.r.p. до ≤ 25 mW.
Трябва да се използват подходящи ме
ханизми за съвместно използване на ра
диочестотния спектър като „динамичен
избор на честота“ (DFS) и „откриване и
избягване“ (DAA):
– DFS в радиочестотна лента 5725-5850 MHz;
– DAA в радиочестотни ленти 5855-5875
MHz, 5725-5875 MHz и 5795-5815 MHz.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

БДС EN 303 258
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка

УСТРОЙСТВА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ПРЕНОС НА ДАННИ

Приложение № 2.3
към чл. 3, ал. 2

Таблица 1

Нормативна част

№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите

Описание
Подвижна

Устройства за широколентов пренос на
данни

863-868 MHz

Коментар
То з и н а б о р
от условия за
използване
важи само за
широколенто
ви устройства
с малък обсег
на дейст вие
в мреж и за
предаване на
данни.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

Параметър
Модулация/Широчина на заемана5
та честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
7
на мощността

ВЕСТНИК

№

Информативна част

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

Описание

С Т Р. 4 9
Коментар

25 mW e.r.p.
Широчина на честотната лента: > 600 kHz
и ≤ 1 MHz.
Коефициент на запълване: ≤ 10% за точките
за достъп до мрежата.
Коефициент на запълване: ≤ 2,8% в другите
случаи.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти
или части от тях, които са били посочени в
публикации в Официален вестник на Евро
пейския съюз съгласно Директива 2014/53/
ЕС, са описани съответни методи, трябва да
се осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на осигу
ряваното от посочените методи.

9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисква10
ния
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 2
№

EN 304 220 (в процес на разработка)
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 84
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

То з и н а б о р
от условия за
ползване важи
с а мо за ш и
Устройства за широколентов пренос на р о ко л е н т о в и
ус т ройс т ва с
данни
м а л ъ к о б с ег
на действие в
мрежи за дан
ни.
917.4-919.4 MHz
Широчина на честотната лента: ≤ 1
MHz

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Коментар

Подвижна

25 mW e.r.p.

С Т Р.
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№

8

Параметър

Достъп до канала и правила за
заемането му

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Описание

Коментар

Коефициент на запълване:
≤ 10 % за точките за достъп до мрежата;
≤ 2,8 % в останалите случаи.
Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, осигуряващи подхо
дящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директи
ва 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.

Всичк и ус
тройства в
мрежата за
данни трябва
да бъдат под
кон т р о л а н а
точк ите за
достъп до мре
жата.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

EN 304 220 (в процес на разработка)
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2018/1538/EС, лента 2
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 3
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за широколентов пренос на данни

3 Радиочестотна лента

2400.0-2483.5 MHz

4 Разпределение на каналите

Нормативна част

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7

8

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

100 mW e.i.r.p. и 100 mW/100 kHz спектрална плътност
на e.i.r.p. при използване на модулация със скокоо
бразно изменение на честотата;
10 mW/MHz спектрална плътност на e.i.r.p. при из
ползване на други видове модулация.

Достъп до канала и правила
за заемането му

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра
и ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели, така че да
са спазени съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския съюз съгласно
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на осигуряваното от
посочените методи.

Коментар

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Описание

Коментар

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 328
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2006/771/EО, както е изменено, лента 57в
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 4

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Системи за безжичен достъп, включително
местни радио мрежи (WAS/RLANs)

3 Радиочестотна лента

4

Разпределение на
каналите

Модулация/Широчина
5 на заеманата
честотна лента
6 Посока/Разделяне

5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz

Коментар

Разрешава се из
ползва не т о на ра
д иочес т о т на лен та
5150-5350 MHz само
във вътрешни поме
щения, което озна
чава използване във
вътрешността на да
дена сграда, включи
телно по места, които
се възприемат като
такава, например са
молет, където екра
нирането обикновено
обезпечава необхо
димото затихване, с
което улеснява съв
местното използване
с други радиослужби.
Разрешава се из
ползва не т о на ра
д иочес т о т на лен та
5150 -5250 MHz и в
автомобили, ками
они и автобуси.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

В радиочестотна лента 5150-5350 MHz:
200 mW максимална средна e.i.r.p. и 10 mW/MHz
максимална спектрална плътност на средната
e.i.r.p. за всяка честотна лента от 1 MHz;
Предавателна
25 mW максимална средна e.i.r.p. в автомобили,
7 мощност/Плътност на
камиони и автобуси.
мощността
В радиочестотна лента 5470-5725 MHz:
1 W максимална средна e.i.r.p. и 50 mW/MHz
максимална спектрална плътност на средната
e.i.r.p. за всяка честотна лента от 1 MHz.

Достъп до канала и
8 правила за заемането
му

БРОЙ 92
Коментар
В р а д и оч е с т о т н и 
те лен т и 5250 -5350
M H z и 5 4 7 0 -5 7 2 5
M H z с лед ва да с е
и зпол зва у п ра в ле 
ние на мощността на
предавателя (TPC),
осигуряващо средно
3 dB намаляване на
максималната изход
на мощност на сис
темата.
В слу чай че не се
използва TPC, макси
малната средна e.i.r.p.
и максималната
плътност на средната
e.i.r.p. се намаляват
с 3 dB.

Трябва да се използват методи за достъп до спек
търа и ограничаване на радиосмущенията, осигу
ряващи подходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани
стандарти или части от тях, които са били по
сочени в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива 2014/53/
ЕС, са описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели, което е
най-малко еквивалентно на осигуряваното от
посочените методи.

9 Разрешителен режим
Допълнителни
съществени изисквания
Допустими честотни
11
планирания
10

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 301 893
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2005/513/EО, както е изменено
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14

Номер на
нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 5
№

Параметър

Нормативна част

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Описание

Коментар

Подвижна

Устройства за широколентов пренос на
данни

57-71 GHz

Изключва
се използва
не на фи к
сирани съо
ръжения на
открито.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

С Т Р. 5 3
Коментар

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на 40 dBm e.i.r.p. и
23 dBm/MHz спектрална плътност на e.i.r.p.
мощността

8

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти
или части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените методи.

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
БДС EN 302 567
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2006/771/EО, както е изменено, лента 75
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 6
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за широколентов пренос на данни

3 Радиочестотна лента

57-71 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плът7
ност на мощността

40 dBm e.i.r.p.;
23 dBm/MHz спектрална плътност на e.i.r.p.;
27 dBm максимална предавателна мощност при
антенния порт/портове

Достъп до канала и правила за
заемането му

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра
и ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели, така че да
са спазени съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени в публикации в
Официален вестник на Европейския съюз съгласно
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно на
осигуряваното от посочените методи.

8

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

Коментар

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

№

Информативна
част

11

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Допустими честотни планирания

12 Планирани промени
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2006/771/EО, както е изменено, лента 75а
ERC/REC 70-03

13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 7
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна

Устройства за широколентов пренос на
данни

57-71 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне
7

8

55 dBm e.i.r.p.;
Предавателна мощност/Плътност
38 dBm/MHz спектрална плътност на e.i.r.p.;
на мощността
≥ 30 dB усилване на предавателната антена

Достъп до канала и правила за
заемането му

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако
в хармонизирани стандарти или части от
тях, които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури ниво
на работните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от посочените
методи.

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
13 Позоваване
14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2006/771/EО, както е изменено, лента 75б
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

То з и н а б о р
от условия за
използване
важи само за
фиксирани съ
оръжения на
открито.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5
Приложение № 2.4
към чл. 3, ал. 2

ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА
Таблица 1
№

Параметър

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна

Транспортни телематични устройства

Този набор от условия
за използване важи
само за предаване от
Eurobalise при нали
чието на влакове и
п ри използва не на
обхват 27 MHz за те
лезахранване.

984-7484 kHz

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5 заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7 Плътност на мощността
Достъп до канала и правила
8 за заемането му

9 dΒμΑ/m на 10 метра
Коефициент на запълване: ≤ 1%.

9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10 изисквания
Допустими честотни
11 планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 302 608
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 19
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 2
№

Параметър

Нормативна част

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

Описание

Коментар

Подвижна

Транспортни телематични устройства

7300-23000 kHz

Този набор от усло
ви я за използване
важи само за преда
ване от Euroloop при
наличието на влако
ве и при използване
на обхват 27 MHz за
телезахранване.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Параметър

Описание

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

–7 dΒμΑ/m на 10 метра

8

Достъп до канала и правила
за заемането му

БРОЙ 92
Коментар

Трябва да се прилагат условия за антените,
осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти
или части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените методи.

Информативна част

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

12 Планирани промени
БДС EN 302 609
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 23
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 3
№

Параметър

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание

Транспортни телематични устройства

То з и н а б о р
от условия за
използване
важи само за
телезахранва
не и предава
не за Balise/
Eurobalise.

27.09-27.10 MHz

Централната
радиочестота е
27.095 MHz.

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Коментар

Подвижна

42 dBμA/m на 10 m

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

ВЕСТНИК

Параметър

С Т Р. 5 7

Описание

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 302 608
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 4
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание

Транспортни телематични
устройства

5795-5815 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11 Допустими честотни планирания

Коментар

Подвижна

2 W e.i.r.p.
Трябва да се използват методи
за достъп до спектъра и огра
ничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че
да са спазени съществените из
исквания на Директива 2014/53/
ЕС. Ако в хармонизирани стан
дарти или части от тях, които са
били посочени в публикации в
Официален вестник на Европей
ския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответ
ни методи, трябва да се осигури
ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените
методи.

Този набор от условия за
използване важи само за
приложения за събиране на
пътни такси и приложения
за интелигентни тахогра
фи, маса и размери.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Описание

Коментар

БДС EN 300 674
БДС EN 300 674-1
БДС EN 300 674-2-1
БДС EN 300 674-2-2
БДС ES 200 674-1
БДС ES 200 674-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
лента 62
ERC/REC 70-03

Приложенията за интели
гентните тахографи, маса и
размери се определят като
прилагане от разстояние
на тахографи в Допълне
ние 14 към Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/799
на Комисията (ОВ L 139,
26.5.2016 г., стр. 1). Прило
женията за маса и размери
са определени в Член 10 г
от Директива (ЕС) 2015/719
на Европейския парламент
и на Съвета (ОВ L 115,
6.5.2015 г., стр. 1).

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 5
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Радиочестотна лента
Разпределение на ка4
налите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна лента
Нормативна част

3

Описание
Подвижна

Транспортни телематични устройства

5855-5865 MHz

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощ7 ност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и
8 правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

Коментар

33 dBm (2 W) обща излъчена e.i.r.p. с
прилагане на техника за управление на
мощността на предавателя (TPC), осигу
ряващо намаляването є с 30 dB;
23 dBm/MHz спектрална плътност на e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
см у щени ята, осиг у ряващи подход ящо
ниво на работните показатели, така че
да са спазени съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
низирани стандарти или части от тях,
които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на оси
гуряваното от посочените методи.

Честотната лента е разпреде
лена за използване от интели
гентни транспортни системи
„превозно средство-превозно
средство“, „инфраструктурапревозно средство“ и „превоз
но средство-инфраструктура“.

БРОЙ 92
Параметър
Допустими честотни
11
планирания
Информативна част

№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Описание

С Т Р. 5 9
Коментар

12 Планирани промени

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 88
ECC/REC/(08)01
2021/359/BG

15 Забележка

Таблица 6
№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
Разпределение на ка4
налите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне

9
10

Информативна част

11
12
13

14
15

Транспортни телематични устройства

5865-5875 MHz

33 dBm (2 W) обща излъчена e.i.r.p. с прилагане
на техника за управление на мощността на
предавателя (TPC), осигуряващо намаляването
є с 30 dB;
23 dBm/MHz спектрална плътност на e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущения
та, осигуряващи подходящо ниво на работни
те показатели, така че да са спазени същест
вените изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Достъп до канала и
Ако в хармонизирани стандарти или части
правила за заемането от тях, които са били посочени в публикации
му
в Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури ниво
на работните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от посочени
те методи.
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни
планирания
Планирани промени
БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
Позоваване
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 89
ECC/REC/(08)01
Номер на нотифика2021/359/BG
цията
Забележка

Предавателна мощ7 ност/Плътност на
мощността

8

Описание
Подвижна

Коментар
Честотната лента е раз
пределена за използване
от интелигентни транс
по р т н и с ис т е м и „ п р е 
возно средство-превозно
средство“, „инфраструк
тура-превозно средство“
и „превозно средство-ин
фраструктура“.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 7
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3

Нормативна част

5875-5935 MHz

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина
5 на заеманата чес10 MHz максимална широчина на канала
тотна лента
6 Посока/Разделяне
33 dBm (2 W) обща излъчена средна e.i.r.p
с прилагане на техника за управление
Предавателна мощна мощността на предавателя (TPC),
7 ност/Плътност на
осигуряващо намаляването є с 30 dB;
мощността
23 dBm/MHz спектрална плътност на
средната e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво
на работните показатели, така че да са
спазени съществените изисквания на Ди
ректива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизира
Достъп до канала и
ни стандарти или части от тях, които са
8 правила за заеманебили посочени в публикации в Официа
то му
лен вестник на Европейския съюз съглас
но Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури
ниво на работните показатели, което е
най-малко еквивалентно на осигурявано
то от посочените методи.
9 Разрешителен режим
Допълнителни съ10
ществени изисквания
Допустими честотни
11
планирания
12 Планирани промени
БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
13 Позоваване
2020/1426/EС
ECC/DEC/(08)01
ERC/REC 70-03
Номер на нотифика14
2021/359/BG
цията
15 Забележка
4

Информативна част

Радиочестотна лента

Описание
Подвижна
Транспортни телематични устройства

Коментар

Честотната лента е разпреде
лена за използване от интели
гентни транспортни системи за
безопасност и ефективност на
движението.
Радиочестотна
лента
5875-5925 M H z – за п ът н и
транспортни системи.
Радиочестотна лента
5915-5935 MHz - за железопътни
транспортни системи.
Използването на радиочестот
на лента 5915-5925 MHz от
пътните транспортни системи
се ограничава до приложения
за свързаност „инфраструкту
ра-превозното средство“ (I2V).

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Таблица 8
№

Параметър

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4

Описание

Коментар

Подвижна

Транспортни телематични
устройства

Автомобилни радари с малък обсег
на действие.
Нови автомобилни радари с малък
обсег на действие, работещи в ра
диочестотната лента 21.65-24.25 GHz
не могат да се монтират на моторни
превозни средства.
Нови автомобилни радари с малък
обсег на действие, работещи в радио
честотната лента 24.25-26.65 GHz могат
да се монтират на моторни превозни
средства, само ако е бил издаден
сертификат за типово одобрение в
съответствие с член 6, параграф 6 от
Директива 2007/46/ЕО на Европей
ския парламент и на Съветапреди 1
януари 2018 г.
Нови автомобилни радари с малък
обсег на действие, работещи в ради
очестотната лента 24.25-26.65 GHz не
могат да се монтират след 1 януари
2022 г.
Радиочестотна лента 21.65-26.65 GHz
може да се използва от автомобилни
радари, които са фабрично инсталира
ни или заменят фабрично инсталирано
съоръжение в пътно превозно сред
ство, което е регистрирано, пуснато на
пазара или въведено в експлоатация
на територията на Общността преди
посочените по-горе дати.

21.65-26.65 GHz

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне

Предавателна мощ7 ност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и
8 правила за заемането
му
9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

За честотите под 22 GHz, максимал
ната средна плътност на мощността се
ограничава до –61,3 dBm/MHz e.i.r.p.
Плътност
на
e.i.r.p.
за Радиочестотната лента 24.05-24.25 GHz
с в р ъ х ш и р о к о л е н т о в а т а е определена за теснолентови компо
компонента:
ненти, които може да се състоят от
немодулирани носещи с 20 dBm мак
0 dBm/50 MHz (пикова)
симална пикова e.i.r.p. и коефициент
–41,3 dBm/MHz (средна)
на запълване ограничен до 10% за
пикови излъчвания по-високи от –10
dBm e.i.r.p.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 92
Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 302 288
БДС EN 302 288-1
БДС EN 302 288-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2005/50/EО, както е изменено
ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 9

Нормативна част

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Информативна част

9
10
11
12

13

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 10
№

Параметър

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2006/771/EО, както е изменено, лента 66
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна

2 Приложение

Транспортни телематични устройства
24.075-24.150 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Коментар

100 mW e.i.r.p.

1 Радиослужба
3 Радиочестотна лента
Нормативна част

Описание
Подвижна
Транспортни телематични устройства
24.050-24.075 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

Коментар

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Описание

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2006/771/EО, както е изменено, лента 69б
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 11
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание

Транспортни телематични устройства

24.075-24.150 GHz

4 Разпределение на каналите

Нормативна част

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за заемането му

100 mW e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво
на работните показатели, така че да са
спазени съществените изисквания на Ди
ректива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизира
ни стандарти или части от тях, които са
били посочени в публикации в Официа
лен вестник на Европейския съюз съглас
но Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури
ниво на работните показатели, което е
най-малко еквивалентно на осигурявано
то от посочените методи.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

Подвижна

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2006/771/EО, както е изменено, лента
69а
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Този набор от
условия за из
ползване важи
за радари за на
земни превозни
средства.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Информативна част

Нормативна част

Таблица 12
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 13
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Описание
Подвижна
Транспортни телематични устройства
24.15-24.25 GHz

Коментар

100 mW e.i.r.p.

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2006/771/EО, както е изменено, лента 70б
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание

Коментар

Подвижна

Транспортни
телематични
устройства

63.72-65.88 GHz

40 dBm e.i.r.p.

Този набор от условия за използване важи
само за системи „превозно средство-превозно
средство“, „превозно средство-инфраструкту
ра“ и „инфраструктура- превозно средство“.
Транспортните телематични устройства, пусна
ти на пазара преди 1 януари 2020 г., се считат
за „заварено положение“, т.е. разрешава се
използването на предишната радиочестотна
лента 63-64 GHz, а за всичко друго се прилагат
същите условия.

Информативна част

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

ВЕСТНИК

Описание

С Т Р. 6 5
Коментар

БДС EN 302 686
2006/771/EО,
както е изменено,
лента 77
ECC/DEC/(09)01
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Таблица 14
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
на кана4 Разпределение
лите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента
6 Посока/Разделяне

Описание
Подвижна

Транспортни телематични устройства

76-77 GHz

55 dBm пикова e.i.r.p. и
мощност/
7 Предавателна
dBm средна e.i.r.p. и
Плътност на мощността 50
23,5 dBm средна e.i.r.p. за импулсни радари
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущения
та, осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени съществе
ните изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или части
Достъп
до
канала
и
пра8 вила за заемането му
от тях, които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури ниво
на работните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от посоче
ните методи.
9 Разрешителен режим
съществени
10 Допълнителни
изисквания
честотни пла11 Допустими
нирания
12 Планирани промени
БДС EN 301 091-1
БДС EN 301 091-2
БДС EN 301 091-3
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2006/771/EО, както е изменено, лента 79а
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка

Коментар
Този набор от условия
важи само за назем
ни превозни средства
и инфраст ру к т у рни
системи.
Радарите на фиксира
ната транспортна ин
фраструктура трябва
да са сканиращи, за да
се ограничи времето
за осветяване и да се
гарантира минимал
но време на тишина,
с цел постигане на
съвместимост с ав
томобилните радарни
системи.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 15
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

Описание
Подвижна

Коментар
То з и н а б о р
от условия за
използване
важи само за
витлокрили
системи за
откриване на
препятствия.

Транспортни телематични устройства

Информативна
част

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
76-77 GHz
4 Разпределение на каналите
на
5 Модулация/Широчина
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
мощност/
30 dBm пикова e.i.r.p. и
7 Предавателна
Плътност на мощността 3 dBm/MHz средна спектрална плътност на мощността
Коефициент на запълване: ≤ 56 %/s.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра
и ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели, така че да
са спазени съществените изисквания на Директива
до канала и прави- 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или
8 Достъп
ла за заемането му
части от тях, които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския съюз съглас
но Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно на
осигуряваното от посочените методи.
9 Разрешителен режим
съществени
10 Допълнителни
изисквания
честотни пла11 Допустими
нирания
12 Планирани промени
БДС EN 303 360
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
13 Позоваване
2006/771/EО, както е изменено, лента 79б
ECC/DEC (16)01
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 16
№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
на зае5 Модулация/Широчина
маната честотна лента
6 Посока/Разделяне
мощност/
7 Предавателна
Плътност на мощността
Достъп до канала и правила
за заемането му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени из10
исквания
Допустими
честотни
11
планирания
8

Описание
Подвижна

Коментар

Транспортни телематични устройства

Автомобилни радари с
малък обсег на действие.

77-81 GHz

55 dBm пикова e.i.r.p.
Плътност на e.i.r.p.:
– 3 dBm/MHz (средна)
– 9 dBm/MHz (средна) извън превозното
средство в резултат на експлоатацията
на един радар с малък обсег на действие

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

№
Параметър
12 Планирани промени

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

Коментар

БДС EN 302 264
БДС EN 302 264-1
БДС EN 302 264-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
Решение на Европейската комисия
2004/545/EО
ECC/DEC/(04)03
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

УСТРОЙСТВА ЗА РАДИООПРЕДЕЛЯНЕ

Таблица 1

С Т Р. 6 7

Описание

13 Позоваване

№

ВЕСТНИК

3 Радиочестотна лента

Приложение № 2.5
към чл. 3, ал. 2

Описание

За
затворени
приложения
за
ядрено-магнитен
резонанс (ЯМР).
Устройства за радиомагнитен резонанс Силата
на
магнитното
поле трябва да
намалява с 10dB/
декада над 100 Hz
100 Hz-148 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на 46 dBμA/m на разстояние 10 m в 100 Hz
мощността
извън ЯМР устройство

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

Информативна част

13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Коментар

Подвижна

Стандарта е в процес на определяне
ERC/REC 70-03
2021/359/BG
Затворените ЯМР сензори са устройства,
при които изследваният материал/пред
мет се поставя вътре в заграждението
на ЯМР устройството. ЯМР техниките
използват възбуждане на ядрено-маг
нитен резонанс и сила на магнитното
поле на изпитвания материал/обект, за
да получат информация за свойствата
на материала въз основа на резонансни
честотни характеристики на изотопите
на атомите. Системите за ядрено-маг
нитен резонанс и магнитно-резонансна
томография не са включени в този обхват.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 2
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба
2 Приложение

Устройства за радиомагнитен резонанс

3 Радиочестотна лента
Нормативна част

Коментар

Подвижна
За затворени при
ложения за ядре
но-магнитен резо
нанс (ЯМР).

148 kHz-5 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и
правила за заемането му

–15 dBμA/m на разстояние 10 m извън ЯМР
устройство

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни
планирания

12 Планирани промени

Информативна част

13 Позоваване

Стандартът е в процес на определяне
ERC/REC 70-03

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

2021/359/BG
Затворените ЯМР сензори са устройства, при
които изследваният материал/предмет се поста
вя вътре в заграждението на ЯМР устройството.
ЯМР техниките използват възбуждане на ядреномагнитен резонанс и сила на магнитното поле
на изпитвания материал/обект, за да получат
информация за свойствата на материала въз
основа на резонансни честотни характеристики
на изотопите на атомите. Системите за ядре
но-магнитен резонанс и магнитно-резонансна
томография не са включени в този обхват.

Таблица 3
№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността
Достъп до канала и правила за
8
заемането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Описание
Подвижна

Устройства за радиомагнитен резонанс

5-30 MHz

–5 dBμA/m на разстояние 10 m извън ЯМР
устройство

Коментар
За затворе
ни п ри ло 
жения за
ядрено-маг
нитен резо
нанс (ЯМР).
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№

Параметър

ВЕСТНИК
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Описание

Коментар

12 Планирани промени

Информативна част

13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Стандарта е в процес на определяне
ERC/REC 70-03
2021/359/BG
Затворените ЯМР сензори са устройства,
при които изследваният материал/предмет
се поставя вътре в заграждението на ЯМР
устройството. ЯМР техниките използват
възбуждане на ядрено-магнитен резонанс
и сила на магнитното поле на изпитвания
материал/обект, за да получат информация
за свойствата на материала въз основа
на резонансни честотни характеристики
на изотопите на атомите. Системите за
ядрено-магнитен резонанс и магнитнорезонансна томография не са включени
в този обхват.

Таблица 4
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Описание

Устройства за радиомагнитен резонанс

30-130 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила
за заемането му

–36 dBμA/m на разстояние 10 m извън ЯМР
устройство

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

12 Планирани промени

Информативна част

13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Коментар

Подвижна

Стандартът е в процес на определяне
ERC/REC 70-03
2021/359/BG
Затворените ЯМР сензори са устройства, при
които изследваният материал/предмет се поставя
вътре в заграждението на ЯМР устройството.
ЯМР техниките използват възбуждане на ядреномагнитен резонанс и сила на магнитното поле
на изпитвания материал/обект, за да получат
информация за свойствата на материала въз
основа на резонансни честотни характеристики
на изотопите на атомите. Системите за ядре
но-магнитен резонанс и магнитно-резонансна
томография не са включени в този обхват.

З а з ат в о р ен и
приложения за
ядрено-магни
т ен р е з о н а н с
(ЯМР).

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 5
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна
Устройства за радиоопределяне

30-12400 MHz

Коментар

Чес т о т ната
лента е раз
пределена
за използва
не от GPR/
WPR.

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на зае5
маната честотна лента
6 Посока/Разделяне

Информативна част

Нормативна част

Максималната спектрална плътност на средната
e.i.r.p. се ограничава до:
– 65 dBm/MHz под 230 MHz;
– 60 dBm/MHz в честотна лента 230-1000 MHz;
– 65 dBm/MHz в честотна лента 1000-1600 MHz;
– 51,3 dBm/MHz в честотна лента 1600-3400 MHz;
– 41,3 dBm/MHz в честотна лента 3400-5000 MHz;
Предавателна мощност/Плът- – 51,3 dBm/MHz в честотна лента 5000-6000 MHz;
7
ност на мощността
– 65 dBm/MHz над 6000 MHz.
Максималната пикова мощност се ограничава до:
– 44,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 30-230
MHz;
– 37,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 230-1000
MHz;
– 30 dBm/MHz e.i.r.p. в честотна лента 1000-18000
MHz.
Максималната спектрална плътност на средната
Достъп до канала и правила
8
e.i.r.p. се ограничава до –75 dBm/kHz в честотни
за заемането му
ленти 1164-1215 MHz и 1559-1610 MHz.
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени из10
исквания
Допустими честотни плани11
рания
12 Планирани промени
БДС EN 302 066
БДС EN 302 066-1
БДС EN 302 066-2
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
ECC/DEC/(06)08
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 6

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за радиоопределяне

3 Радиочестотна лента

2400.0-2483.5 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

25 mW e.i.r.p.

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№
8

ВЕСТНИК

Параметър

С Т Р. 7 1

Описание

Коментар

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 57б
ERC/REC 70-03

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 7
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна
Устройства за радиоопределяне

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

4500-7000 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

24 dBm e.i.r.p.

Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, осигуряващи подхо
дящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Достъп до канала и правила Ако в хармонизирани стандарти или
8
части от тях, които са били посочени
за заемането му
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директи
ва 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни пла11
нирания
10

Ограничението за мощ
ността важи за вътреш
нос т та на зат ворен ре 
зервоар и съответства на
спектрална плътност
– 41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън
500-литров
изпитвателен
резервоар.

С Т Р.
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Описание
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Коментар

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 60
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 8
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение

Описание
Подвижна

Устройства за радиоопределяне

3 Радиочестотна лента
6000-8500 MHz
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5 заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
7
Плътност на мощността
–33 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, изисквания към антените и
автоматично управление на мощността,
осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени същест
Достъп до канала и прави- вените изисквания на Директива 2014/53/
8
ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или
ла за заемането му
части от тях, които са били посочени в
публикации в Официален вестник на Евро
пейския съюз съгласно Директива 2014/53/
ЕС, са описани съответни методи, трябва
да се осигури ниво на работните показа
тели, което е най-малко еквивалентно на
осигуряваното от посочените методи.
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
Допустими честотни пла11
нирания
12 Планирани промени
БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
13 Позоваване
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 63
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка

Коментар
Този набор от условия
за използване важи само
за радари за измерване
на ниво.
Трябва да се спазват
установените забранени
зони около радиоастро
номическите обекти.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Таблица 9
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна

Устройства за радиоопределяне

Този
набор
о т услови я за
използване важи
само за радари за
измерване на ниво
в резервоари.

8.5-10.6 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне

7

8

Предавателна мощност/Плътност на мощността

30 dBm e.i.r.p.

Достъп до канала и правила за
заемането му

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти
или части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените методи.

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изиск
вания

11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 64
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Ограничението за
мощността важи
за вътрешността
на затворен
резервоар и
съответства
на спек т ра лна
плътност
– 41,3 dBm/MHz
e.i .r.p и з в ъ н
500-литров
изпитвателен
резервоар.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 10
№

Параметър

Подвижна

2 Приложение

Устройства за радиоопределяне

3 Радиочестотна лента
Нормативна част

Описание

1 Радиослужба

Коментар

9.2-9.5 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

25 mW e.i.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 11
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за радиоопределяне

3 Радиочестотна лента

9.500-9.975 GHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

25 mW e.i.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар
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Таблица 12
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за радиоопределяне

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Коментар

10.5-10.6 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна
лента

6 Посока/Разделяне
7 Предавателна мощност/Плътност на мощността

500 mW e.i.r.p.

8 Достъп до канала и правила за заемането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 13
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за радиоопределяне

3 Радиочестотна лента

13.4-14.0 GHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заема
нето му

25 mW e.i.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

С Т Р.
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Таблица 14
№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

Описание
Подвижна
Устройства за радиоопределяне

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заема5
ната честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плът7
ност на мощността

Коментар
Този набор от
условия за из
ползване важи
само за назем
ни системи.

17.1-17.3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Информативна част

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени съществе
ните изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Достъп до канала и правила за Ако в хармонизирани стандарти или части
8
от тях, които са били посочени в публикации
заемането му
в Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури ниво
на работните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от посочените
методи.
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени из10
исквания
Допустими честотни плани11
рания
12 Планирани промени
БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 65
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 15
№

Параметър

Подвижна

2 Приложение

Устройства за радиоопределяне

3 Радиочестотна лента
Нормативна част

Описание

1 Радиослужба

24.05-24.25 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

100 mW e.i.r.p.

Коментар

Информативна част

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№
Параметър
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 16
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
7

8

9
10
11
12
Информативна част

ВЕСТНИК

13

14
15

Описание

Коментар

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна

Устройства за радиоопределяне

24.05-26.50 GHz

26 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p.
и
–14 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, изисквания към антените и
автоматично управление на мощността,
осигуряващи подходящо ниво на работ
ните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
Достъп до канала и правила 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стан
дарти или части от тях, които са били
за заемането му
посочени в публикации в Официален
вестник на Европейския съюз съгласно
Директива 2014/53/ЕС, са описани съот
ветни методи, трябва да се осигури ниво
на работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени
БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
Позоваване
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 67
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03
Номер на нотификацията
2021/359/BG
Забележка
Предавателна мощност/
Плътност на мощността

С Т Р. 7 7

Коментар
Този набор от условия
за използване важи само
за радари за измерване
на ниво.
Трябва да се спазват
установените забранени
зони около радиоастро
номическите обекти.

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 17
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заема5
ната честотна лента
6 Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

Описание
Подвижна
Устройства за радиоопределяне

Коментар
Този набор от усло
вия за използване
важи само за рада
ри за измерване на
ниво в резервоари.

24.05-27.00 GHz

43 dBm e.i.r.p.

Ограничението за
мощността важи
за вът решност та
на затворен резер
воар и съответства
на спектрална
плътност
– 41, 3 d Bm / M H z
e.i.r.p извън 500-ли
тров изпитвателен
резервоар.

Нормативна част

Информативна част

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти
Достъп до канала и правила за
8
или части от тях, които са били посочени
заемането му
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените методи.
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени из10
исквания
Допустими честотни плани11
рания
12 Планирани промени
БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 68
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 18
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна

Устройства за радиоопределяне

57-64 GHz

Коментар
Този набор от
условия за из
ползване важи
само за радари
за измерване на
ниво в резер
воари.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№
Параметър
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне

Информативна част

7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

9
10
11
12

Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 19

Нормативна част

№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заема5
ната честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плът7
ност на мощността

С Т Р. 7 9

Описание

Коментар

43 dBm e.i.r.p.

Ограничението
за мощност та
важи за вътреш
ността на затво
рен резервоар
и съответства
на спектрална
плътност
– 41 , 3 d B m /
MHz e.i.r.p из
вън 500-литров
изпи т вателен
резервоар.

Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, осигуряващи подхо
дящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директи
ва 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.

8

13 Позоваване

ВЕСТНИК

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента
74б
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Устройства за радиоопределяне
57-64 GHz

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

Коментар
Този набор от ус
ловия за използ
ване важи само
за радари за из
мерване на ниво.

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

№

8

Параметър

Достъп до канала и правила за
заемането му

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущени
ята, изисквания към антените и автоматич
но управление на мощността, осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените изис
квания на Директива 2014/53/ЕС. Ако в
хармонизирани стандарти или части от тях,
които са били посочени в публикации в
Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описа
ни съответни методи, трябва да се осигури
ниво на работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното от
посочените методи.

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 74в
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 20
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна

Устройства за радиоопределяне

Този набор от усло
вия за използване
важи само за рада
ри за измерване на
ниво в резервоари.

75-85 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

43 dBm e.i.r.p.

Ограничението за
мощност та ва ж и
за вътрешността на
затворен резервоар
и с ъо т ве т с т ва на
спек т ра л на п л ът 
ност
– 41 , 3 d B m / M H z
e.i.r.p извън 500-ли
тров изпитвателен
резервоар.

БРОЙ 92

ВЕСТНИК

Параметър

Описание
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
см у щени ята, осиг у ряващи подход ящо
ниво на работните показатели, така че
да са спазени съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
Достъп до канала и правила за низирани стандарти или части от тях,
8
които са били посочени в публикации
заемането му
в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на оси
гуряваното от посочените методи.
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени из10
исквания
Допустими честотни плани11
рания
12 Планирани промени
БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 78б
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 21

С Т Р. 8 1
Коментар

Информативна част

№

ДЪРЖАВЕН

№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
Разпределение на кана4
лите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7 Плътност на мощността

Достъп до канала и
8 правила за заемането
му

Описание
Подвижна

Устройства за радиоопределяне

75-85 GHz

34 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
–3 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
изисквания към антените и автоматично управле
ние на мощността, осигуряващи подходящо ниво
на работните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива 2014/53/
ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части
от тях, които са били посочени в публикации в
Официален вестник на Европейския съюз съглас
но Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на работните
показатели, което е най-малко еквивалентно на
осигуряваното от посочените методи.

Коментар
Този набор от усло
ви я за използване
важи само за рада
ри за измерване на
ниво.
Трябва да се спазват
ус та новен и т е заб 
ранени зони около
радиоастрономиче
ските обекти.

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Описание

Коментар

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 78а
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ

Приложение № 2.6
към чл. 3, ал. 2

Таблица 1
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите

5

Описание
Подвижна

Алармени системи

868.6-868.7 MHz
25 kHz канално отстояние
Цялата радиочестотна лента може да бъде
използвана и като един канал за високоско
ростно предаване на данни.

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

10 mW e.r.p.

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 1%

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 49
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Устройства с ни
сък коефициент
на запълване/
висока надежд
ност

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Таблица 2
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
на заеманата
5 Модулация/Широчина
честотна лента
6 Посока/Разделяне
мощност/Плътност на
7 Предавателна
мощността
до канала и правила за зае8 Достъп
мането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 3
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността
Достъп до канала и правила за заема8
нето му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Описание
Подвижна
Алармени системи за социални нужди

Коментар
Устройства с ни
сък коефициент
н а з а п ъ л ва не/
висока надежд
ност.

869.20-869.25 MHz
25 kHz канално отстояние

10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-1
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 51
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Алармени системи
869.25-869.30 MHz
25 kHz канално отстояние

10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 52
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар
Ус т р ойс т ва с
нисък коефи
циент на запъл
ва не/вис ок а
надеждност.

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 4
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността
Достъп до канала и правила за зае8
мането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 5
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността
Достъп до канала и правила за заема8
нето му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Описание
Подвижна
Алармени системи

Коментар
Устройства с ни
сък коефициент
на запълване/ви
сока надеждност.

869.3-869.4 MHz
Канално отстояние: 25 kHz.

10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 1%.

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 53
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна

Алармени системи

869.65-869.70 MHz
25 kHz канално отстояние

25 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 10%

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 55
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар
Ус т р о й с т в а
с н ис ък ко е 
фициент на
запълване/
висока на
деждност.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОМОДЕЛИ

Приложение № 2.7
към чл. 3, ал. 2

Таблица 1
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна
Устройства за управление
на радиомодели
34.995-35.225 MHz

Коментар

Честотната
лента
е
разпределена само за летящи
радиоуправляеми модели.

Информативна част

Нормативна част

Информативна част

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
100 mW e.r.p.
мощността
Достъп до канала и правила за заема8
Канално отстояние: 10 kHz.
нето му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/DEC/(01)11
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Описание
Коментар
Подвижна
Устройства за управление на радиомодели
40.66-40.70 MHz

100 mW e.r.p.
Канално отстояние: 10 kHz.

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/DEC/(01)12
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Приложение № 2.8
към чл. 3, ал. 2

ИНДУКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

3 Радиочестотна лента

Коментар

100-9000 Hz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

82 dBµA/m на 10 m напрегнатост на
полето

Размер на антената <1/20 λ

Размерът на антената се
определя между тези две
точки на антената, при
които има най-голямо раз
стояние (например за ан
тена с правоъгълна форма
най-големият диагонал;
за антена с кръгла форма
диаметърът).

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
EN 303 660 (в процес на разработка)
БДС EN 303 447
БДС EN 303 454
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 2
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

3 Радиочестотна лента

9-90 kHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

72 dBµA/m на 10 m

Коментар

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Параметър

С Т Р. 8 7

Описание

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 303 447
БДС EN 303 454
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, ленти
1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 3
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Коментар

90-119 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането
му

42 dBµA/m на 10 m

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 303 447
БДС EN 303 454
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 9
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 4

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

3 Радиочестотна лента

119-135 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна
лента

6 Посока/Разделяне
7 Предавателна мощност/Плътност на мощността
8 Достъп до канала и правила за заемането му

66 dBµA/m на 10 m

Коментар

С Т Р.

88

Информативна част

№
9
10
11
12

ДЪРЖАВЕН
Параметър
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

Нормативна част

6
7
8

Информативна част

9
10
11
12

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 6

Нормативна част

№

Описание
Подвижна
Индуктивни устройства
135-140 kHz

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 303 447
БДС EN 303 454
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 13
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Параметър

Описание
Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

3 Радиочестотна лента

140.0-148.5 kHz

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Коментар

42 dBµA/m на 10 m

1 Радиослужба

5

Коментар

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 303 447
БДС EN 303 454
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
ленти 10, 11 и 12
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 5

5

БРОЙ 92
Описание

13 Позоваване

№
1
2
3
4

ВЕСТНИК

Предавателна мощност/Плътност на мощността

37,7 dBµA/m на 10 m

Коментар

БРОЙ 92
№
8

Информативна част

9
10
11
12

ДЪРЖАВЕН

Параметър
Достъп до канала и правила за заемането
му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 7

Нормативна част

№
1
2
3
4

Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата чес5
тотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността

8
9
10
11
12
Информативна част

Параметър

С Т Р. 8 9
Описание

13 Позоваване

№

БДС EN 300 330
БДСEN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 303 447
БДС EN 303 454
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 14
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Индуктивни устройства
148.5-5000 kHz

Коментар

–15 dBµA/m на 10 m във всяка честотна
лента с широчина 10 kHz
За системи, работещи с широчина на честот
ната лента по-голяма от 10 kHz, сумарната
напрегнатост на полето е –5 dBμA/m на 10 m.

Параметър

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 302 536
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 15
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

Коментар

Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 8

Нормативна част

ВЕСТНИК

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

400-600 kHz

Коментар
Ус т р о й с т в а з а
р а д и оч е с т о т н а
идентификаци я
(RFID).

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

–8 dBµA/m на 10 m

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 17
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Информативна част

Нормативна част

15 Забележка
Таблица 9
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

Нормативна част

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 10
№
1
2
3
4

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне

Описание
Подвижна
Индуктивни устройства
3155-3400 kHz

Коментар

13,5 dBµA/m на 10 m

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 20
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Индуктивни устройства
5000-30000 kHz

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН
Параметър

№
1
2
3
4

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

С Т Р. 9 1

Описание
Коментар
–20 dBµ A/m на 10 m във всяка честотна лента
Предавателна мощност/Плътност на с широчина 10 kHz.
7
За системи, работещи с широчина на честот
мощността
ната лента по-голяма от 10 kHz, Сумарната
напрегнатост на полето е –5 dBμA/m на 10 m.
Достъп до канала и правила за зае8
мането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 21
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 11

Информативна част

Нормативна част

Информативна част

№

ВЕСТНИК

5
6
7
8
9
10
11
12

13 Позоваване

Нормативна част

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 12
№
1
2
3
4

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността

Описание
Подвижна
Индуктивни устройства
6765-6795 kHz

Коментар

42 dBµA/m на 10 m

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 22
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Индуктивни устройства
7400-8800 kHz

9 dBµA/m на 10 m

Коментар

С Т Р.

92
№

Информативна част

8
9
10
11
12

ДЪРЖАВЕН
Параметър
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 13
№

Параметър

Описание

БРОЙ 92
Коментар

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 24
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

3 Радиочестотна лента
Нормативна част

ВЕСТНИК

Коментар

10200-11000 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 dBµA/m на 10 m

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 25
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 14

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Индуктивни устройства

3 Радиочестотна лента

13553-13567 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

42 dBµA/m на 10 m

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

8

ВЕСТНИК

Параметър

С Т Р. 9 3

Описание

Достъп до канала и правила за заемането му

Коментар

Трябва да се използват изисквания към ан
тените и маска за предаване, осигуряващи
подходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените из
исквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако
в хармонизирани стандарти или части от
тях, които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури
ниво на работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното от
посочените методи.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 27а
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 15
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Описание

Индуктивни устройства
13553-13567 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Достъп до канала и
правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Коментар

Подвижна

60 dBµA/m на 10 m
Трябва да се използват изисквания към антените и
маска за предаване, осигуряващи подходящо ниво
на работните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или части от тях,
които са били посочени в публикации в Официален
вестник на Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва
да се осигури ниво на работните показатели, което
е най-малко еквивалентно на осигуряваното от
посочените методи.

Устройства за
радиочестот
на идентифи
кация (RFID)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Описание

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 27б
ECC Report 208
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка

Приложение № 2.9
към чл. 3, ал. 2
РАДИОМИКРОФОНИ, СПОМАГАТЕЛНИ СЛУХОВИ УСТРОЙСТВА, БЕЗЖИЧНИ АУДИО- И
МУЛТИМЕДИЙНИ СТРИЙМИНГ ПРИЛОЖЕНИЯ И БЕЗЖИЧНО ЗВУКОТЕХНИЧЕСКО
ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМИ И СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE)
Таблица 1
№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

Коментар
Системи с индукционен контур за
подпомагане на хора с увреден слух.

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
120 ����������������������
dBμA������������������
/�����������������
m����������������
на 10 m��������
���������
напрег
7
Плътност на мощността
натост на полето

8

9
10
11
Информативна част

Описание
Подвижна
Спомагателни слухови
устройства
100-9000 Hz

12
13
14

Размерът на антената се определя
между тези две точки на антената,
Достъп до канала и правила
при които има най-голямо разстояние
Размер на антената <1/20 λ
(например за антена с правоъгълна
за заемането му
форма най-големият диагонал; за
антена с кръгла форма диаметърът).
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени
БДС EN 303 348
БДС EN 301 489-1
Позоваване
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 70-03
Номер на нотификацията
2021/359/BG

15 Забележка

Нормативна част

Таблица 2
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна
Радиомикрофони

29.7-47.0 MHz

Коментар

Честотната лента е разпре
делена за радиомикрофони
с възможност за прена
стройване в границите на
лентата.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

№
Параметър
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
7
на мощността
Достъп до канала и правила за
8
заемането му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 3
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

ВЕСТНИК

Описание
Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание

8

Достъп до канала и правила
за заемането му

Устройства с висок
Устройства за безжичен стрийминг на
коефициент на запъл
аудио- и мултимедийно съдържание с
ване/за непрекъснато
аналогова радиочестотна модулация (FM)
предаване.
87.5-108.0 MHz
Канално отстояние: ≤ 200 kHz

50 nW e.r.p.

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

Подвижна

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на мощността

Коментар

10 mW e.r.p.

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

7

С Т Р. 9 5

БДС EN 301 357
БДС EN 301 357-1
БДС EN 301 357-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено, лента 36
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Нормативна част

Таблица 4
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Информативна част

9
10
11
12

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

Нормативна част

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 5
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Информативна част

9
10
11
12

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Описание
Подвижна
Спомагателни слухови устройства
169.400-169.475 MHz
Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

Коментар

500 mW e.r.p.

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено, лента 37а
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Спомагателни слухови устройства
169.4875-169.5875 MHz
Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

500 mW e.r.p.

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено, лента 39а
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Таблица 6
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила
за заемането му

Описание
Подвижна
Спомагателни слухови устройства
173.965-216.000 MHz
Канално отстояние: до 50 kHz.

10 mW e.r.p.
За да се осигури защита на прием
ника за цифрово аудиоразпръскване
(DAB), намиращ се на 1,5 m от спо
магателното слухово устройство, се
изисква 35 dBμV/m прагово ниво, като
измерванията на силата на сигнала
се извършват около работното място
на слуховото устройство.
Спомагателното слухово устройство
трябва да работи най-малко на 300
kHz отстояние от границата на заетия
от приемника за цифрово наземно
аудиоразпръскване канал.
Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, осигуряващи под
ходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директи
ва 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.

Информативнст

9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
Допустими честотни
11
планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено,
лента 82
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Коментар

Честотната лента е разпре
делена за слухови апарати
за хора с увреден слух с въз
можност за пренастройва
не в границите на лентата.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 7
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Радиомикрофони

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

174-216 MHz

Коментар

Честотната лента е разпре
делена за радиомикрофони с
възможност за пренастройване
в границите на лентата.

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

50 mW e.r.p.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 8
№

Параметър

Подвижна

2 Приложение

Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

3 Радиочестотна лента

Нормативна част

Описание

1 Радиослужба

470-694 MHz
723-753 MHz
778-786 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

50 mW e.r.p.

Коментар

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Параметър

С Т Р. 9 9

Описание

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2016/687/ЕС
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 9
№

Параметър

Подвижна

2 Приложение

Радиомикрофони

3 Радиочестотна лента
Нормативна част

Описание

1 Радиослужба

Коментар

Честотната лента е разпределена за
радиомикрофони с възможност за пре
настройване в границите на лентата.

786-789 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

12 mW e.r.p.

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 10
Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите

823-832 MHz

Коментар

С Т Р.

100
№
5

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК
Описание

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
Маски за границите на блоковете
Радиочестоти Базови гранични стойности извън
блока: –43 dBm/(5 MHz) e.i.r.p.
под 821 MHz

7

821-823 MHz

Защитна лента (за защита от ради
осмущения от PMSE в наземните
мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги
(в посоката на приемане - downlink)).

823-826 MHz

Гранични стойности в рамките на
блока:
13 dBm (20 mW) e.i.r.p. за звуко
техническо оборудване за PMSE,
предназначено за носене в ръка;
20 dBm (100 mW) e.i.r.p. за звуко
техническо оборудване за PMSE,
предназначено за прикрепване и
носене върху човешкото тяло.

826-832 MHz

Гранични стойности в рамките на
блока: 20 dBm (100 mW) e.i.r.p.

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Радиочестоти Базови гранични стойности извън
блока: –25 dBm/(5 MHz) e.i.r.p.
над 832 MHz
8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2014/641/ЕС
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

БРОЙ 92
Коментар
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Таблица 11

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за безжичен стрийминг на
аудио- и мултимедийно съдържание

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
7
на мощността
Достъп до канала и правила за
8
заемането му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
11 Допустими честотни планирания

Коментар
Ус т р о й с т в а
с висок кое
фициент на
запълване/за
непрекъснато
предаване.

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 357
БДС EN 301 357-1
БДС EN 301 357-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
2006/771/EО, както е изменено, лента 46б
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка

Нормативна част

Таблица 12
№
1
2
3
4

Параметър
Радиослужба
Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Описание
Подвижна
Радиомикрофони
1350-1400 MHz

20 mW e.i.r.p.
50 ���������������������������������������
mW�������������������������������������
������������������������������������
e�����������������������������������
.����������������������������������
i���������������������������������
.��������������������������������
r�������������������������������
.������������������������������
p�����������������������������
. за радиомикрофони, предназ
начени за прикрепване и носене върху чо
вешкото тяло и радиомикрофони с възмож
ности за сканиране на спектъра

Коментар

С Т Р.
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№
8

Информативна част

9
10
11
12

ДЪРЖАВЕН

Параметър
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 13
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Информативна част

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността
Достъп до канала и правила за зае8
мането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 14

Нормативна част

ВЕСТНИК

№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

4 Разпределение на каналите

БРОЙ 92

Описание

Коментар

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Радиомикрофони
1492-1518 MHz

Коментар

Честотната лента е разпределена
за радиомикрофони с възможност
за пренастройване в границите на
лентата.
Ограничено за използване на закрито.

50 mW e.i.r.p.

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Радиомикрофони

1518-1525 MHz

Коментар

Честотната лента е разпределена
за радиомикрофони с възможност
за пренастройване в границите на
лентата.
Ог раничено за използване на
закрито.

БРОЙ 92
№
5
6
7
8

Информативна част

9
10
11
12

ДЪРЖАВЕН

Параметър
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 15

ВЕСТНИК
Описание

С Т Р. 1 0 3
Коментар

50 mW e.i.r.p.

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Нормативна част

Параметър
Описание
Коментар
Радиослужба
Подвижна
Приложение
Спомагателни слухови устройства
Радиочестотна лента
1656.5-1660.5 MHz
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата честотна
5
лента
6 Посока/Разделяне
7 Предавателна мощност/Плътност на мощността
2 mW/600 kHz e.i.r.p.
8 Достъп до канала и правила за заемането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
13 Позоваване
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ECC Report 270
ERC/REC 70-03
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
15 Забележка
Таблица 16

Информативна част

№
1
2
3
4

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Безжично звукотехническо оборудване
за PMSE

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите

1785-1805 MHz

Коментар

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента

ВЕСТНИК
Описание

БРОЙ 92
Коментар

6 Посока/Разделяне
Маски за границите на блоковете
Радиочестоти
под 1785 MHz –17 dBm/200 kHz e.i.r.p.
(извън блока)
1785.0-1785.2
MHz (ограничен 4 dBm/200 kHz e.i.r.p.
честотен обхват)
7

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Този набор от ус
ловия за използ
ване се прилага
1785.2-1803.6
13 dBm/канал e.i.r.p.
за звукотехниче
MHz
ско оборудване за
10 dBm/200 kHz e.i.r.p. PMSE����������
, предназ
1803.6-1804.8
с гранична стойност на начено за носене
MHz
e.i.r.p.: 13 dBm/канал. в ръка.
1804.8-1805.0
MHz (ограничен –14 dBm/200 kHz e.i.r.p.
честотен обхват)
Радиочестоти
над 1805 MHz –37 dBm/200 kHz e.i.r.p.
(извън блока)
Маски за границите на блоковете

Нормативна част

Радиочестоти
под 1785 MHz –17 dBm/200 kHz e.i.r.p.
(извън блока)
1785.0-1804.8
17 dBm/канал e.i.r.p.
MHz
1804.8-1805.0
MHz (ограничен 0 dBm/200 kHz e.i.r.p.
честотен обхват)
Радиочестоти
над 1805 MHz –23 dBm/200 kHz e.i.r.p.
(извън блока)
8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2014/641/ЕС
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Този набор от ус
ловия за използ
ване се прилага
з а з в у ко т ех н и 
ческо оборуд
ва не з а PMSE ,
п р ед на значено
за прикрепване
и носене върх у
човешкото тяло.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5
Приложение № 2.10
към чл. 3, ал. 2

УСТРОЙСТВА ЗА РАДИОЧЕСТОТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Таблица 1
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7
Плътност на мощността

8

9
10
11
Информативна част

12

13

14
15

Описание
Подвижна

Устройства за радиочестотна
идентификация (RFID)

865-868 MHz

Коментар
Запитващите уст ройства
за RFID, пуснати на па
зара преди 1 януари 2018
г. (датата на отм яна на
Решение 2006/804/ЕО на
Комисията), са „заварено
положение“, т.е. те могат
да продължат да бъдат из
ползвани в съответствие с
разпоредбите на Решение
2006/804/ЕО преди то да
бъде отменено.
Предавания на запитващи
те устройства са разрешени
само в рамките на четирите
канала с централна честота
865.7 MHz, 866.3 MHz, 866.9
MHz и 867.5 MHz.

Широчина на честотната
лента ≤ 200 kHz
2 W e.r.p.

Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на
радиосмущенията, осигуряващи под
ходящо ниво на работните показатели,
така че да са спазени съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или
Достъп до канала и правила
части от тях, които са били посочени
за заемането му
в публикации в Официален вестник на
Европейския съюз съгласно Директи
ва 2014/53/ЕС, са описани съответни
методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни
планирания
Планирани промени
БДС EN 302 208
БДС EN 302 208-1
БДС EN 302 208-2
БДС EN 301 489-1
Позоваване
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
лента 47а
ERC/REC 70-03
Номер на нотификацията
2021/359/BG
Забележка

Маркерите излъчват своите
отговори при много ниско
н и во на мощ нос т (– 2 0
dBm e.r.p.) в радиочесто
тен обхват около каналите,
използвани от запитващо
то уст ройство за радио
честотна идентификация,
и трябва да отговарят на
съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС.

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 2
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Устройства за радиочестотна идентифика
ция (RFID)

3 Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

916.1-918.9 MHz

Коментар

Предавания на запитващи
устройства са разрешени
само на централните чес
тоти 916.3 MHz, 917.5 MHz
и 918.7 MHz.

Широчина на честотната лента: ≤ 400
kHz.

Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне

Предавателна мощност/
7 Плътност на мощността

4 W e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, осигуряващи подходящо
ниво на работните показатели, така че
да са спазени съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
Достъп до канала и пра- низирани стандарти или части от тях,
8
които са били посочени в публикации
вила за заемането му
в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на оси
гуряваното от посочените методи.
9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

БДС EN 302 208
БДС EN 302 208-1
БДС EN 302 208-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2018/1538/EС, лента 3
2021/359/BG

„М аркери т е“ з а ра д ио 
честотна идентификация
излъчват своите отговори
при много ниско ниво на
мощност (–10 dBm e.r.p.) в
радиочестотна лента около
каналите, използвани от
запитващото устройство
за ра д иочес т о т на и ден
тификаци я, и трябва да
отговарят на съществените
изисквания на Директива
2014/53/ЕС.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Таблица 3
№
Параметър
1 Радиослужба

Информативна част

Нормативна част

2 Приложение
3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
7
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9
10
11
12

Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 4

Нормативна част

№
Параметър
1 Радиослужба
2
3
4
5
6

7

Описание
Подвижна
Устройства за радиочестотна идентифика
ция (RFID)
2446-2454 MHz

Коментар

500 mW e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво на
работните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандар
ти или части от тях, които са били посо
чени в публикации в Официален вестник
на Европейския съюз съгласно Директива
2014/53/ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работните по
казатели, което е най-малко еквивалентно
на осигуряваното от посочените методи.

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 58
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание
Коментар
Подвижна
Устройства за ра
Приложение
диочестотна иден
тификация (RFID)
Радиочестотна лента
2446-2454 MHz
Разпределение на каКоефициент на
налите
запълване: ≤ 15%.
Модулация/Широчина
на заеманата честотна лента
Посока/Разделяне
Използването на устройства с мощност над 500 mW
e.i.r.p. са ограничени за използване в границите на
сградатаи коефициент на запълване ≤ 15% за всеки
период от 200 ms (30 ms on / 170 ms off).
Предавателна мощот 500 mW до 4 W Устройствата с мощност над 500 mW e.i.r.p. следва да
ност/Плътност на
използват FHSS модулация и автоматично управление
e.i.r.p.
мощността
на мощността (APC), осигуряващо намаляване на
излъчената мощност до максимална 500 mW e.i.r.p. в
случай на преместване и използване на устройството
на открито.

С Т Р.
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№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

Описание

ВЕСТНИК
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Коментар

Достъп до канала и
8 правила за заемането му
9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Приложение № 2.11
към чл. 3, ал. 2
АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ
Таблица 1
№

Параметър

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна

Този набор от усло
ви я за използване
Активни медицински устройства
важи само за актив
за имплантиране
ните имплантируеми
медицински изделия
9-315 kHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

30 dBµA/m на 10 m
Коефициент на запълване:
≤ 10%.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

БДС EN 302 195
БДС EN 302 195-1
БДС EN 302 195-2
2006/771/EО, както е изменено,
лента 2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-31
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Таблица 2
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Този набор от ус
лови я за използ
ване важи само за
свр ъх ма ломощ н и
имплантируеми
медицински мем
брани за измерва
не на кръвно на
лягане в рамките
на определението
за активните им
п лан т ируеми ме
дицински изделия в
Директива 90/385/
ЕИО.

Активни медицински устройства за
имплантиране

2 Приложение

Нормативна част

Коментар

Подвижна

3 Радиочестотна лента

30.0-37.5 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

1 mW e.r.p.

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 10%.

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 302 510
БДС EN 302 510-1
БДС EN 302 510-2
2006/771/EО, както е изменено, лента 34
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 3
№

Параметър

Нормативна част

1 Радиослужба

2 Приложение

3

Радиочестотна
лента

Описание

Коментар

Подвижна
Този набор от условия за използва
не важи само за системи, специал
но проектирани с цел осъществя
ване на негласови цифрови кому
никации между активни импланти
Активни медицински устройства за им руеми медицински изделия и/или
плантиране
носени върху тялото устройства и
други устройства извън човешкото
тяло, използвани за предаване на
некритична по отношение на вре
мето физиологична информация,
свързана с пациента.
401-402 MHz

С Т Р.

110
№

4

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 92
Коментар

Канално отстояние: 25 kHz
Отделните предаватели могат да ком
бинират съседни канали за увеличаване
широчината на честотната лента до
100 kHz.

Разпределение на
каналите

Модулация/Широ5 чина на заеманата
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощ7 ност/Плътност на
мощността

25 µW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, осигуряващи подходящо
ниво на работните показатели, така че
да са спазени съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
низирани стандарти или части от тях,
Достъп до канала и които са били посочени в публикации
8 правила за заемане- в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са
то му
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на
осигуряваното от посочените методи.
Като алтернатива, може да се използва
и максимална стойност 0,1% на коефи
циента на запълване.
9

Разрешителен режим

Допълнителни съ10 ществени изисквания
11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14

БДС EN 302 537
БДС EN 302 537-1
БДС EN 302 537-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-29
2006/771/EО, както е изменено, лента 41
ERC/REC 70-03
ERC/DEC (01)17

Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 4

Нормативна част

№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна
Този набор от условия за
Активни медицински устройства за им използване важи само за
активните имплантиру
плантиране
еми медицински изделия.
402-405 MHz

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

4 Разпределение на каналите

5

ВЕСТНИК
Описание

25 kHz канално отстояние
Отделните предаватели могат да ком
бинират съседни канали за увеличаване
на широчината на честотната лента до
300 kHz.

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Достъп до канала и правила
за заемането му

25 µW e.r.p.
С цел да се гарантира съвместимост
на работата с другите потребители и
по-специално с метеорологичните ра
диосонди, може да бъдат използвани и
други методи за достъп до спектъра и
за ограничаване на радиосмущенията,
включително радиочестотни ленти с
широчина над 300 kHz. Трябва да се
използват методи за достъп до спектъра
и ограничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на работ
ните показатели, така че да са спазени
съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стан
дарти или части от тях, които са били
посочени в публикации в Официален
вестник на Европейския съюз съгласно
Директива 2014/53/ЕС, са описани съ
ответни методи, трябва да се осигури
ниво на работните показатели, което
е най-малко еквивалентно на осигуря
ваното от посочените методи..

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БДС EN 301 839
БДС EN 301 839-1
БДС EN 301 839-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-27
2006/771/EО, както е изменено, лента
42
ERC/DEC (01)17
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

С Т Р. 1 1 1
Коментар

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 5
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

3

Радиочестотна
лента

Нормативна част

Разпределение на
4
каналите
Модулация/Широ5 чина на заеманата
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощ7 ност/Плътност на
мощността

8

9
10
11

Информативна част

12

13

14
15

Описание
Подвижна

Активни медицински устройства за им
плантиране

405-406 MHz
Канално отстояние: 25 kHz
Отделните предаватели могат да комбини
рат съседни канали за увеличаване широ
чината на честотната лента до 100 kHz.

25 µW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, осигуряващи подходящо ниво
на работните показатели, така че да са
спазени съществените изисквания на Ди
ректива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани
стандарти или части от тях, които са били
Достъп до канала и
посочени в публикации в Официален
правила за заеманевестник на Европейския съюз съгласно
то му
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответ
ни методи, трябва да се осигури ниво на
работните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от посоче
ните методи. Като алтернатива, може да
се използва и максимална стойност 0,1%
на коефициента на запълване.
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени
БДС EN 302 537
БДС EN 302 537-1
БДС EN 302 537-2
БДС EN 301 489-1
Позоваване
БДС EN 301 489-29
2006/771/EО, както е изменено, лента 43
ERC/DEC (01)17
ERC/REC 70-03
Номер на нотифи2021/359/BG
кацията
Забележка

Коментар
Този набор от условия за из
ползване важи само за системи,
специално проектирани с цел
осъществяване на негласови
цифрови комуникации между
активни имплантируеми меди
цински изделия и/или носени
върху тялото устройства и дру
ги устройства извън човешкото
тяло, използвани за предаване
на некритична по отношение
на времето физиологична ин
формация, свързана с пациента.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Таблица 6
№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

4 Разпределение на каналите

Нормативна част

5

Описание
Подвижна

Активни медицински устройства
за имплантиране

2483.5-2500.0 MHz
1 MHz канално отстояние
Цялата радиочестотна лента може да бъде
използвана и в динамичен режим като един
канал за високоскоростно предаване на данни.

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Достъп до канала и правила за заемането му

10 mW e.i.r.p.
Коефициент на запълване: ≤ 10 %.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на работните
показатели, така че да са спазени съществе
ните изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Ако в хармонизирани стандарти или части
от тях, които са били посочени в публикации
в Официален вестник на Европейския съюз
съгласно Директива 2014/53/ЕС, са описани
съответни методи, трябва да се осигури ниво
на работните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от посоче
ните методи.

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

БДС EN 301 559
БДС EN 301 559-1
БДС EN 301 559-2
2006/771/EО, както е изменено, лента 59
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-35
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Този набор от усло
вия за използване
важи само за актив
ните имплантиру
еми медицински из
делия. Периферните
главни устройства
с а з а и з по л з в а не
само на закрито.

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Приложение № 2.12
към чл. 3, ал. 2
УСТРОЙСТВА, ИЗПОЛЗВАЩИ СВРЪХШИРОКОЛЕНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ (UWB)
Таблица 1
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Описание
Не е приложима
Устройства, използващи свръхшироко
лентова технология за общо приложение
под 3 000 GHz

Максимална
пикова e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
–50,0
–45,0
–36,0
–36,0
–40,0

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
Разпределение на кана4
лите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/ Максимална спек
Плътност на мощността трална плътност на
средната e.i.r.p.
Радиочестотен обхват, f
(dBm/MHz)
f ≤ 1.6 GHz
–90,0
1.6 < f ≤ 2.7 GHz
–85,0
2.7 < f ≤ 3.1 GHz
–70,0
3.1 < f ≤ 3.4 GHz
–70,0
3.4 < f ≤ 3.8 GHz
–80,0

Коментар

7

3.8 < f ≤ 4.8 GHz

–70,0

–30,0

4.8 < f ≤ 6.0 GHz
6.0 < f ≤ 8.5 GHz

–70,0
–41,3

–30,0
0

Разрешава се използване на
радиочестотния спектър с
–41,3 dBm/MHz максимал
на спектрална плътност на
средната e.i.r.p. и 0 dBm мак
симална пикова мощност
(e.i.r.p.) (определена в лент а
от 50 MHz), при условиe, че
се прилагат методите за на
маляване на радиосмущени
ята чрез „нисък коефициент
на запълване“ (LDC) или
чрез „откриване и избягва
не“ (DAA).
Методите за намаляване на
радиосмущенията
и граничните стойности за
тях са описани в следните
точки от БДС EN 302 065-1
V2.1.1:
– за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и
4.5.3.3;
- за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и
4.5.1.3.
За намаляване на радио
смущенията могат да бъдат
използвани алтернативни
методи, ако те осигуряват
на й-ма л ко ек ви ва лен т н и
работни показатели и ниво
на за щ и та на чес т о т ни я
спектър с цел спазване на
с ъо т ве т н и т е с ъщес т вен и
изисквания на Директива
2014/53/ЕС и ако отговарят
на техническите изисквания
на Решение за изпълнение
(ЕС) 2019/785.

БРОЙ 92
№

8
9
10

Информативна част

11
12

ДЪРЖАВЕН
Параметър

–65,0

–25,0

9.0 < f ≤ 10.6 GHz
f > 10.6 GHz
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни
планирания
Планирани промени

–65,0
–85,0

–25,0
–45,0

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 2

Нормативна част

1

Описание

8.5 < f ≤ 9.0 GHz

13 Позоваване

№

ВЕСТНИК

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

С Т Р. 1 1 5
Коментар
Разрешава се използване на
радиочестотния спектър с
–41,3 dBm/MHz максимална
спектрална плътност
н а с р ед н а т а e.i.r.p. и 0
dBm максима лна пикова
мощност (e.i.r.p.) (определена
в лента от 50 MHz), при
ус л о в иe , ч е с е п р и л а г а
м е т о д ът з а н а м а л я в а н е
на радиосмущенията чрез
„от к риване и избягване“
(DAA).
Методът за намаляване на
радиосмущенията DAA
и г ра н и ч н и т е с т ой нос т и
са описани в точки 4.5.1.1,
4.5.1.2 и 4.5.1.3 от БДС EN
302 065-1 V2.1.1.
За
намаляване
на
ра д ио с м у щен и я т а мог ат
да бъдат използвани
алтернативни методи, ако
те осиг у ряват най-ма лко
ек вивалентни работни
показатели и ниво на защита
на честотния спектър с цел
спазване на съответните
съществени изисквания на
Директива 2014/53/ЕС и ако
отговарят на техническите
изисквания на Решение за
изпълнение (ЕС) 2019/785.

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-1
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2019/785/ЕС
ECC/DEC/(06)04
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Описание

Коментар

Не е приложима
„LT1“ са системи, предназна
Системи за проследяване на местопо
чени за общо проследяване
ложението от тип 1 (���������������
LT�������������
1), използва
на мес т оположен иет о на
щи свръхшироколентова технология
хора и предмети.
под 3 000 GHz

С Т Р.

116
№
5
6

ДЪРЖАВЕН
Параметър
Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

ВЕСТНИК
Описание

Коментар

Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Максимална
спектрална
плътност
на средната
e.i.r.p.
(dBm/MHz)

Максимална пикова
e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)

f ≤ 1.6 GHz

–90,0

–50,0

1.6 < f ≤ 2.7 GHz

–85,0

–45,0

2.7 < f ≤ 3.4 GHz

–70,0

–36,0

3.4 < f ≤ 3.8 GHz

–80,0

–40,0

3.8 < f ≤ 6.0 GHz

–70,0

–30,0

6.0 < f ≤ 8.5 GHz

–41,3

0

Радиочестотен обхват, f

7

8.5 < f ≤ 9.0 GHz

–65,0

–25,0

9.0 < f ≤ 10.6 GHz

–65,0

–25,0

f > 10.6 GHz

–85,0

–45,0

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9

Разрешителен режим

10
11

БРОЙ 92

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Разрешава се използване на
радиочестотния спектър с
–41,3 dBm/MHz максимална
с пек т ра л н а п л ът но с т н а
средната e.i.r.p. и 0 dBm
максимална пикова мощност
(e.i.r.p. ) (определена в лента
от 50 MHz), при условиe, че се
прилага метода за намаляване
на радиосмущенията чрез
„о т к ри ва не и избя г ва не“
(DAA).
Методът за намаляване на
радиосмущени ята DA A и
г раничните стойности за
него са описани в точки
4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3 от БДС
EN 302 065-2 V2.1.1.
За
намаляване
на
р а д и о с м у щ ен и я т а мо г ат
да бъдат използвани
алтернативни методи, ако
т е осиг у ряват най-ма лко
еквивалентни работни
показатели и ниво на защита
на честотния спектър с цел
спазва не на с ъо т ве т н и т е
съществени изисквания на
Директива 2014/53/ЕС и ако
отговарят на техническите
изисквания на Решение за
изпълнение (ЕС) 2019/785.

Информативна част

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

12

Планирани промени

ВЕСТНИК
Описание

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

С Т Р. 1 1 7
Коментар

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2019/785/ЕС
2021/359/BG

Таблица 3
№
Параметър
1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

Описание
Не е приложима
Устройства, монтирани в моторни
и железопътни превозни средства,
използващи свръхшироколентова
технология
под 3 000 GHz

Коментар

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
на
5 Модулация/Широчина
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
Максимална спек Максимална
Плътност на мощността трална плътност на пикова e.i.r.p.
средната e.i.r.p.
(dBm/50
Радиочестотен обхват, f
(dBm/MHz)
MHz)
f ≤1.6 GHz
–90,0
–50,0
1.6< f ≤2.7 GHz
–85,0
–45,0
2.7< f ≤3.1 GHz
–70,0
–36,0
3.1< f ≤3.4 GHz
–70,0
–36,0
Разрешава се използване на ра
д иоче с т о т н и я с пек т ър с – 41, 3
3.4< f ≤3.8 GHz
–80,0
–40,0
dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p. и 0
dBm максимална пикова мощност
(e.i.r.p.) (определена в лента от 50
MHz), при условиe, че се прилагат:
– методи за намаляване на ра
диосмущенията чрез „нисък кое
фициент на запълване“ (LDC) и
външна гранична стойност (e.l.) ≤
–53,3 dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на ради
осмущенията чрез управление на
7
мощността на предавателя (TPC) и
чрез „откриване и избягване“ (DAA)
и външна гранична стойност (e.l.)
≤ –53,3 dBm/MHz.
Методите за намаляване на радио
–70,0
–30,0
3.8< f ≤4.8 GHz
смущенията и граничните стойно
сти за тях са описани в следните
точки от БДС EN 302 065-3 V2.1.1:
– за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
– за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3;
– за TPC в 4.7.1.1, 4.7.1.2 и 4.7.1.3;
– за e.l. в 4.3.4.1, 4.3.4.2 и 4.3.4.3.
За намаляване на радиосмущенията
могат да бъдат използвани алтер
нативни методи, ако те осигуряват
най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване
на съответните съществени изис
квания на Директива 2014/53/ЕС
и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпъл
нение (ЕС) 2019/785.

С Т Р.
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№

ДЪРЖАВЕН
Параметър
4.8< f ≤-6.0 GHz

6.0< f ≤8.5 GHz

8.5< f ≤9.0 GHz

ВЕСТНИК

Описание
–70,0

БРОЙ 92
Коментар

–30,0

–53,3

–13,3

–65,0

–25,0

Разрешава се използване на радио
честотния спектър с
–41,3 dBm/MHz максимална спек
трална плътност на средната e.i.r.p. и
0 dBm максимална пикова мощност
(e.i.r.p. ) (определена в лента от 50
MHz), при условиe, че се прилагат:
– методи за намаляване на радио
смущенията чрез „нисък коефици
ент на запълване“ (LDC) и външна
гранична стойност (e.l.) ≤ –53,3
dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на ради
осмущенията чрез управление на
мощността на предавателя (TPC)
и външна гранична стойност (e.l.)
≤ –53,3 dBm/MHz.
Методите за намаляване на радио
смущенията и граничните стойности
за тях са описани в следните точки
от БДС EN 302 065-3 V2.1.1:
– за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
– за TPC в 4.7.1.1, 4.7.1.2 и 4.7.1.3;
– за e.l. в 4.3.4.1, 4.3.4.2 и 4.3.4.3.
За намаляване на радиосмущенията
могат да бъдат използвани алтер
нативни методи, ако те осигуряват
най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване
на съответните съществени изис
квания на Директива 2014/53/ЕС
и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпъл
нение (ЕС) 2019/785.
Разрешава се използване на радио
честотния спектър с
–41,3 dBm/MHz максимална спек
трална плътност на средната e.i.r.p. и
0 dBm максимална пикова мощност
(e.i.r.p. ) (определена в лента от 50
MHz), при условиe, че се прилагат
методи за намаляване на радио
смущенията чрез управление на
мощността на предавателя (TPC) и
чрез „откриване и избягване“ (DAA)
и външна гранична стойност (e.l.)
≤ –53,3 dBm/MHz.
Методите за намаляване на радио
смущенията и граничните стойности
за тях са описани в следните точки
от БДС EN 302 065-3 V2.1.1:
– за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3;
– за TPC в 4.7.1.1, 4.7.1.2 и 4.7.1.3;
– за e.l. в 4.3.4.1, 4.3.4.2 и 4.3.4.3.
За намаляване на радиосмущенията
могат да бъдат използвани алтер
нативни методи, ако те осигуряват
най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване
на съответните съществени изис
квания на Директива 2014/53/ЕС
и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпъл
нение (ЕС) 2019/785.

БРОЙ 92
№

8

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

С Т Р. 1 1 9
Коментар

9.0< f ≤10.6 GHz

–65,0

–25,0

f > 10.6 GHz

–85,0

–45,0

Достъп до канала и правила за заемането му

Информативна част

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2019/785/ЕС
ECC/DEC/(06)04
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 4
№

Параметър

Описание

Коментар

1 Радиослужба

Не е приложима

2 Приложение

Транспортни системи за контрол
на достъпа, използващи свръхши
роколентова технология

3 Радиочестотна лента

под 3 000 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

Нормативна част

Предавателна мощност/
Плътност на мощността
Радиочестотен обхват, f

3.8< f ≤4.2 GHz

Максимална спек
Максимална
трална плътност на
пикова e.i.r.p.
средната e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
(dBm/MHz)

–41,3

0

Разрешава се използване на
радиочестотния спектър при
условие, че се прилагат методи
за намаляване на радиосмуще
нията чрез целево задействане
на предаването и „нисък кое
фициент на запълване“ (LDC)
≤ 0,5 % (за 1 ч.).

0

Разрешава се използване на
радиочестотния спектър при
условие, че се прилагат методи
за намаляване на радиосмуще
нията чрез целево задействане
на предаването и „нисък кое
фициент на запълване“ (LDC)
≤ 0,5 % (за 1 ч.) или чрез
управление на мощността на
предавателя (TPC).

7

6.0< f ≤8.5 GHz

–41,3

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 92
Коментар

За намаляване на радиосмущения
та трябва да се използват методи
чрез целево задействане на преда
ването, които осигуряват подходя
що ниво на работните показатели
с цел спазване на съществените из
исквания на Директива 2014/53/ЕС
и отговарят на техническите изис
квания на Решение за изпълнение
Достъп до канала и правила (ЕС) 2019/785.
8
за заемането му
Ако в хармонизирани стандарти
или части от тях, към които са били
публикувани препратки в Официа
лен вестник на Европейския съюз
във връзка с Директива 2014/53/
ЕС, са описани съответни методи,
трябва да се осигури ниво на работ
ните показатели, което е най-малко
еквивалентно на осигуряваното от
тези методи.

Намаляването на смущенията
чрез „целево задействане на
предаването“ се определя като
UWB���������������������������
предаване, което се задей
ства само, когато е необходи
мо, по-точно, когато системата
показва, че наблизо се намират
UWB устройства. Съобщението
се задейства или от потреби
теля, или от превозното сред
ство. Последвалите съобщения,
могат да се считат за „целеви
съобщения“.

Информативна част

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

12 Планирани промени
13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

2019/785/ЕС
ECC/DEC/(06)04
2021/359/BG

15 Забележка

Таблица 5
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

Описание
Не е приложима

Използват се за радиовръзки за
Устройства на борда на въздухоп
съобщителни цели във вътреш
лавателни средства, използващи
ността на въздухоплавателното
свръхшироколентова технология
средство.
под 3 000 GHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
Плътност на мощността
Радиочестотен обхват, f
7

Коментар

Максимална спек
Максимална
трална плътност на
пикова e.i.r.p.
средната e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
(dBm/MHz)

f ≤ 1.6 GHz

–90,0

–50,0

1.6< f ≤2.7 GHz

–85,0

–45,0

2.7< f ≤3.4 GHz

–70,0

–36,0

БРОЙ 92
№

8

ДЪРЖАВЕН
Параметър

Описание
–80,0

–40,0

3.8< f ≤6.0 GHz

–70,0

–30,0

6.000< f ≤6.650 GHz

–41,3

0

6.6500< f ≤6.6752 GHz

–62,3

–21

6.6752< f ≤8.5000 GHz

–41,3

0

8.5< f ≤10.6 GHz

–65,0

–25

f > 10.6 GHz

–85,0

–45,0

Достъп до канала и правила
за заемането му

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни пла11
нирания

С Т Р. 1 2 1
Коментар

3.4< f ≤3.8 GHz

9 Разрешителен режим
10

ВЕСТНИК

Следва да се използва режек
торен филтър със затихване от
21 dB, за да се постигне ниво
–62,3 dBm/MHz.
За намаляване на радиосмуще
нията могат да бъдат използ
вани а л тернат ивни методи,
например екранирани отвори,
осигуряващи най-малко екви
валентни работни показатели .
За намаляване на радиосмуще
нията могат да бъдат използ
вани а л тернат ивни методи,
например екранирани отвори,
осигуряващи най-малко екви
валентни работни показатели.
За защита на неподвижната
спътникова радиослужба в ра
диочестотна лента 7.25-7.75 GHz
и метеорологичните спътници
(MetSat) в радиочестотна лента
7.45-7.55 GHz се прилага след
ната максимална спектрална
плътност на средната мощност
(e.i.r.p.):
–51,3 - 20*log10(10[km]/x[km])
(dBm/MHz) за височини над
1 000 m над земната повърх
ност, където x е височината на
въздухоплавателното средство
над земната повърхност в ки
лометри, и
–71,3 dBm/MHz за височини до
1 000 m над земната повърхност.
За защита на метеорологичните
спътници (MetSat) в радио
честотна лента 7.75-7.9 GHz се
прилага следната максимална
спектрална плътност на сред
ната мощност (e.i.r.p.):
–44,3 - 20*log10(10[km]/x[km])
(dBm/MHz) за височини над
1 000 m над земната повърх
ност, където x е височината на
въздухоплавателното средство
над земната повърхност в ки
лометри, и
–64,3 dBm/MHz за височини до
1 000 m над земната повърхност.

С Т Р.

122
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 92
Коментар

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-5
2019/785/ЕС
ECC/DEC/(12)03
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 6
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Описание
Не е приложима

Коментар

При контактните сензорни устрой
Контактни сензорни устройства
ства за материали предавателят се
за материали, използващи свръх
включва само при пряк контакт с
широколентова технология
изследвания материал.
под 3 000 GHz

Нормативна част

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
Максимална спек
Максимална
Плътност на мощността
трална плътност
пикова e.i.r.p.
на средната e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
Радиочестотен обхват, f
(dBm/MHz)

7
f ≤ 1.73 GHz

–85,0

–45,0

Устройствата, прилагащи метод за
намаляване на радиосмущенията
„прослушване преди предаване“
(LBT) са разрешени за използване:
- с –70 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната
e.i.r.p. в радиочестотна лента 1.2151.73 GHz;
- с +8 dBm/MHz прагова стой
ност на пиковата мощност в ра
диочестотна лента 1.215-1.4 GHz
с цел осигуряване на защита на
радиослужба радиоопределяне;
- с –43 dBm/MHz прагова стойност
на пиковата мощност в радио
честотна лента 1.61-1.66 GHz с цел
осигуряване на защита на подвиж
на-спътникова радиослужба.
Методът за намаляване на радио
смущенията LBT е описан в точки
4.5.2.1, 4.5.2.2 и 4.5.2.3 от БДС EN
302 065- 4 V1.1.1.
За намаляване на смущенията
могат да бъдат използвани алтер
нативни техники, ако те осигуряват
най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване
на съответните съществени изис
квания на Директива 2014/53/ЕС
и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпъл
нение (ЕС) 2019/785. За защита
на радарите е необходимо да се
прилага непрекъснато прослуш
ване и автоматично изключване
в рамките на 10 ms, ако бъде
надхвърлена праговата стойност.

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

1.73< f ≤-2.20 GHz
2.2< f ≤2.5 GHz

ВЕСТНИК

Описание

–65,0
–50,0

С Т Р. 1 2 3
Коментар
Преди предавателят да бъде вклю
чен отново са необходими наймалко 12 s време на тишина, по
време на които прослушването
продължава непрекъснато. Това
време на тишина, през което
само приемникът LBT е активен,
трябва да бъде спазено дори след
изключване на устройството.

–25,0
–10,0

2.50< f ≤2.69 GHz

–65,0

–25,0

2.69< f ≤2.70 GHz

–55,0

–15,0

2.7< f ≤2.9 GHz

–70,0

–30,0

Устройствата, прилагащи метод за
намаляване на радиосмущенията
„прослушване преди предаване“
(LBT) са разрешени за използване:
- с –50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната
e.i.r.p и –10 dBm максимална пикова
мощност (e.i.r.p. ) (определена в
лента от 50 MHz);
- с –50 dBm/MHz прагова стойност
на пиковата мощност с цел оси
гуряване на защита на подвижна
радиослужба.
За намаляване на смущенията
могат да бъдат използвани алтер
нативни техники, ако те осигуряват
най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване
на съответните съществени изис
квания на Директива 2014/53/ЕС
и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпъл
нение (ЕС) 2019/785.
С цел защита на радиослужбите,
спектралната плътност на общата
излъчена мощност на устройства,
прикрепени към подвижни инста
лации трябва да бъде с 10 dB под
максималната спектрална плътност
на e.i.r.p.
За защита на радиослужба радио
астрономия спектралната плътност
на общата излъчена мощност
трябва да бъде по-ниска от – 65
dBm/MHz.
Коефициента на запълване до 10
% за секунда.
Разрешава се използване на ра
диочестотния спектър с –50 dBm/
MHz ма ксима лна спек т ра лна
плътност на средната e.i.r.p и –10
dBm максимална пикова мощност
(e.i.r.p. ) (определена в лента от 50
MHz) при условиe, че се прилага
метод за намаляване на радио
смущенията „прослушване преди
предаване“ (LBT).
За намаляване на смущенията мо
гат да бъдат използвани алтерна
тивни техники, ако те осигуряват
най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване
на съответните съществени изис
квания на Директива 2014/53/ЕС
и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпъл
нение (ЕС) 2019/785.

С Т Р.

124
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

2.9< f ≤3.4 GHz

–70,0

–30,0

3.4< f ≤-3.8 GHz

–50,0

–10,0

БРОЙ 92
Коментар
Устройствата, прилагащи метод за
намаляване на радиосмущенията
„прослушване преди предаване“
(LBT) са разрешени за използване:
- с –50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната
e.i.r.p и –10 dBm максимална пи
кова мощност (e.i.r.p.) (определена
в лента от 50 MHz);
- с –7 dBm/MHz прагова стойност
на пиковата мощност с цел осигу
ряване на защита на радиослужба
радиоопределяне.
За намаляване на смущенията
могат да бъдат използвани алтер
нативни техники, ако те осигуряват
най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване
на съответните съществени изис
квания на Директива 2014/53/ЕС
и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпъл
нение (ЕС) 2019/785.
Разрешава се използване на ради
очестотния спектър в лента 3.1-3.4
GHz с –41,3 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната
e.i.r.p. и 0 dBm максимална пикова
мощност (e.i.r.p.) (определена в
лента от 50 MHz), при условиe, че
се прилагат методи за намаляване
на радиосмущенията чрез „нисък
коефициент на запълване“ (LDC)
и чрез „откриване и избягване“
(DAA).
Методите за намаляване на радио
смущенията и граничните стойно
сти за тях са описани в следните
точки от БДС EN 302 065-1 V2.1.1:
- за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
- за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3.
Не са разрешени неподвижни
инсталации на открито, когато се
прилагат LDC и DAA.
За защита на радарите е необхо
димо да се прилага непрекъснато
прослушване и автоматично из
ключване в рамките на 10 ms, ако
бъде надхвърлена праговата стой
ност. Преди предавателят да бъде
включен отново са необходими
най-малко 12 s време на тишина,
по време на които прослушването
продължава непрекъснато. Това
време на тишина, през което само
приемникът LBT е активен, трябва
да бъде спазено дори след изключ
ване на устройството.
Разрешава се използване на ради
очестотния спектър с –41,3 dBm/
MHz максима лна спек т ра лна
плътност на средната e.i.r.p. и 0
dBm максимална пикова мощ
ност (e.i.r.p.) (определена в лента
от 50 MHz), при условиe, че се
прилагат методи за намаляване
на радиосмущенията чрез „нисък
коефициент на запълване“ (LDC)
и чрез „откриване и избягване“
(DAA).
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№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

3.8< f ≤4.8 GHz

–50,0

–10,0

4.8< f ≤5.0 GHz

–55,0

–15,0

5.00< f ≤5.25 GHz
5.25< f ≤5.35 GHz
5.35-< f ≤5.6 GHz
5.6< f ≤5.65 GHz
5.650< f ≤5.725 GHz
5.725< f ≤6.000 GHz

–50,0
–50,0
–50,0
–50,0
–50,0
–50,0

–10,0
–10,0
–10,0
–10,0
–10,0
–10,0

6.0< f ≤-8.5 GHz

–41,3

0

С Т Р. 1 2 5
Коментар
Методите за намаляване на ра
диосмущенията и граничните
стойности за тях са описани в
следните точки от БДС EN 302
065-1 V2.1.1:
- за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
- за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3.
Не са разрешени неподвижни
инсталации на открито, когато
се прилагат LDC и DAA.
С цел защита на радиослужбите,
спектралната плътност на общата
излъчена мощност на устройства,
прикрепени към подвижни ин
сталации трябва да бъде с 5 dB
под максималната спектрална
плътност на e.i.r.p.
Коефициент на запълване до 10
% за секунда.
Разрешава се използване на ради
очестотния спектър с –41,3 dBm/
MHz максима лна спек т ра лна
плътност на средната e.i.r.p. и 0
dBm максимална пикова мощ
ност (e.i.r.p.) (определена в лента
от 50 MHz), при условиe, че се
прилагат методи за намаляване
на радиосмущенията чрез „нисък
коефициент на запълване“ (LDC)
и чрез „откриване и избягване“
(DAA).
Методите за намаляване на ра
диосмущенията и граничните
стойности за тях са описани в
следните точки от БДС EN 302
065-1 V2.1.1:
- за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
- за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3.
Не са разрешени неподвижни
инсталации на открито, когато
се прилагат LDC и DAA.
С цел защита на радиослужбите,
спектралната плътност на общата
излъчена мощност на устройства,
прикрепени към подвижни ин
сталации трябва да бъде с 10 dB
под максималната спектрална
плътност на e.i.r.p
Коефициент на запълване до 10
% за секунда.
За защита на радиослужба ра
д иоас т роном и я спек т ра л ната
плътност на общата излъчена
мощност трябва да бъде по-ниска
от –65 dBm/MHz.

Не са разрешени неподвижни
инсталации на открито.

С Т Р.

126
№

8
9
10
11
12

ДЪРЖАВЕН
Параметър

Описание

8.5< f ≤9.0 GHz

–65,0

–25,0

9.0< f ≤10.6 GHz
f > 10.6 GHz
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

–65,0
–85,0

–25,0
–45,0

13 Позоваване

Информативна част

ВЕСТНИК

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

БРОЙ 92
Коментар
Разрешава се използване на
радиочестотния спектър с –41,3
dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p. и 0
dBm максимална пикова мощност
(e.i.r.p.) (определена в лента
от 50 MHz), при условиe, че се
прилага метод за намаляване на
радиосмущенията чрез „откриване
и избягване“ (DAA).
Методът
за
намаляване
на
радиосмущенията
DAA
и
граничните стойности за него са
описани в точки 4.5.1.1, 4.5.1.2 и
4.5.1.3 от БДС EN 302 065-1 V2.1.1.
Не са разрешени неподвижни
инсталации на открито, когато се
прилага DAA.

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2019/785/ЕС
ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03
2021/359/BG
Контактните сензорни устройства за материали, използващи свръх
широколентова технология, трябва да съответстват или на регула
торната рамка за използване на свръхшироколентова технология за
общо приложение, основана на техническите условия, определени в
Таблица 1 от настоящото приложение, или на специфичните гранич
ни стойности за контактни сензорни устройства за материали, както
са определени в настоящата таблица.
Излъчването на емисии от контактни сензорни устройства за матери
али, трябва да бъде минимално и в никакъв случай да не превишава
граничните стойности за емисиите, включени настоящата таблица.
Спазването на специфичните гранични стойности се осигурява, като
устройството се поставя върху представителна конструкция от из
следвания материал. Специфичните гранични стойности, включени в
настоящото приложение, се прилагат във всички среди за контактни
сензорни устройства за материали, с изключение на случаите, в които
не са разрешени неподвижни инсталации на открито.

Нормативна част

Таблица 7
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Не е приложима

Коментар

При безконтактните сензорни устройства за
материали предавателят се включва само
Безконтактни сензорни
когато е в близост до изследвания материал
устройства за материали,
и UWB предавателят е насочен към изслед
използващи свръхширо
вания материал (например ръчно, като се
колентова технология
използва датчик за близост или посредством
механизъм).
под 3 000 GHz
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ДЪРЖАВЕН

№

Параметър
Разпределение
на
4
каналите
Модулация/Широчина
5 на
заеманата
честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна
мощност/Плътност на
мощността

ВЕСТНИК

Описание

Максимална
спектрална
плътност на
Радиочестотен обхват, средната e.i.r.p.
(dBm/MHz)
f

Коментар

Макси
мална
пикова
e.i.r.p.
(dBm/50
MHz)

f ≤1.73 GHz

–85,0

–60,0

1.73< f ≤2.20 GHz
2.2< f ≤2.5 GHz

–70,0
–50,0

–45,0
–25,0

7

2.50< f ≤2.69 GHz

–65,0

С Т Р. 1 2 7

–40,0

Устройствата, прилагащи метод за намаляване
на радиосмущенията „прослушване преди
предаване“ (LBT) са разрешени за използване:
- с –70 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p. в радиочестотна
лента 1.215-1.73 GHz;
- с +8 dBm/MHz прагова стойност на пиковата
мощност в радиочестотна лента 1.215-1.4 GHz
с цел осигуряване на защита на радиослужба
радиоопределяне;
- с –43 dBm/MHz прагова стойност на пиковата
мощност в радиочестотна лента 1.61-1.66 GHz
с цел осигуряване на защита на подвижнаспътникова радиослужба.
Методът за намаляване на радиосмущенията
LBT е описан в точки 4.5.2.1, 4.5.2.2 и 4.5.2.3
от БДС EN 302 065- 4 V1.1.1.
За намаляване на смущенията могат да бъдат
използвани алтернативни техники, ако те
осигуряват най-малко еквивалентни работни
показатели и ниво на защита на честотния
спектър с цел спазване на съответните
съществени
изисквания
на
Директива
2014/53/ЕС и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785.
За защита на радарите е необходимо да
се прилага непрекъснато прослушване и
автоматично изключване в рамките на 10
ms, ако бъде надхвърлена праговата стойност.
Преди предавателят да бъде включен отново
са необходими най-малко 12 s време на
тишина, по време на които прослушването
продължава непрекъснато. Това време на
тишина, през което само приемникът LBT е
активен, трябва да бъде спазено дори след
изключване на устройството.

Устройствата, прилагащи метод за намаляване
на радиосмущенията „прослушване преди
предаване“ (LBT) са разрешени за използване:
- с–50 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p и –10 dBm
максимална
пикова
мощност
(e.i.r.p.)
(определена в лента от 50 MHz);
- с –50
�������������������������������������
dBm/MHz прагова стойност на пико
вата мощност с цел осигуряване на защита на
подвижна радиослужба.
Методът за намаляване на радиосмущенията
LBT е описан в точки 4.5.2.1, 4.5.2.2 и 4.5.2.3
от БДС EN 302 065- 4 V1.1.1.

С Т Р.

128
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

2.69< f ≤-2.70 GHz

–70,0

–45,0

2.7< f ≤2.9 GHz

–70,0

–45,0

2.9< f ≤3.4 GHz

–70,0

–45,0
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Коментар
За намаляване на смущенията могат да
бъдат използвани алтернативни техники,
ако те осигуряват най-малко еквивалентни
работни показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване на съответ
ните съществени изисквания на Директива
2014/53/ЕС и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785.
С цел защита на радиослужбите, спектрал
ната плътност на общата излъчена мощност
на устройства, прикрепени към подвижни
инсталации трябва да бъде с 10 dB под мак
сималната спектрална плътност на e.i.r.p.
За защита на радиослужба радиоастрономия
спектралната плътност на общата излъчена
мощност трябва да бъде по-ниска от –65
dBm/MHz.
Коефициент на запълване до 10 % за секунда.
Разрешава се използване на радиочестот
ния спектър с –50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната e.i.r.p
и –10 dBm максимална пикова мощност
(e.i.r.p.) (определена в лента от 50 MHz) при
условиe, че се прилага метод за намаляване
на радиосмущенията „прослушване преди
предаване“ (LBT).
Методът за намаляване на радиосмущенията
LBT е описан в точки 4.5.2.1, 4.5.2.2 и 4.5.2.3
от БДС EN 302 065- 4 V1.1.1.
За намаляване на смущенията могат да
бъдат използвани алтернативни техники,
ако те осигуряват най-малко еквивалентни
работни показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване на съответ
ните съществени изисквания на Директива
2014/53/ЕС и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785.
Устройствата, прилагащи метод за нама
ляване на радиосмущенията „прослушване
преди предаване“ (LBT) са разрешени за
използване:
- с –50 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p и –10 dBm макси
мална пикова мощност (e.i.r.p.) (определена
в лента от 50 MHz);
- с –7 dBm/MHz прагова стойност на пико
вата мощност с цел осигуряване на защита
на радиослужба радиоопределяне.
За намаляване на смущенията могат да
бъдат използвани алтернативни техники,
ако те осигуряват най-малко еквивалентни
работни показатели и ниво на защита на
честотния спектър с цел спазване на съответ
ните съществени изисквания на Директива
2014/53/ЕС и ако отговарят на техническите
изисквания на Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785.
Разрешава се използване на радиочестотния
спектър в лента 3.1-3.4 GHz с –41,3 dBm/
MHz максимална спектрална плътност на
средната e.i.r.p. и 0 dBm максимална пикова
мощност (e.i.r.p.) (определена в лента от 50
MHz), при условиe, че се прилагат методи
за намаляване на радиосмущенията чрез
„нисък коефициент на запълване“ (LDC) и
чрез „откриване и избягване“ (DAA).

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

3.4< f ≤3.8 GHz

–70,0

–45,0

3.8< f ≤4.8 GHz

–50,0

–25,0

4.8< f ≤5.0 GHz

–55,0

–30,0

С Т Р. 1 2 9

Коментар
Методите за намаляване на радиосмущенията
и граничните стойности за тях са описани в
следните точки от БДС EN 302 065-1 V2.1.1:
- за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
- за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3.
Не са разрешени неподвижни инсталации
на открито, когато се прилагат LDC и DAA.
За защита на радарите е необходимо да се
прилага непрекъснато прослушване и ав
томатично изключване в рамките на 10 ms,
ако бъде надхвърлена праговата стойност.
Преди предавателят да бъде включен отно
во са необходими най-малко 12 s време на
тишина, по време на които прослушването
продължава непрекъснато. Това време на
тишина, през което само приемникът LBT
е активен, трябва да бъде спазено дори след
изключване на устройството.
Разрешава се използване на радиочестотния
спек т ър с – 41,3 dBm/MHz максима лна
спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0
dBm максимална пикова мощност (e.i.r.p.)
(определена в лента от 50 MHz), при условиe,
че се прилагат методи за намаляване на
радиосмущенията чрез „нисък коефициент
на запълване“ (LDC) и чрез „откриване и
избягване“ (DAA).
Методите за намаляване на радиосмущенията
и граничните стойности за тях са описани в
следните точки от БДС EN 302 065-1 V2.1.1:
- за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
- за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3.
Не са разрешени неподвижни инсталации
на открито, когато се прилагат LDC и DAA.
С цел защита на радиослужбите, спектралната
плътност на общата излъчена мощност на
уст ройст ва, п рик репени к ъм подви ж ни
инсталации трябва да бъде с 5 dB под
максималната спектрална плътност на e.i.r.p.
Коефициент на запълване до 10 % за секунда.
Разрешава се използване на радиочестотния
спек т ър с – 41,3 dBm/MHz максима лна
спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0
dBm максимална пикова мощност (e.i.r.p.)
(определена в лента от 50 MHz), при условиe,
че се прилагат методи за намаляване на
радиосмущенията чрез „нисък коефициент
на запълване“ (LDC) и чрез „откриване и
избягване“ (DAA).
Методите за намаляване на радиосмущенията
и граничните стойности за тях са описани в
следните точки от БДС EN 302 065-1 V2.1.1:
- за LDC в 4.5.3.1, 4.5.3.2 и 4.5.3.3;
- за DAA в 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3.
Не са разрешени неподвижни инсталации
на открито, когато се прилагат LDC и DAA.
Коефициент на запълване до 10 % за секунда.
С цел защита на радиослужбите, спектрал
ната плътност на общата излъчена мощност
на устройства, прикрепени към подвижни
инсталации трябва да бъде с 10 dB под мак
сималната спектрална плътност на e.i.r.p.
За защита на радиослужба радиоастрономия
спектралната плътност на общата излъчена
мощност трябва да бъде по-ниска от –65
dBm/MHz.
Коефициент на запълване до 10 % за секунда.

С Т Р.

130
№

8
9
10
11
12

ДЪРЖАВЕН

Параметър
5.00< f ≤5.25 GHz
5.25< f ≤5.35 GHz
5.35< f ≤5.6 GHz
5.6< f ≤5.65 GHz
5.650< f ≤5.725 GHz
5.725< f ≤6.000 GHz

Информативна част

Коментар

–41,3

0

8.5< f ≤9.0 GHz

–65,0

–25,0

9.0< f ≤10.6 GHz
f > 10.6 GHz
Достъп до кана ла и
прави ла за заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни
планирания
Планирани промени

–65,0
–85,0

–25,0
–45,0

Номер
нотификацията

15 Забележка

на

БРОЙ 92

–30,0
–25,0
–25,0
–25,0
–40,0
–35,0

6.0< f ≤8.5 GHz

13 Позоваване

14

Описание
–55,0
–50,0
–50,0
–50,0
–65,0
–60,0

ВЕСТНИК

Не са разрешени неподвижни инсталации на
открито.
Разрешава се използване на радиочестот
ния спектър с –41,3 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0
dBm максимална пикова мощност (e.i.r.p.)
(определена в лента от 50 MHz), при усло
виe, че се прилага метод за намаляване на
радиосмущенията чрез „откриване и избяг
ване“ (DAA).
Методът за намаляване на радиосмущения
та DAA и граничните стойности за него са
описани в точки 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3 от
БДС EN 302 065-1 V2.1.1.
Не са разрешени неподвижни инсталации
на открито, когато се прилага DAA.

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2019/785/ЕС
ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03
2021/359/BG
Контактните
сензорни
устройства
за
материали,
използващи
свръхшироколентова технология, трябва да съответстват или на
регулаторната рамка за използване на свръхшироколентова технология
за общо приложение, основана на техническите условия, определени в
Таблица 1 от настоящото приложение, или на специфичните гранични
стойности за контактни сензорни устройства за материали, както са
определени в настоящата таблица.
Излъчването на емисии от контактни сензорни устройства за материали,
трябва да бъде минимално и в никакъв случай да не превишава граничните
стойности за емисиите, включени настоящата таблица. Спазването на
специфичните гранични стойности се осигурява, като устройството се
поставя върху представителна конструкция от изследвания материал.
Специфичните гранични стойности, включени в настоящото приложение,
се прилагат във всички среди за контактни сензорни устройства за
материали, с изключение на случаите, в които не са разрешени неподвижни
инсталации на открито.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

Приложение № 2.13
към чл. 3, ал. 2
БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ
ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12
Таблица 1
№

Параметър

Описание

Коментар

1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Нормативна част

4

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна лента

СВ (Citizen Band) 27 MHz
26.96-27.41 MHz

Канално отстояние: 10 kHz
симплексен режим
- Ъглова (честотна - F3E или фазова - G3E)
с използване на предварителна и обратна
корекция;
- Амплитудна с две странични ленти
(Double Side Band - DSB) - A3E;
- Амплитудна с една странична лента
(Single Side Band - SSB) с потисната носеща,
използваща долна или горна странична
лента - J3E.

6 Посока/Разделяне

Предавателна мощ7 ност/Плътност на
мощността

4 W e.r.p. при ъглова модулация
4 W e.r.p. при амплитудна модулация с две
странични ленти (измерена като средна
квадратична мощност)
12 W e.r.p. при амплитудна модулация с
една странична лента (измерена като пи
кова мощност (Peak Envelope Power - РЕР))

Достъп до канала и
8 правила за заемането
му
9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

БДС EN 300 433
БДС EN 300 433-1
БДС EN 300 433-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-13
ERC/DEC/(11)03
ERC/REC 70-03
2021/359/BG

Забранява се използване
то на канали с централ
ни честоти: 26.995 MHz,
27.045 MHz, 27.095 MHz,
27.145 MHz и 27.195 MHz

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 2
№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

PMR

3

Радиочестотна лента

Коментар

38.44375-38.56875 MHz
84.69375-84.81875 MHz
84.86875-84.99375 MHz
Канално отстояние: 12,5 kHz, симплексен режим

Нормативна част

4

Разпределение на
каналите

Номер
на
канал

Носеща
честота
(MHz)

Номер
на
канал

Носеща
честота
(MHz)

Номер
на
канал

Носеща
честота
(MHz)

1

38.4500

1

84.7000

1

84.8750

2

38.4625

2

84.7125

2

84.8875

3

38.4750

3

84.7250

3

84.9000

4

38.4875

4

84.7375

4

84.9125

5

38.5000

5

84.7500

5

84.9250

6

38.5125

6

84.7625

6

84.9375

7

38.5250

7

84.7750

7

84.9500

8

38.5375

8

84.7875

8

84.9625

9

38.5500

9

84.8000

9

84.9750

10

38.5625

10

84.8125

10

84.9875

5

Модулация: ъглова (честотна или фазова)
Не се допуска използването на насочени антени с усилване
в хоризонталната равнина.
Модулация/Широчина
Използват се стационарни антени с височина не по-голяма
на заеманата честотна от:
лента
- 6 m над сградите и дърветата;
- 16 m над земната повърхност.
Използват се базови станции, разположени на надморска
височина не по-голяма от 800 m извън населени места.

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна
мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и
правила за заемането
му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни
съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

5 W e.r.p.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

Информативна част

12

ВЕСТНИК

Параметър

С Т Р. 1 3 3

Описание

Коментар

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на
нотификацията

15

Забележка

БДС EN 300 086
БДС EN 300 086-1
БДС EN 300 086-2
БДС EN 300 113
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 300 219
БДС EN 300 296
БДС EN 300 296-1
БДС EN 300 296-2
БДС EN 300 341
БДС EN 300 390
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 301 166
БДС EN 303 039
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
ERC/DEC/(19)02
2021/359/BG

Таблица 3
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Радиосъоръжения за проследяване на животни
150.80625-150.81875 MHz
151.25625-151.26875 MHz
155.4875-155.5875 MHz

3 Радиочестотна лента
Канално
отстояние
(kHz)
12,5
Нормативна част

Коментар

4 Разпределение на каналите
25

№ на канал

Носеща честота
(MHz)

1

150.8125

1

151.2625

1

155.500

2

155.525

3

155.550

4

155.575

Модулация/Широчина на заема5
ната честотна лента
6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

≤ 2 W e.r.p

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11 Допустими честотни планирания

Коефициент на запълване: < 10 %

С Т Р.

134
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Параметър

БРОЙ 92

Описание

Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 300 086
БДС EN 300 086-1
БДС EN 300 086-2
БДС ЕN 300 113
БДС ЕN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
БДС EN 300 390
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 4
№
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

3

Нормативна част

4
5
6
7

8

9
10
11

Радиочестотна
лента
Разпределение на
каналите
Модулация/Широчина
на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна
мощност/Плътност
на мощността

Описание
Подвижна

PMR446

446.0-446.2 MHz

500 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, осигуряващи подходящо
ниво на работните показатели, така че
да са спазени съществените изисквания
Достъп до канала и на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
низираните стандарти или части от тях,
правила за заемането
които са били посочени в публикации
му
в Официален вестник на Европейския
съюз съгласно Директива 2014/53/ЕС, са
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на оси
гуряваното от посочените методи.
Разрешителен режим
Допълнителни
съществени
изисквания
Допустими честотни
планирания

Коментар
PMR446 са ръчно преносими ус
тройства (не се използват базови
станции или ретранслатори) и
при тях се използват вградени
антени само с цел да се постигне
максимално споделяне и да се
сведат до минимум радиосмуще
нията. Тези устройства функци
онират в режим на равноправен
достъп на къси разстояния и не
се използват нито като част от
инфраструктурна мрежа, нито
като ретранслатори.

Информативна част

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№
Параметър
12 Планирани промени

Нормативна част

С Т Р. 1 3 5

Описание

Коментар

БДС EN 303 405
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
2006/771/EО, както е изменено, лента 83
ECC/DEC/(15)05
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

Номер на
нотификацията
15 Забележка
Таблица 5

Информативна част

ВЕСТНИК

14

2021/359/BG

№
Параметър
Описание
Коментар
1 Радиослужба
Подвижна
2 Приложение
DECT радиосъоръжения
3 Радиочестотна лента
1880-1900 MHz
Разпределение
на
кана4 лите
1728 kHz канално отстояние
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
Виж БДС EN 301 406
лента
6 Посока/Разделяне
TDD (Time Division Duplex)
Виж БДС EN 301 406
Предавателна мощност/ 250 mW (24 dBm) номинална предавателна мощност
7 Плътност на мощност- 26 dBm (400 mW) e.i.r.p. за ненасочена антена
та
30 dBm (1 W) e.i.r.p. за насочена антена
до канала и пра8 Достъп
Моментален динамичен избор на канал
Виж БДС EN 301 406
вила за заемането му
9 Разрешителен режим
същест10 Допълнителни
вени изисквания
честотни
11 Допустими
планирания
12 Планирани промени
БДС EN 301 406
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-6
13 Позоваване
91/287/ЕИО
ERC/DEC/(98)22
ERC/DEC/(94)03
ERC/REC 70-03
Номер
на
нотификаци14 ята
2021/359/BG
15 Забележка
Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ ПОД КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ
МРЕЖИ (ЧЛ. 2, Т. 2)
1. Радиосъоръжения, които работят под контрола на наземни електронни съобщителни мрежи
Таблица 1

Нормативна част

№

Параметър

1 Радиослужба

2 Приложение

Описание

Коментар

Подвижна
Подвижна-спътникова

Мобилни крайни
устройства

Този подклас включва радиосъоръжения от типа „при
емат преди да предават“ и работят само под контрола на
обществена електронна съобщителна мрежа. За работата
на тази мрежа е необходимо да е издадено разрешение
за ползване на радиочестотен спектър.
Радиосъоръженията от типа „приемат преди да предават“
са такива радиосъоръжения, които предават само след
като приемат сигнал от електронна съобщителна мрежа.

С Т Р.

136
№

Параметър

3

Радиочестотна лента

4

5

6
7

8
9
10

Информативна част

11

12

ДЪРЖАВЕН
Описание
790-862 MHz
880-915 MHz
925-960 MHz
874.4-880 MHz
919.4-925 MHz
1427-1517 MHz
1710-1785 MHz
1805-1880 MHz
1900-1910 MHz
1920-1980 MHz
2110-2170 MHz
2500-2690 MHz
3400-3800 MHz
24.25-27.50 GHz

Разпределение
на каналите
Модулация/
Широчина на
заеманата
честотна
лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
Плътност на
мощността
Достъп до
Прослушване преди
канала и прапредаване.
вила за заема- Работят под контрола
нето му
на мрежа.
Разрешителен
режим
Допълнителни
съществени
изисквания
Допустими
честотни планирания

Планирани
промени

13 Позоваване

БДС EN 301 511
БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-4
БДС EN 301 908-6
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-16
БДС EN 301 908-19
БДС EN 301 908-21
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
БДС EN 301 489-24
EN 301 489-52
2016/687/ЕС, ECC/
DEC/(15)01
2010/267/ЕС, ECC/
DEC/(09)03

ВЕСТНИК

БРОЙ 92
Коментар

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

С Т Р. 1 3 7
Коментар

2009/766/ЕО, както е
изменено,
ECC/DEC/(06)13
ECC/DEC/(20)02
2015/750/ЕС, както е
изменено, ECC/DEC/
(13)03, ECC/DEC/
(17)06
2012/688/ЕС, както е
изменено, ECC/DEC/
(06)01
2008/477/ЕО, както е
изменено, ECC/DEC/
(05)05
2008/411/ЕО, както е
изменено, ECC/DEC/
(11)06
ECC/DEC/(12)01
2019/784/ЕС, както е
изменено, ECC/DEC/
(18)06
14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 2

Нормативна част

№
Параметър
1 Радиослужба

Описание
Подвижна

2 Приложение

Мобилни крайни
устройства

3 Радиочестотна лента

68.0-87.5 MHz
146-174 MHz
406.1-410.0 MHz
410-430 MHz
440-450 MHz
450-470 MHz

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
5
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
7
Плътност на мощността
Достъп до канала и правила
8
за заемането му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
Допустими честотни пла11
нирания

Прослушване пре
ди предаване.
Работят под кон
трола на мрежа.

Коментар
Този подклас включва радиосъоръжения от
типа „приемат преди да предават“ и работят
само под контрола на електронна съобщител
на мрежа, осигуряваща съобщения за затворен
кръг потребители.
Радиосъоръженията от типа „приемат преди да
предават“ са такива радиосъоръжения, които
предават само след като
приемат сигнал от електронна съобщителна
мрежа.

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

№
Параметър
12 Планирани промени

ВЕСТНИК

Описание

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

БРОЙ 92
Коментар

БДС EN 300 113
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 300 390
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 303 035-1
БДС EN 303 035-2
БДС EN 300 394-1
БДС EN 300 396-2
БДС EN 301 526
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
БДС EN 301 489-25
ECC/DEC/(08)05
ECC/DEC/(19)02
2021/359/BG

2. Радиосъоръжения, които работят под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи
Таблица 1
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3

Нормативна част

4
5
6
7
8

Радиочестотна
лента

Описание
Подвижна спътникова
Мобилни земни станции

137-138 MHz (космос-Земя)
148.00-150.05 MHz (Земя-космос)
399.90-400.05 MHz (Земя-космос)
400.15-401.00 MHz (космос-Земя)

Коментар

Радиочестотните ленти са разпре
делени за използване от мобил
ни земни станции от глоба лни
спътникови системи, използващи
спътници на негеостационарни ор
бити за предоставяне на мобилни
спътникови персонални електронни
съобщителни услуги, включващи
предаване на данни с ниска скорост,
изпращане на съобщения, опреде
ляне на местоположение и други
негласови приложения.

Разпределение на
определя се от спътниковия оператор
каналите
Модулация/Широчина
на заеманата
определя се от спътниковия оператор
честотна лента
Посока/Разделяне
определя се от спътниковия оператор
Предавателна
мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и
правила за заемането
му

9 Разрешителен режим

Разрешава се използването на зем
ни станции само ако работят с
регистрирана в МСД спътникова
система.
Допуска се използване на земни
станции, работещи под контрола
на спътникови системи, които не са
регистрирани в МСД, само когато
в процеса по международна коор
динация България не е изразила
несъгласие към използването на
тези системи или е предоставила
своето съгласие.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

№

Параметър
Допълнителни
10 съществени
изисквания
Допустими честотни
11
планирания
12 Планирани промени
13 Позоваване

Номер на
нотификацията
15 Забележка
Таблица 2
14

№

Параметър

Описание

Описание

2 Приложение

Мобилни земни
станции

5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и
правила за заемането му

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни
планирания

определя се от
спътниковия оператор
определя се от
спътниковия оператор
определя се от
спътниковия оператор

Разрешава се използването на земни
станции само ако работят с регистрирана
в МСД спътникова система.
Допуска се използване на земни станции,
работещи под контрола на спътникови
системи, които не са регистрирани в МСД,
само когато в процеса по международна
координация България не е изразила не
съгласие към използването на тези системи
или е предоставила своето съгласие.

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

1518-1525 MHz (космосЗемя)
1670-1675 MHz (Земякосмос)

9 Разрешителен режим

10

Коментар

2021/359/BG

Подвижна спътникова

4 Разпределение на каналите

С Т Р. 1 3 9

БДС EN 301 721
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
ERC/DEC/(99)05
ERC/DEC/(99)06

1 Радиослужба

3 Радиочестотна лента

Нормативна част

ВЕСТНИК

БДС EN 301 444
БДС EN 301 473
БДС EN 301 681
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
ECC/DEC/(04)09
ECC/DEC/(12)01
2021/359/BG

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 3
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Коментар

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

Ра з р еш а в а с е и з 
ползването на земни
станции само ако ра
ботят с регистрирана
в МСД спътникова
система.
Допуска се използва
не на земни станции,
работещи под кон
трола на спътникови
системи, които не
са регистрирани в
МСД, само когато в
процеса по между
народна координа
ция България не е
изразила несъгласие
към използването на
тези системи или е
предоставила своето
съгласие.

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заема5
ната честотна лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плът7
ност на мощността
Достъп до канала и правила за
8
заемането му

Описание
Подвижна спътникова
Мобилни земни станции
1525-1544 MHz (космос-Земя)
1545-1559 MHz (космос-Земя)
1626.5-1645.5 MHz (Земя-космос)
1646.5-1660.5 MHz (Земя-космос)
определя се от спътниковия оператор

9 Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни плани11
рания
12 Планирани промени
Информативна част

10

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 4

Нормативна част

№

Параметър

БДС EN 301 426
БДС EN 301 444
БДС EN 301 681
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
ECC/DEC/(12)01
Забележки от Националния план за
разпределение на радиочестотния спектър:
136 (ITU RR 5.356) и 254 (ITU RR 5.208B)
2021/359/BG

Описание

1

Радиослужба

Подвижна спътникова

2

Приложение

Мобилни земни станции

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

1610.0-1626.5 MHz (Земя-космос)
1613.8-1626.5 MHz (космос-Земя)
2483.5-2500.0 MHz (космос-Земя)
определя се от спътниковия оператор

Коментар

БРОЙ 92
№
5
6
7
8

9

10
11

Информативна част

12

ДЪРЖАВЕН
Параметър
Модулация/Широчина
на заеманата честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и
правила за заемането
му

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Описание

Коментар

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
–3 dB (W/4 kHz) (средна)
–15 dB (W/4 kHz) (пикова)

Разрешава се използ
ването на земни стан
ции само ако рабо
тят с регистрирана
в МСД спътникова
система.
Допуска се използва
не на земни станции,
работещи под кон
трола на спътникови
системи, които не са
регистрирани в МСД,
само когато в процеса
по международна ко
ординация България
не е изразила несъг
ласие към използва
нето на тези системи
или е предоставила
своето съгласие.

Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни
планирания
Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

БДС EN 301 426
БДС EN 301 441
БДС EN 301 473
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
ECC/DEC/(09)02
ECC/DEC/(12)01
2021/359/BG

Таблица 5
№

Параметър

Нормативна част

1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

Описание

Коментар

Подвижна спътникова

Мобилни земни станции

1613.8-1626.5 MHz (Земя-космос)
определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на
определя се от спътниковия оператор
заеманата честотна лента

Р а д и оч е с т о т н а т а л е н т а е
разпределена за използване от
мобилни земни станции само
за предаване на негласови
съобщения.

С Т Р.

142
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

6 Посока/Разделяне

ВЕСТНИК

Описание

Коментар

определя се от спътниковия оператор

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

e.i.r.p. ≤ 30 dBm

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 1 %.
Разрешава се използването
на земни станции само ако
работят с регистрирана в МСД
спътникова система.
Доп уска се използва не на
земни станции, работещи под
контрола на спътникови систе
ми, които не са регистрирани
в МСД, само когато в процеса
по международна координа
ция България не е изразила
несъгласие към използването
на тези системи или е предос
тавила своето съгласие.

9 Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

БРОЙ 92

12 Планирани промени
БДС EN 301 426
БДС EN 301 441
БДС EN 301 473
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
ECC/DEC/(09)04

Информативна част

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG
Мобилните земни станции трябва да
работят в съответствие с условията на
забележка 282 от Националния план
за разпределение на радиочестотния
спектър (забележка 5.364 от Радио
регламента на Международния съюз
по далекосъобщения).
Нивото на нежеланите излъчвания не
трябва да надвишава ограниченията,
определени в таблица 1 на Приложе
ние 1 на Препоръка ITU-R М.1343-1.

15 Забележка

Таблица 6

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна спътникова

2 Приложение

Мобилни земни станции

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

1980-2010 MHz (Земя-космос)
2170-2200 MHz (космос-Земя)
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

Коментар

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

8

Достъп до канала и правила за заемането му

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

Описание

Коментар

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11 Допустими

честотни

планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 301 442
БДС EN 301 473
БДС EN 302 574
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
ECC/DEC/(06)09
Решение на Европейската комисия 2007/98/EО

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 7
№

Параметър

1 Радиослужба

Неподвижна спътникова

2 Приложение

VSAT терминали

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

Нормативна част

Описание

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Коментар

10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
14.25-14.50 GHz (Земя-космос)
определя се от спътниковия опе
ратор
определя се от спътниковия опе
ратор
определя се от спътниковия опе
ратор
e.i.r.p. ≤ 50 dBW
За VSAT, работещи в TDMA мре
жи, максималната e.i.r.p. зависи от
коефициента на запълване (т. 3.3.
и т. 3.4. от ECC Report 272)

Тези стойности осигуряват 190
V/m напрегнатост на полето,
което е в съответствие с
критерия HIRF (high intensity ra
diated field-висок интензитет на
излъченото поле) за защита на
въздухоплавателното средство.

Разрешава
се
използването
на земни станции само ако
работят с регистрирана в МСД
спътникова система.
Допуска се използване на
земни станции, работещи под
контрола на спътникови систе
ми, които не са регистрирани
в МСД, само когато в процеса
по международна координация
България не е изразила несъг
ласие към използването на тези
системи или е предоставила
своето съгласие.

Информативна част

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

№
Параметър
12 Планирани промени
13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 92
Коментар

БДС EN 301 428
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(03)04
2021/359/BG

15 Забележка

Таблица 8
№

Описание

1 Радиослужба

Неподвижна спътникова

2 Приложение

LEST терминали

3

4
5
6
Нормативна част

Параметър

10.70-12.75 GHz (космосЗемя)
19.70-20.20 GHz (космосРадиочестотна лента
Земя)
14.00-14.25 GHz(Земя-космос)
29.50-30.00 GHz (Земякосмос)
определя се от спътниковия
Разпределение на каналите
оператор
Модулация/Широчина на зае- определя се от спътниковия
маната честотна лента
оператор
определя се от спътниковия
Посока/Разделяне
оператор

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила
за заемането му

e.i.r.p. ≤ 34 dBW

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни плани11
рания
10

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Когато антената е свързана към повече
от един предавател или предавателят
осигурява повече от една носеща
честота (работа с няколко носещи),
нивото на e.i.r.p. е сумата от всички
едновременни излъчвания от основна
та диаграма на излъчване на антената.
Разрешава се използването на земни
станции само ако работят с регистри
рана в МСД спътникова система.
Допуска се използване на земни
станции, работещи под контрола на
спътникови системи, които не са
регистрирани в МСД, само когато в
процеса по международна координация
България не е изразила несъгласие към
използването на тези системи или е
предоставила своето съгласие.

9 Разрешителен режим

Информативна част

Коментар

БДС EN 301 428
БДС EN 301 459
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(06)02
2021/359/BG

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

Таблица 9
№

Параметър

1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

Описание
Неподвижна спътни
кова
HEST терминали
10.70-12.75 GHz
(космос-Земя)
19.70-20.20 GHz
(космос-Земя)
14.00-14.25 GHz
(Земя-космос)
29.50-30.00 GHz
(Земя-космос)
определя се от спът
никовия оператор
определя се от спът
никовия оператор
определя се от спът
никовия оператор

Тези стойности осигуряват напрегнатост
на полето, което е в съответствие с кри
терия HIRF (high intensity radiated fieldвисок интензитет на излъченото поле) за
защита на въздухоплавателното средство,
e.i.r.p. ≤ 60 dBW
За HEST, работещи както следва:
- ≤190 V/m в радиочестотна лента 14.00в TDMA мрежи,
14.25 GHz;
максималната e.i.r.p.
- ≤150 V/m в радиочестотна лента 29.50зависи от коефициен
30.00 GHz.
та на запълване. (т.
Когато антената е свързана към повече
3.3. и т. 3.4. от ECC от един предавател или предавателят
Report 272)
осигурява повече от една носеща честота
(работа с няколко носещи), нивото на
e.i.r.p. е сумата от всички едновременни
излъчвания от основната диаграма на
излъчване на антената.

Разрешава се използването на земни
станции само ако работят с регистрирана
в МСД спътникова система.
Допуска се използване на земни станции,
работещи под контрола на спътникови
системи, които не са регистрирани в
МСД, само когато в процеса по меж
дународна координация България не е
изразила несъгласие към използването на
тези системи или е предоставила своето
съгласие.

9 Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планира11
ния
12 Планирани промени

Информативна част

10

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

БДС EN 301 428
БДС EN 301 459
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(06)03
2021/359/BG

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Таблица 10
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента
на кана4 Разпределение
лите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента

Нормативна част

6 Посока/Разделяне

Предавателна мощност/
7 Плътност на мощността

Описание
Неподвижна спътникова
Неподвижни земни
станции, работещи
с негеостационарни
спътникови мрежи
10.70-12.75 GHz (космосЗемя)
14.00-14.50 GHz (Земякосмос)
определя се от спътниковия
оператор

Коментар

определя се от спътниковия
оператор
определя се от спътниковия
оператор

e.i.r.p. ≤ 60 dBW
За
неподвижните
земни
станции, работещи в TDMA
мрежи, максималната e.i.r.p.
зависи от коефициента на
запълване. (т. 3.3. и т. 3.4. от
ECC Report 272)

Тези стойности осигуряват 190 V/m
напрегнатост на полето, което е в
съответствие с критерия HIRF (high
intensity radiated field-висок интензитет
на излъченото поле) за защита на въз
духоплавателното средство.
Когато антената е свързана към повече
от един предавател или предавателят
осигурява повече от една носеща честота
(работа с няколко носещи), нивото на
e.i.r.p. е сумата от всички едновременни
излъчвания от основната диаграма на
излъчване на антената.

до канала и пра8 Достъп
вила за заемането му

9 Разрешителен режим

Информативна част

съществе10 Допълнителни
ни изисквания
честотни
11 Допустими
планирания
12 Планирани промени
БДС EN 303 980
EN 303 981
БДС EN 301 489-1
13 Позоваване
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(17)04
14 Номер на нотификацията
2021/359/BG
Неподвижни земни станции,
които използват затворена
система за проследяване на
спътниковия сигнал трябва
да работят с����������������
алгоритъм, кой
то е устойчив за улавяне и
проследяване на сигнали от
15 Забележка
съседни спътници. Земните
станции незабавно прекратя
ват излъчванията си, когато
установят, че се е извършило
непредназначено спътниково
проследяване или предстои
такова да се случи.

Разрешава се използването на земни
станции само ако работят с регистрирана
в МСД спътникова система.
Допуска се използване на земни станции,
работещи под контрола на спътникови
системи, които не са регистрирани в
МСД, само когато в процеса по меж
дународна координация България не е
изразила несъгласие към използването
на тези системи или е предоставила
своето съгласие.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Таблица 11
№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна спътникова

2 Приложение

Мобилни земни станции
10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
12.50-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

3 Радиочестотна лента
Разпределение на
каналите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента
4

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

6 Посока/Разделяне

Нормативна част

Коментар

определя се от спътниковия оператор

33 – 25 log (φ + δφ) – 10 log (K) dBW/40 kHz,
когато 2,5° ≤ φ + δφ ≤ 7,0°;
+12 – 10 log (K) dBW/40 kHz,
когато 7,0° < φ + δφ ≤ 9,2°;
Предавателна мощност/
7
Плътност на мощността 36 – 25 log (φ + δφ) – 10 log (K) dBW/40 kHz,
когато 9,2° < φ + δφ ≤ 48°;
–6 – 10 log (K) dBW/40 kHz, когато 48° < φ
+ δφ ≤ 180°.
8

φ е ъгъла в градуси между оста
на главния лъч и посоката на
измерване.
K е отношението на плътност
та на мощността на напълно
натоварена система и тази
на отделна мобилна земна
станция, измерено в 40 kHz
честотна лента.

Достъп до канала и
правила за заемането му
Разрешава се използването
на земни станции само ако
работят с регистрирана в МСД
спътникова система.
Допуска се използване на
земни станц ии, работещ и
под контрола на спътникови
системи, които не са реги
стрирани в МСД, само когато
в процеса по международна
координация България не е
изразила несъгласие към из
ползването на тези системи
или е предоставила своето
съгласие.

9 Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни
11
планирания
Информативна част

10

12 Планирани промени
БДС EN 301 427
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

13 Позоваване
14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка

Нормативна част

Таблица 12
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Неподвижна спътникова
Земни станции на борда на
плавателни съдове (ESV)
10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
12.50-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

Коментар
Спазват се техническите и експло
атационни изисквания, определени в
Резолюция 902 (WRC-03) на Между
народния съюз по далекосъобщения.

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Параметър
Описание
Разпределение на каопределя се от спътниковия опе
4
налите
ратор
Модулация/Широчина
определя се от спътниковия опе
5 на заеманата честотратор
на лента
определя се от спътниковия опе
6 Посока/Разделяне
ратор
Предавателна мощ7 ност/Плътност на
e.i.r.p. ≤ 50 dBW
мощността
Достъп до канала и
8 правила за заемането
му

БРОЙ 92
Коментар

Разрешава се използването на земни
станции само ако работят с регистри
рана в МСД спътникова система.
Доп уск а с е използва не на зем н и
станции, работещи под контрола на
спътникови системи, които не са
регистрирани в МСД, само когато в
процеса по международна координация
България не е изразила несъгласие към
използването на тези системи или е
предоставила своето съгласие.

9 Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни
11
планирания
12 Планирани промени

Информативна част

10

13 Позоваване

Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 13
14

Нормативна част

№

Параметър

БДС EN 302 340
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(05)10
2021/359/BG

Описание

Коментар

1 Радиослужба

Неподвижна спътникова; Подвижна
спътникова

2 Приложение

Спазват се техническите и екс
Земни станции на борда на възду
плоатационни изисквания, оп
хоплавателни средства (�����������
AES��������
), рабо
ределени в Препоръка ITU-R
тещи с геостационарни спътникови
M.1643 на Международния съюз
системи
по далекосъобщения.

3 Радиочестотна лента

10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
12.50-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на определя се от спътниковия опера
заеманата честотна лента
тор

6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
Плътност на мощността
Достъп до канала и пра8
вила за заемането му
7

определя се от спътниковия опера
тор

определя се от спътниковия опера
тор
e.i.r.p. ≤ 50 dBW

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

9 Разрешителен режим

С Т Р. 1 4 9
Коментар
Разрешава се използването на
земни станции само ако работят
с регистрирана в МСД спътни
кова система.
Допуска се използване на земни
станции, работещи под контрола
на спътникови системи, които
не са регистрирани в МСД, само
когато в процеса по междуна
родна координация България не
е изразила несъгласие към из
ползването на тези системи или
е предоставила своето съгласие.

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни пла11
нирания
12 Планирани промени

Информативна част

10

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 14
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение
Радиочестотна лента
Разпределение на ка4
налите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне

Нормативна част

3

Предавателна мощ7 ност/Плътност на
мощността

БДС EN 302 186
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(05)11
2021/359/BG

Описание
Неподвижна спътникова
Земни станции на борда на
въздухоплавателно средство,
работещи с геостационарни и
негеостационарни спътникови мрежи
10.70-12.75 GHz (космос-Земя)
12.75-13.25 GHz (Земя-космос)
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

e.i.r.p. ≤ 50 dBW

Земните станции трябва да имат
функции за самоконтрол като при
откриване на неизправност, която
би могла да причини вредни сму
щения на неподвижна радиослужба
и/или неприемливи смущения към
други геостационарни и негеостаци
онарни мрежи, трябва автоматично
да прекъсне излъчванията си.
За земни станции, инсталирани
на борда на въздухоплавателно
средство, праговата стойност на
плътността на потока на мощността
(PFD) на земната повърхност е:
–123.5 dB(W/(m2 • MHz)) за θ ≤ 5°
–128.5 + θ dB(W/(m2 • MHz)) за 5 < θ
≤ 40°
–88.5 dB(W/(m2 • MHz)) за 40 < θ ≤ 90°
където θ е ъгълът на пристигане
на лъча на земната повърхност в
градуси.

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър
Достъп до канала и
8 правила за заемането му

ВЕСТНИК

Описание

Разрешава се използването на
земни станции само ако работят с
регистрирана в МСД спътникова
система.
Допуска се използване на земни
станции, работещи под контрола
на спътникови системи, които не
са регистрирани в МСД, само ко
гато в процеса по международна
координация България не е изра
зила несъгласие към използването
на тези системи или е предостави
ла своето съгласие.

9 Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

БРОЙ 92

Земните станции��������������������
работят под контро
ла на система за управление на мре
жата (Network Control Facility – NCF).

Допустими честотни
планирания
12 Планирани промени
11

БДС EN 302 186
EN 303 984
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(19)04

Информативна част

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

2021/359/BG
ESIM��������������������������������
, които използват затворена сис
тема за проследяване на спътнико
вия сигнал трябва
�������������������������
да работят с������
алго
ритъм, който е устойчив за улавяне и
проследяване на сигнали от съседни
спътници. Земните станции незабавно
прекратяват излъчванията си, когато
установят, че се е извършило непред
назначено спътниково проследяване
или предстои такова да се случи.

Таблица 15

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Неподвижна спътникова

2 Приложение

З������������������������������������
емни станции в
�����������������������
движение (ESIM),
������������
мон
тирани на сухопътни превозни средства,
включително на преносими устройства,
работещи с геостационарни спътникови
мрежи

3 Радиочестотна лента
4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

Коментар

10.70-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.25 GHz (Земя-космос)
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

e.i.r.p. ≤ 54.5 dBW

ESIM�����������������
работят под кон
трола на система за уп
равление на мрежата
(Network Control Facility
– NCF).

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

8

Достъп до канала и правила за заемането му

ВЕСТНИК
Описание

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Коментар

Разрешава се използ
ването на земни стан
ции само ако работят
с регистрирана в МСД
спътникова система.
Допуска се използване
на земни станции, ра
ботещи под контрола на
спътникови системи, ко
ито не са регистрирани в
МСД, само когато в про
цеса по международна
координация България
не е изразила несъгла
сие към използването
на т ези сис т ем и и л и
е предоставила своето
съгласие.

9 Разрешителен режим

10

С Т Р. 1 5 1

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

БДС EN 302 448
БДС EN 302 977
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(18)04
2021/359/BG
ESIM, които използват затворена система
за проследяване на спътниковия сигнал
трябва да работят с�����������������������
алгоритъм, който е ус
тойчив за улавяне и проследяване на сиг
нали от съседни спътници. Земните стан
ции незабавно прекратяват излъчванията
си, когато установят, че се е извършило
непредназначено спътниково проследяване
или предстои такова да се случи.

Таблица 16

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1 Радиослужба

Неподвижна спътникова

2 Приложение

Земни станции в движение
(ESIM), работещи с
негеостационарни спътникови
мрежи

3 Радиочестотна лента

10.70-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

определя се от спътниковия
оператор
определя се от спътниковия
оператор
определя се от спътниковия
оператор

Коментар

С Т Р.

152
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

ВЕСТНИК

Описание

e.i.r.p. ≤ 54.5 dBW

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни пла11
нирания
12 Планирани промени

Информативна част

10

14 Номер на нотификацията

Коментар
ESIM�����������������������������
работят под контрола на сис
тема за управление на мрежата
(Network Control Facility – NCF).
ESIM, монтирани на борда на
въздухоплавателно
средство,
трябва да спре излъчванията в
честотната лента 14.47-14.5 GHz,
когато е в зоната на видимост
на радиоастрономическа станция
(RAS), извършваща наблюдения в
тази лента.
За ESIM, монтирани на плавателен
съд,
праговата
стойност
на
плътността на потока на мощността
(PFD) –169 dBW/m²/(150 kHz),
не трябва да се надвишава през
повече от 2% от времето в района
на астрономическата обсерватория
(Препоръка ITU-R RA.769);
За ESIM, монтирани на сухопътно
превозно
средство,
праговата
стойност на плътността на потока на
мощността (PFD) –169 dBW/m²/(150
kHz), не трябва да се надвишава през
повече от 2% от времето в района
на астрономическата обсерватория
(Препоръка ITU-R RA.769);
ESIM трябва да имат функции за са
моконтрол и автоматични механиз
ми, самостоятелни или под контрола
на система за управление на мрежа
та (Network Control Facility – NCF),
за намаляване на нейното e.i.r.p. или
за прекратяване на излъчванията.

Разрешава се използването на
земни станции само ако работят с
регистрирана в МСД спътникова
система.
Допуска се използване на земни
станции, работещи под контрола на
спътникови системи, които не са
регистрирани в МСД, само когато
в процеса по международна коорди
нация България не е изразила не
съгласие към използването на тези
системи или е предоставила своето
съгласие.

9 Разрешителен режим

13 Позоваване

БРОЙ 92

БДС EN 303 980
EN 303 981
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(18)05
2021/359/BG

БРОЙ 92
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

Описание

Коментар

Неподвижни земни станции,
които използват затворена
система за проследяване на
спътниковия сигнал трябва да
работят с алгоритъм, който е
устойчив за улавяне и просле
дяване на сигнали от съседни
спътници. Земните станции не
забавно прекратяват излъчва
нията си, когато установят, че
се е извършило непредназна
чено спътниково проследява
не или предстои такова да се
случи.

15 Забележка

Таблица 17
№

Параметър

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Описание
Неподвижна спътникова

Не се разреша
ва използване на
транспортируеми
земни станции за
Транспортируеми земни станции за репортажни цели
репортажни цели SNG TES
SNG������������
TES��������
�����������
на раз
стояние, по-малко
от 500 ����������
m���������
от охра
няемите граници
на летище.
10.70-11.70 GHz
12.50-12.75 GНz
12.75-13.25 GHz
14.00-14.50 GHz

(космос-Земя)
(космос-Земя)
(Земя-космос)
(Земя-космос)

определя се от спътниковия опера
тор
определя се от спътниковия опера
тор
определя се от спътниковия опера
тор

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени
13 Позоваване
14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Коментар

БДС EN 301 430
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
2021/359/BG
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Таблица 18
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Неподвижна спътникова
Земни станции на мобилни платформи
ESOMPs, работещи с геостационарни
спътникови мрежи

17.30-20.20 GHz (космос-Земя)
27.5000-27.8185 GHz (Земя-космос)
28.4545-28.9385 GHz (Земя-космос)
29.4625-30.0000 GHz (Земя-космос)

Коментар

ESOMPs, монтирани на
плавателни или въздух
оп ла ват ел н и с редс т ва
могат да работят и в ради
очестотни ленти 27.81852 7. 8 2 8 5 GH z , 2 8 .4 4 45
28.4545 GHz (Земя-кос
мос) и 28.9385-28.9485
GHz (Земя-космос).

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента
4

Нормативна част

6 Посока/Разделяне
- e.i.r.p. ≤ 58.4 dBW за ESOMPs, монтирани
на въздухоплавателното средство, работещи в
охраняемите граници на летища.
- e.i.r.p. ≤ 52.4 dBW за ESOMPs, работещи в
охраняемите граници на летища.
- e.i.r.p. ≤ 60 dBW за ESOMPs, работещи
извън охраняемите граници на летища и за
ESOMPs, монтирани на плавателени съдове
За ESOMPs, работещи в TDMA мрежи, мак
сималната e.i.r.p. зависи от коефициента на
запълване (т. 3.3 и т. 3.4 от ECC Report 272).
За ESOMPs, работещи в радиочестотните
ленти 17.30-19.70 GHz и 27.5000-27.8185 GHz,
28.4545-28.9385 GHz и 29.4625-29.5000 GHz:
• спектралната плътност на e.i.r.p. извън оста
(the off-axis e.i.r.p. spectral density), излъчена
от ESOMP в радиочестотните ленти 27.828528.4445 GHz и 28.9485-29.4525 GHz е огра
ничена до –35 dBW/MHz по посока 3° или
по-малко над локалната хоризонтална равни
Предавателна мощност/
на на ESOMP терминала. Това ограничение
7 Плътност на мощностсе прилага от ESOMP терминали на сушата,
та
в международни или вътрешни води. Off-axis
се отнася до ъгли по-големи от 7° от оста на
главния лъч или на ъгъл по-голям от обяве
ния минимален ъгъл на елевация на ESOMP,
в зависимост от това кое от двете е по-ниско.
• ъгъл на елевация на антената: ≥3°.
• плътността на потока на мощността (PFD)
в dB (W/m2) на земната повърхност за ре
ферентна честотна лента с широчина 14
MHz, излъчена от ESOMPs, монтирани на
въздухоплавателно средство, в ленти 27.828528.4445 GHz и 28.9485-29.4525 GHz, е:
–124.7 за 0° ≤ δ ≤ 0.01°
–120.9 + 1.9 log10 (δ) за 0.01° < δ ≤ 0.3°
–116.2 + 11.0 log10 (δ) за 0.3° <δ ≤ 1.0°
–116.2 + 18.0 log10 (δ) за 1.0° <δ≤ 2.0°
–117.9 + 23.7 log10 (δ) за 2.0° <δ≤ 8.0°
–96.5 за 8.0° <δ ≤ 90.0°
където δ е ъгълът на пристигане на лъча
на земната повърхност в градуси. Когато се

Тези стойности осигу
ряват 150 V/m напрегна
тост на полето, което е
в съответствие с крите
рия HIRF (high intensity
radiated field-висок ин
тензитет на излъчено
то поле) за защита на
въ зд у хоп ла ват ел но т о
средство.
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№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание
оценява съответствието с PFD маската, тряб
ва да се взима предвид поглъщането в ат
мосферата и всяко затихване вследствие на
корпуса на въздухоплавателното средство.
• праговата стойност на PFD на линия
та на най-големия отлив, на височина 20 м
над средното морско равнище, излъчена от
ESOMPs, монтирани на плавателно средство
в ленти 27.8285-28.4445 GHz и 28.9485-29.4525
GHz, е –109 dB(W/m2) за референтна честотна
лента с широчина 14 MHz. Когато се оценява
съответствието с праговата стойност на PFD,
процентът от времето, който трябва да се из
ползва в модела на разпространение, трябва
да бъде 0.007%.

С Т Р. 1 5 5
Коментар

Достъп до канала и
8 правила за заемането
му
Разрешава се използване
то на земни станции само
ако работят с регистри
рана в МСД спътникова
система.
Допуска се използване на
земни станции, работещи
под контрола на спътни
кови системи, които не
са регистрирани в МСД,
само когато в процеса
по международна коор
динация България не е
изразила несъгласие към
използването на тези сис
теми или е предоставила
своето съгласие.

9 Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

ESOMPs мрежите работят под контрола на
система за управление на мрежата (Network
Control Facility – NCF).
ESOMPs мрежите следва да имат функция
за самоуправление и автоматичен механизъм
за намаляване на e.i.r.p. или прекъсване на
излъчванията.

Допустими честотни
планирания
12 Планирани промени
11

Информативна част

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

БДС EN 303 978
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(13)01
2021/359/BG
ESOMP���������������������������������������������������������������
s��������������������������������������������������������������
, които използват затворена система за проследяване на спътни
ковия сигнал ���������������������������������������������������������
трябва да работят с��������������������������������������
алгоритъм, който е устойчив за улавя
не и проследяване на съседни спътникови сигнали. ESOMPs незабавно
прекратява излъчванията си, когато установи, че се е извършило непред
назначено спътниково проследяване или такова е на път да се случи.
При откриване на грешка, която може да причини вредни смущения на
неподвижна и неподвижна-спътникова радиослужби, ESOMPs незабавно
прекратява излъчванията си.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.3017.70 GHz са без право на защита от смущения от BSS фидерни линии,
работещи в същата радичестотна лента.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.7019.70 GHz�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
са без право на защита от смущения от станции от неподвиж
на радиослужба, работещи в същата радичестотна лента.
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Таблица 19
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение
3

Радиочестотна
лента

Разпределение на
каналите
Модулация/Широчина на заема5
ната честотна
лента
6 Посока/Разделяне

Нормативна част

4

Предавателна
мощност/Плът7
ност на мощността

Описание
Неподвижна спътникова
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs,
работещи с негеостационарни спътникови мрежи
17.30-20.20 GHz (космос-Земя)
27.5000-27.8185 GHz (Земя-космос)
28.4545-28.9385 GHz (Земя-космос)
29.50-30.00 GHz (Земя-космос)

Коментар

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
- e.i.r.p. ≤ 58.4 dBW за ESOMPs, монтирани на борда
на въздухоплавателно средство, работещи в охраняемите
граници на летища, включително и когато станцията е
на земята.
- �����������������������������������������������������
e.i.r.p. ≤ ������������������������������������������
52.4 dBW за ESOMPs�����������������������
, ���������������������
работещи в охраняеми
те граници на летища.
- e.i.r.p.
���������������������������������������������������
≤ 70
����������������������������������������
dBW����������������������������������
за ESOMPs������������������������
������������������������������
, работещи
����������������������
извън охраня
емите граници на летища и за ESOMPs, монтирани на
плавателени съдове.
За ESOMPs, работещи в TDMA мрежи, максималната
e.i.r.p. зависи от коефициента на запълване (т. 3.3 и т.
3.4 от ECC Report 272.
За ESOMPs, работещи в радиочестотните ленти 17.3019.70 GHz и 27.5000-27.8185 GHz и 28.4545-28.9385 GHz:
• Спектралната плътност на e.i.r.p. извън оста (the
off-axis e.i.r.p. spectral density), излъчена от ESOMP в
радиочестотните ленти 27.8285-28.4445 GHz и 28.948529.1000 GHz е ограничена до –35 dBW/MHz по посока
3° или по-малко над локалната хоризонтална равнина
на ESOMP терминала. Това ограничение се прилага
от ESOMP терминали на сушата, в международни или
вътрешни води. Off-axis се отнася до ъгли по-големи
от 7° от оста на главния лъч или на ъгъл по-голям от
обявения минимален ъгъл на елевация на ESOMP, в
зависимост от това кое от двете е по-ниско.
• Ъгъл на елевация на антената: ≥ 3°.
• За ESOMPs, монтирани на въздухоплавателно
средство, плътността на потока на мощността (PFD) в
dB (W/m2) на земната повърхност за референтна честот
на лента с широчина 14 MHz е:
–124.7 за 0° ≤ δ ≤ 0.01°
–120.9 + 1.9 log10 (δ) за 0.01° < δ ≤ 0.3°
–116.2 + 11.0 log10 (δ) за 0.3° <δ ≤ 1.0°
–116.2 + 18.0 log10 (δ) за 1.0° <δ≤ 2.0°
–117.9 + 23.7 log10 (δ) за 2.0° <δ≤ 8.0°
–96.5 за 8.0° <δ ≤ 90.0°
където δ е ъгълът на пристигане на лъча на земната
повърхност в градуси. Когато се оценява съответствието
с PFD маската, трябва да се взима предвид поглъщането
в атмосферата и всяко затихване вследствие на корпуса
на въздухоплавателното средство.
• За ESOMPs, монтирани на плавателен съд, праговата
стойност на PFD на линията на най-големия отлив, на
височина 20 м над средното морско равнище е –109
dB(W/m2) за референтна честотна лента с широчина
14 MHz. Когато се оценява съответствието с праговата
стойност на PFD, процентът от времето, който трябва
да се използва в модела на разпространение, трябва да
бъде 0.007%.

Тези стойности осигу
ряват 150 V/m напрег
натост на полето, ко
ето е в съответствие с
критерия HIRF (high
intensity radiated fieldвисок интензитет на
излъченото поле) за
за щ и та на въ зд у х
оплавателното сред
ство.
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Описание

С Т Р. 1 5 7
Коментар

Достъп до канала
8 и правила за заемането му

9

Разрешава се използ
ването на земни стан
ции само ако рабо
тят с регистрирана
в МСД спътникова
система.
Допуска се използва
не на земни станции,
работещи под кон
трола на спътникови
системи, които не са
регистрирани в МСД,
само когато в процеса
по международна ко
ординация България
не е изразила несъг
ласие към използва
нето на тези системи
или е предоставила
своето съгласие.

Разрешителен
режим

Допълнителни
10 съществени изисквания

ESOMPs мрежите работят под контрола на система за
управление на мрежата (Network Control Facility – NCF).
ESOMP�������������������������������������������
s������������������������������������������
мрежите следва да имат функция за самоуп
равление и автоматичен механизъм за намаляване на
e.i.r.p. или прекъсване на излъчванията.

Допустими че11 стотни планирания
12

Планирани промени

Информативна част

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

БДС EN 303 979
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC Report 272
ECC/DEC/(15)04
2021/359/BG
ESOMPs, които използват затворена система за проследяване на спътниковия
сигнал ����������������������������������������������������������������������
трябва да работят с���������������������������������������������������
алгоритъм, който е устойчив за улавяне и проследя
ване на съседни спътникови сигнали. ESOMP�������������������������������
s������������������������������
незабавно прекратява излъчва
нията си, когато установи, че се е извършило непредназначено спътниково
проследяване или такова е на път да се случи.
При откриване на грешка, която може да причини вредни смущения на непод
вижна и неподвижна-спътникова радиослужби, ESOMPs незабавно прекратява
излъчванията си.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.30-17.70
GHz са без право на защита от смущения от BSS фидерни линии, работещи в
същата радичестотна лента.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.70-19.70
GHz�������������������������������������������������������������������
са без право на защита от смущения от станции от неподвижна радио
служба, работещи в същата радичестотна лента.
ESOMPs, работещи в международни води или в международно въздушно
пространство, които могат да предават в радиочестотна лента 27.50-29.10 GHz
трябва да осигуряват защита на системите от неподвижна радиослужба.
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Таблица 20
№
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

3 Радиочестотна лента
на кана4 Разпределение
лите
Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента

Описание
Неподвижна спътникова
Некоординирани земни
станции от неподвижна
спътникова радиослужба
27.5000-27.8185 GHz (Земякосмос)
28.4545-28.9385 GHz (Земякосмос)
29.4625-29.5000 GHz (Земякосмос)
определя се от спътниковия
оператор

Коментар

определя се от спътниковия
оператор

определя се от спътниковия
оператор
e.i.r.p. ≤ 60 dBW
За некоординирани земни станции, работещи в TDMA мрежи,
максималната e.i.r.p. зависи от коефициента на запълване. (т. 3.3. и т.
3.4. от ECC Report 272).
Тези стойности осигуряват 150 V/m напрегнатост на полето, което е в
съответствие с критерия HIRF (high intensity radiated field-висок интензитет
на излъченото поле) за защита на въздухоплавателното средство.
Спектралната плътност на e.i.r.p. извън оста (the off-axis e.i.r.p.
Предавателна мощност/ •spectral
density), излъчена от една некоординирана земна станция в
Плътност на мощност- радиочестотните
ленти 27.8285-28.4445 GHz и 28.9485-29.4525 GHz е
та
ограничена до –35 dBW/MHz по посока 3° или по-малко над локалната
хоризонтална равнина на некоординирани земни станции. Off-axis се
отнася до ъгли по-големи от 7° от оста на главния лъч или на ъгъл
по-голям от обявения минимален ъгъл на елевация на некоординирана
земна станция, в зависимост от това кое от двете е по-ниско.
• Ъгъл на елевация на антената: ≥ 3°.
Трябва да се използва автоматично управление на мощността и/или
автоматично управление на усилването на борда на спътника.
Достъп до канала и правила за заемането му
Разрешава се използването на земни
станции само ако работят с регистрирана
в МСД спътникова система.
Допуска се използване на земни станции,
работещи под контрола на спътникови
Разрешителен режим
системи, които не са регистрирани в
МСД, само когато в процеса по меж
дународна координация България не е
изразила несъгласие към използването на
тези системи или е предоставила своето
съгласие.
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни
планирания
Планирани промени
БДС EN 301 360
БДС
EN 301 489-1
Позоваване
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(05)01
Номер на нотификаци2021/359/BG
ята

Нормативна част

6 Посока/Разделяне

7

8

9

10

Информативна част

11
12
13
14

15 Забележка

Забележка: Лице, което има намерение да предоставя електронни съобщителни услуги на територията на България, чрез спътникови електронни съобщителни мрежи, предоставя следната информация:
1. В кои честотни ленти работи спътниковата мрежа/система и всяка друга налична информация,
свързана с използването на радиочестотния спектър (като например използвани честотни канали, широчина на канала, максимална e.i.r.p.).
2. Наименованието на спътниковата мрежа/система, заявена пред МСД, с която ще работят земните
станции/терминалите.
3. Има ли намерение да експлоатира телепорт станция на територията на Република България?
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Приложение № 4
към чл. 3, ал. 2
РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРОГРАМИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE), SAP/SAB, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ENG/OB (ЧЛ. 2, Т. 3)
Таблица 1
Параметър
1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Безжична видео камера

3 Радиочестотна лента

4

Нормативна част

Описание

2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz
10.00-10.15 GHz
21.2-21.4 GHz
47.20-48.50 GHz

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента
6 Посока/Разделяне
–7 dBW e.i.r.p. за радиочестотна
2010-2025 MHz
Предавателна мощност/ 6 dBW e.i.r.p. за радиочестотни
7 Плътност на мощност- 2025-2110 MHz, 2300-2400 MHz и
та
10.15 GHz
13 dBW e.i.r.p. за радиочестотни
21.2-21.4 GHz и 47.20-48.50 GHz
8

Достъп до канала и правила за заемането му

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

12 Планирани промени
Информативна част

Коментар

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
2016/339/ЕС
ERC/REC 25-10
2021/359/BG

лента
Зона на обслужване: < 500 m
ленти Минима лно уси лване на
10.00- предавателната антена: 0 dBi
Минима лно уси лване на
ленти приемната антена: 6 dBi

С Т Р.
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Таблица 2
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение

Нормативна част

3 Радиочестотна лента

7

9
10
11
12

Предавателна мощност/Плътност на мощността

16 dBW e.i.r.p.

Зона на обслужване: < 2 km
Минимално усилване на предавател
ната антена: 6 dBi
Минимално усилване на приемната
антена: 17 dBi

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка
Таблица 3
Параметър
1 Радиослужба
2 Приложение
3 Радиочестотна лента

Нормативна част

Коментар

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заемана5
та честотна лента
6 Посока/Разделяне

8

Информативна част

Описание
Подвижна
Преносима видео връзка
2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz
10.00-10.15 GHz

БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
2016/339/ЕС
ERC/REC 25-10
2021/359/BG

Описание
Подвижна
Мобилна видео връзка (на превозно
или летателно средство)
2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz

Коментар

4 Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
5
честотна лента
6 Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за заемането му
9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
8

Зона на обслужване: <
10 km
10 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента Минимално усилване
2010-2025 MHz
на предавателната ан
26 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента тена: 3 dBi
2025-2110 MHz и 2300-2400 MHz
Минимално усилване
на приемната антена:
13 dBi

Информативна част

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Параметър
12 Планирани промени

С Т Р. 1 6 1

Описание

Коментар

БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
2016/339/ЕС
ERC/REC 25-10
2021/359/BG

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Таблица 4
Параметър

Описание

Коментар

1 Радиослужба

Неподвижна

2 Приложение

Временна радиорелейна линия за
видеосигнали
10.00-10.15 GHz
21.2-21.4 GHz

3 Радиочестотна лента

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6 Посока/Разделяне
7

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

40 dBW e.i.r.p.
Зона на обслужване: < 80 km
Минимално усилване на предавателната
антена: 13 dBi
Минимално усилване на приемната антена:
17 dBi

Достъп до канала и правила за
заемането му

9 Разрешителен режим
10 Допълнителни съществени изисквания

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени
БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
ERC/REC 25-10

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка

Приложение № 5
към чл. 3, ал. 2
РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
МОБИЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ НА БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (MCA
УСЛУГИ) И НА БОРДА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (MCV УСЛУГИ) (ЧЛ. 2, Т. 4)

Нормативна част

Таблица 1
Параметър

Описание

1 Радиослужба

Подвижна

2 Приложение

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни
съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни
средства (MCA услуги)

Коментар

Минима лната височина
над земята за всяко пре
даване от функционираща
MCA система трябва да
бъде 3 000 метра.
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Описание

Коментар

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

GSM 1800 и LTE 1800 (че
стотно разделяне на кана
лите (FDD)) в съответствие
със стандартите, публи
к у вани от Европейск и я
институт за стандарти в
далекосъобщенията (ETSI)

1920-1980 MHz (предаване)
2110-2170 MHz (приемане)

UMTS 2100 (честотно раз
деляне на каналите (FDD))
в съответствие със стан
дартите, публикувани от
ETSI

Радио3 честотна
лента

Разпределе4 ние на каналите
Модулация/
Широчина на
5 заеманата
честотна
лента
6

Посока/Разделяне

Достъп до
канала и
8 правила за
заемането
му
9

Разрешителен режим

UMTS 2100
(dBm/3,84 MHz)

LTE 1800
(dBm/5 MHz)

Максимална
При експлоатация бордова
та BTS трябва да ограни
Предавател- Максимална e.i.r.p. на системата
e.i.r.p. извън
на мощност/
извън въздухоплавателното
въздухоплавателното чава предавателната мощ
ност на всички мобилни
Плътност на
средство
средство от
мощността
(dBm/канал)
крайно устройство, крайни устройства за GSM,
намиращо се на борда предаващи в обхвата 1800
MHz, до номинална стой
Височина
бордова бордова BTS/
ност 0 dBm/200 kHz на
над нивото
BTS/
бордови
всички етапи на комуни
NCU
на земната
бордови
В-възел и
кация, включително при
повърхност,
В-възел
NCU
първоначалния достъп.
над която
При експ лоатац и я бор 
900 MHz 1800 MHz 2100 MHz
се намира
довият В-възел трябва да
във всеки
Широчина на честотната лента
ог раничава предавател
един момент
на канал
ната мощност на всички
въздухопла
мобилни крайни устрой
вателното
ства за LTE, предаващи в
7
3,84 MHz 200 kHz
3,84 MHz
средство
обхвата 1800 MHz, до но
(m)
минална стойност 5 dBm/5
3000
–6,2
–13,0
1,0
–3,3
1,7
3,1 MHz на всички етапи на
комуникация.
4000
–3,7
–10,5
3,5
–1,1
3,9
5,6 При експ лоатац и я бор 
довият В-възел трябва да
5000
–1,7
–8,5
5,4
0,5
5
7
ог раничава предавател
6000
–0,1
–6,9
7,0
1,8
5
7
ната мощност на всички
мобилни крайни устрой
7000
1,2
–5,6
8,3
2,9
5
7
ства за UMTS, предаващи
в обхвата 2100 MHz, до
номина лна стойност – 6
dBm/3,84 MHz на всички
8000
2,3
–4,4
9,5
3,8
5
7
етапи на комуникация, а
максималният брой по
требители следва да не
надвишава 20.
GSM 1800
(dBm/200 kHz)

С Т Р.
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Описание

Коментар

Опитите на мобилните крайни устройства, приемащи
в радиочестотните ленти 925-960 MHz (UMTS, GSM и
LTE) и 2110-2170 MHz (UMTS и LTE), да се свързват
към наземни мобилни мрежи UMTS трябва да бъдат
предотвратени чрез:
- включването в системата за MCA услуги на модул за
управление на мрежата (NCU), който повишава нивото
Допълнител- на шум в пътническия салон в радиочестотните ленти
ни съществе- за приемане при мобилна връзка и/или;
10
ни изисква- - екраниране на корпуса на въздухоплавателното сред
ния
ство за допълнително затихване на сигнала, влизащ в
корпуса и излизащ от него.
Операторите на МСА услуги могат да решат да прила
гат NCU���������������������������������������������
������������������������������������������������
и за други наземни системи в следните радио
честотни ленти:
- 1805-1880 MHz - за GSM и LTE;
- 460-470 MHz, 791-821 MHz, 2620-2690 MHz и 2570-2620
MHz - за LTE.
Допустими
11 честотни
планирания

Информативна част

12

Планирани
промени
БДС EN 301 502
БДС EN 301 511
БДС EN 302 480
БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
или еквивалентни спецификации.
2008/294/ЕО, както е изменено
ECC/DEC/(06)07

13 Позоваване

Номер на
14 нотификацията

2021/359/BG

Забележка

Максимална стойност на плътността на e.i.r.p. извън
въздухоплавателното средство в случай, че се прилагат
NCU и за други наземни системи

Височина
460-470
над нивото
MHz
на земната
LTE
повърхност,
над която
се намира
във всеки
един момент dBm/1,25
MHz
15 въздухопла
вателното
средство
(m)

791-821 MHz

1805-1880
MHz

2570-2690 MHz

LTE

GSM и LTE

LTE

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3000

–17,0

–0,87

–13,0

1,9

4000

–14,5

1,63

–10,5

4,4

5000

–12,6

3,57

–8,5

6,3

6000

–11,0

5,15

–6,9

7,9

7000

–9,6

6,49

–5,6

9,3

8000

–8,5

7,65

–4,4

10,4

Максималните стойности,
посочени в таблицата, се
отнасят за сумарната стой
ност на e.i.r.p. извън въздух
оплавателното средство от
NCU/бордовата BTS/бор
довия В-възел във връзка
със стойностите за e.i.r.p. на
системата, посочени в т. 7.

С Т Р.
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Таблица 2
Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

3 Радиочестотна лента

Описание
Подвижна

Коментар

GSM 900 и GSM 1800 в съответ
ствие със стандартите, публику
вани от Европейския институт за
стандарти в далекосъобщенията.
Системата, предоставяща MCV
услуги не се използва на разсто
Радиосъоръжения за предоставяне яние по-малко от 2 морски мили
на мобилни съобщителни услуги от изходната линия съгласно
на борда на плавателни съдове
Конвенцията на Организаци
ята на обединените нации по
(МСV услуги) чрез GSM 900 и
морско право.
GSM 1800 системи
На разстояние от 2 до 12 морски
мили от изходната линия базо
вата станция на плавателен съд
използва само вътрешни антени.
Една морска миля е равна на
1852 метра.
880-915 MHz
925-960 MHz
1710-1785 MHz
1805-1880 MHz

Нормативна част

4 Разпределение на каналите
на
5 Модулация/Широчина
заеманата честотна лента
6 Посока/Разделяне

7

8

9
10

Максимална
излъчена
изходна
мощност за мобилни крайни ус
тройства, използвани на борда на
плавателния съд и под контрола на
базовата станция на плавателния
съд: 5 dBm за GSM 900 и 0 dBm за
Предавателна мощност/
1800
Плътност на мощността GSM
Максимална плътност на мощност
та на базовата станция на плавате
лен съд: –80 dBm/200 kHz (измерена
във външни зони на плавателния
съд при коефициент на усилване на
антената при измерването 0 dBi)
Използват се методи за намаляване
на радиосмущенията, които осигу
ряват резултати, най-малко равнос
тойни на следните показатели на
базата на GSM стандартите:
- на разстояние между две и три
морски мили от изходната линия
чувствителността на приемника и
прагът на разпадане на връзката
(ACCMIN1 и минимално RXLEV2
ниво) на мобилните крайни устрой
ства, използвани на борда на пла
Достъп до канала и прави- вателен съд, са равни на или над
ла за заемането му
хвърлят –70 dBm/200 kHz, а между
три и дванадесет морски мили от
изходната линия - равни на или
надхвърлят –75 dBm/200 kHz;
- при предаване в обратна посока
(от крайното устройство към ба
зовата станция) в MCV системата
се задейства режим на предаване с
прекъсване на излъчването3;
- зададена е минималната стойност
на параметъра за компенсиране на
закъснението (timing advance)4 на ба
зовата станция на плавателния съд.
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания

(1) ������������������
ACCMIN������������
(����������
RX��������
_�������
LEV����
_���
AC
CESS����������������������
_���������������������
MIN������������������
); съгласно описа
нието в GSM стандарт ETSI TS
144 018.
(2)
RXLEV
(RXLEV-FULLSERVING���������������������
-��������������������
CELL����������������
); съгласно опи
санието в GSM стандарт ETSI TS
148 008.
(3) Предаване с прекъсване на
излъчването (��������������������
discontinuous�������
trans
������
mission -����������������������
DTX)�����������������
���������������������
; съгласно описа
нието в GSM стандарт ETSI TS
148 008.
(4) Компенсиране на закъсне
нието (timing advance); съглас
но описанието в GSM стандарт
ETSI TS 144 018.

Информативна част
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Допустими честотни пла11
нирания
12 Планирани промени
13 Позоваване
14 Номер на нотификацията
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Описание

С Т Р. 1 6 5
Коментар

БДС EN 301 502
БДС EN 301 511
Решение 2010/166/ЕС, както е из
менено
ECC/DEC/(08)08
2021/359/BG

15 Забележка

Таблица 3

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна
лента

4

Разпределение на
каналите

5
6

7

8

Описание
Подвижна

Коментар

UMTS 2100 в съответствие
със стан дарт и те, п убли
к у ва н и о т Евр опейск и я
институ т за стандарти в
далекосъобщенията.
Системата, предоставяща
MCV услуги, не се използва
на разстояние по-малко от
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни 2 морски мили от изходната
я съгласно Конвен
съобщителни услуги на борда на плавателни лини
цията на Организацията
съдове (МСV услуги) чрез UMTS 2100 система на обединените нации по
морско право.
На разстояние от 2 до 12
морски мили от изходната
линия базовата станция на
плавателен съд използва
само вътрешни антени.
Една морска миля е равна
на 1852 метра.
1920-1980 MHz
2110-2170 MHz
Максималната широчина на честотната лента,
която може да се използва от MCV системата
е 5 MHz (дуплекс).
Централната носеща честота на системи за
MCV услуги не трябва да съвпада с носещи
честоти на наземни мрежи.

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Максимална излъчена изходна мощност за мо
билни крайни устройства, използвани на борда
Предавателна мощ- на плавателния съд и под контрола на базовата
ност/Плътност на
станция на плавателния съд: 0 dBm/5 MHz.
Излъчването от БС на плавателния съд на
мощността
палубата му трябва да е равно на или по-малко
от –102 dBm/5 MHz (общ пилотен канал).
За разстоянието между 2 и 12 морски мили
от изходната линия критерият за качество (т.е.
минималното изисквано ниво на сигнала, по
лучен в клетката) е това ниво да е равно на
или по-високо от: –87 dBm/5 MHz.
Достъп до канала и
Таймерът за избор на обществена мобилна
правила за заеманесъобщителна мрежа се настройва на 10 ми
то му
нути.
Параметърът за компенсиране на закъснение
то се задава съгласно обхвата на клетката за
разпределената антенна система за MCV услу
ги, равен на 600 m.
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Параметър
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Таймерът за освобождаване на радиочестотния
ресурс от съответната система за контрол (Ra
dio Resource Control) при бездействие от страна
на потребителя се настройва на 2 секунди.
9

Разрешителен режим

Допълнителни съ10 ществени изисквания
11

Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
2010/166/ЕС, както е изменено
ECC/DEC/(08)08

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

15 Забележка
Таблица 4

Нормативна част

Параметър
1 Радиослужба

2 Приложение

Радиочестотна
3
лента

4

Разпределение
на каналите

Описание
Подвижна

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни
съобщителни услуги на борда на плавателни съдове
(МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

1710-1785 MHz
1805-1880 MHz
2500-2570 MHz
2620-2690 MHz
Максималната широчина на честотната лента, която може
да се използва от MCV системата за всеки радиочестотен
обхват (1800 MHz и 2600 MHz) е 5 MHz (дуплекс).
Централната носеща честота на системи за MCV услуги
не трябва да съвпада с носещи честоти на наземни мрежи.

Коментар
LTE 1800 и LTE 2600
в съответствие със
с т а н д а р т и т е, п у б 
ликувани от Евро
пейския институт за
стандарти в далеко
съобщенията.
Системата, предос
тавяща MCV услуги
не с е използва на
разстояние по-малко
от 4 морски мили от
изходната линия съ
гласно Конвенцията
на Организацията на
обединените нации
по морско право.
На разстояние от 4
до 12 морски мили
от изходната линия
базовата станция на
плавателен съд из
ползва само вътреш
ни антени.
Една морска миля е
равна на 1852 метра.
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Описание

Модулация/
Широчина на
5
заеманата честотна лента
6

Посока/Разделяне

Предавателна
мощност/Плът7
ност на мощността

Максимална изходна мощност на излъчване за мобилни
крайни устройства, използвани на борда на плавателния
съд под контрола на БС на плавателния съд в
радиочестотния обхват 1800 MHz и в обхвата 2600 MHz:
0 dBm.
Излъчването от БС на плавателния съд на палубата му
трябва да е равно на или по-малко от –98 dBm/5 MHz
(равностойно на –120 dBm/15 kHz).

За разстоянието между 4 и 12 морски мили от изходната
линия критерият за качество (т.е. минималното изисква
но ниво на сигнала, получен в клетката) е това ниво да е
равно на или по-високо от –83 dBm/5 MHz (равностойно
на –105 dBm/15 kHz).
Таймерът за избор на обществена мобилна съобщителна
Достъп до канамрежа се настройва на 10 минути.
8 ла и правила за
Параметърът за компенсиране на закъснението се задава
заемането му
съгласно обхвата на клетката за разпределената антенна
система за MCV услуги, равен на 400 m.
Таймерът за освобождаване на радиочестотния ресурс от
съответната система за контрол (Radio Resource Control)
при бездействие от страна на потребителя се настройва
на 2 секунди.
9

Разрешителен
режим

Допълнителни
10 съществени изисквания
Допустими че11 стотни планирания

Информативна част

12

Планирани промени

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка
6082

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
2010/166/ЕС, както е изменено
ECC/DEC/(08)08
2021/359/BG
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ПРАВИЛА

за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс,
прехвърляне на част от правата и задължения
та по разрешения за ползване на ограничен
ресурс и отдаване под наем на радиочестотен
спектър
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези правила се определят ус
ловията и редът, при които предприятията,
осъществяващи електронни съобщения, могат:
1. да прехвърлят издадените им разрешения
за ползване на ограничен ресурс;
2. да прехвърлят част от правата и съот
ветните задължения, включени в разрешения
за ползване на ограничен ресурс;
3. да отдават под наем радиочестотен
спектър.
Чл. 2. Предприятие, на което е издадено
разрешение за ползване на ограничен ресурс,
може да прехвърли разрешението или част от
правата и съответните задължения, включени
в разрешение, или да отдаде под наем радио
честотен спектър само след предварително
разрешение от Комисията за регулиране на съ
общенията, наричана по-нататък „комисията“.
Чл. 3. (1) Комисията с решение разрешава
прехвърляне на разрешение за ползване на
ограничен ресурс. Със същото решение коми
сията прекратява действието на разрешението
на предприятието праводател и издава ново
разрешение на приобретателя.
(2) В случаите по чл. 6, ал. 1, 2, 3 и 4 правата
и задълженията по разрешението преминават
към приобретателя от момента на вписване в
търговския регистър на съответните обстоя
телства, като титулярят на разрешението е
длъжен предварително да поиска разрешение
на комисията, придружено с необходимите
документи, в срок най-малко 6 седмици преди
настъпване на съответното обстоятелство по
чл. 6, ал. 1 – 4 от Правилата.
(3) Комисията с решение разрешава прех
върляне на част от правата и съответните за
дължения, включени в разрешение за ползване
на ограничен ресурс. Със същото решение
комисията изменя разрешението на предпри
ятието праводател и издава ново разрешение
на приобретателя или изменя неговото, ако
приобретателят е предприятие по смисъла на
Закона за електронните съобщения.
(4) Комисията с решение разрешава отда
ването под наем на радиочестотен спектър.
В решението се посочва, че задълженията по
разрешението за ползване на радиочестотен
спектър остават за титуляря на разрешени
ето – наемодател.
(5) Наемателят е длъжен в 14-дневен срок от
подписването на договора за наем да уведоми
комисията за датата на влизането му в сила.
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(6) В 14-дневен срок от настъпване на съ
ответното събитие предприятието наемодател
уведомява комисията в случай на предсрочно
прекратяване на договора за отдаване под наем.
(7) Комисията разрешава прехвърлянето
на разрешение за ползване на ограничен
ресурс или на част от правата и съответните
задължения по разрешение за ползване на
ограничен ресурс, или отдаването под наем
на радиочестотен спектър при спазване прин
ципите на обективност, равнопоставеност и
прозрачност.
(8) Изискванията за даване на разрешение
от комисията за прехвърляне на разрешение
за ползване на ограничен ресурс или на част
от правата и съответните задължения, вклю
чени в разрешение за ползване на ограничен
ресурс, както и за отдаване под наем на
радиочестотен спектър са еднакви за всички
лица, желаещи да осъществяват един и същ
вид електронни съобщения чрез ползване на
ограничен ресурс.
(9) Издадените от комисията временни
разрешения за ползване на ограничен ресурс
не могат да се прехвърлят, а радиочестотен
спектър, предоставен с временно разрешение,
не може да се отдава под наем.
Чл. 4. Комисията разрешава прехвърляне
на разрешение за осъществяване на електронни
съобщения чрез ползване на радиочестотен
спектър от електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване след
решение на Съвета за електронни медии.
Чл. 5. (1) Настоящите условия и ред не се
прилагат по отношение на предприятията, на
които е издадено разрешение за ползване на
ограничен ресурс в случаите на универсално
правоприемство чрез промяна на правната
форма на дружеството по смисъла на глава
шестнадесета, раздел III от Търговския закон.
(2) В случаите по ал. 1 разрешението за
ползване на ограничен ресурс автоматично
п рем и на ва к ъм новоу ч редено т о д ру жес
тво – правоприемник на преобразуващото се
дружество, от датата на вписването в търгов
ския регистър на промяната в правната форма.
Чл. 6. (1) В случай на преобразуване чрез
вливане по смисъла на Търговския закон на
търговско дружество, на което е издадено
разрешение за ползване на ограничен ресурс,
титулярят на разрешението е длъжен предва
рително да поиска разрешението на комисията,
като представи документите по чл. 7, ал. 4 по
отношение на търговското дружество, в което
възнамерява да се влее, в случай че приема
щото дружество не притежава разрешение за
ползване на ограничен ресурс.
(2) В случай на преобразуване чрез сливане
по смисъла на Търговския закон на търговско
дружество, на което е издадено разрешение
за ползване на ограничен ресурс, титулярят
на разрешението е длъжен предварително
да поиска разрешението на комисията, като
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представи документите по чл. 7, ал. 4 по от
ношение на търговското дружество, с което
възнамерява да се слее, в случай че същото
не притежава разрешение за ползване на
ограничен ресурс.
(3) В случай на преобразуване чрез разде
ляне или отделяне по смисъла на Търговския
закон на търговско дружество, на което е из
дадено разрешение за ползване на ограничен
ресурс, титулярят на разрешението е длъжен
предварително да иска разрешение от комиси
ята за прехвърляне на издаденото разрешение
на приемащото, респективно новоучреденото
дружество, определено с договора или плана
за преобразуване или проект на решение
на едноличния собственик в хипотезата на
чл. 263т, ал. 2 от Търговския закон. Когато
приемащото дружество е съществуващо, също
то следва да представи документите по чл. 7,
ал. 4, в случай че не притежава разрешение
за ползване на ограничен ресурс.
(4) В случаите на прехвърляне на тър
говско предприятие по смисъла на чл. 15 от
Търговския закон от предприятие, на което е
издадено разрешение за ползване на ограни
чен ресурс, отчуждителят, в случай че желае
правата по разрешението да преминат върху
правоприемника, е длъжен преди осъществя
ване на прехвърлянето да подаде заявление
за прехвърляне на разрешението, както и
документите по чл. 7, ал. 4 по отношение на
правоприемника, в случай че последният не
притежава разрешение за ползване на огра
ничен ресурс.
(5) По предходните алинеи комисията се
произнася по реда на глава втора.
Г л а в а

в т о р а

П РЕ Х В ЪРЛ Я Н Е Н А РАЗРЕШ ЕН И Я ЗА
ПОЛЗВА НЕ Н А ОГ РА НИ ЧЕН РЕС У РС,
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРАВАТА И
СЪОТВЕТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РАЗРЕ
ШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН
РЕСУРС И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР
Чл. 7. (1) Предприятие, което желае да прех
върли издаденото му разрешение за ползване
на ограничен ресурс или част от правата и
съответните задължения, включени в разре
шение за ползване на ограничен ресурс, или
да отдаде под наем радиочестотен спектър,
подава заявление до комисията.
(2) Заявлението по ал. 1 е на български
език и съдържа:
1. идентификационни данни на предприяти
ето, което желае да прехвърли разрешението
за ползване на ограничен ресурс или част от
правата и съответните задължения, включени
в разрешение за ползване на ограничен ресурс,
или да отдаде под наем радиочестотен спектър;
2. идентификационни данни на лицето,
което желае да му бъде прехвърлено разре
шението за ползване на ограничен ресурс или
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част от правата и съответните задължения,
включени в разрешение за ползване на огра
ничен ресурс, или да му бъде отдаден под
наем радиочестотен спектър;
3. номер на разрешението;
4. описание на вида на прехвърлянето – ця
лото разрешение или част от правата и съот
ветните задължения, включени в разрешение
за ползване на ограничен ресурс, респективно
на отдаването под наем на радиочестотен
спектър;
5. съгласие на лицето по ал. 2, т. 2;
6. съгласие на предприятието по ал. 1 за
изпълнение на задълженията по разрешението
за ползване на радиочестотен спектър при
отдаване под наем на радиочестотен спектър.
(3) Към заявлението предприятието по ал. 1
следва да приложи: за лица, регистрирани
в друга държава – документ за актуалната
регистрация по националното му законода
телство и документ, който удостоверява, че
лицето не е обявено в несъстоятелност или
не е в производство за обявяване в несъсто
ятелност, издадени от компетентния орган
на съответната държава на лицето, когато е
приложимо.
(4) Към заявлението лицето, което желае да
му бъде прехвърлено разрешение за ползване
на ограничен ресурс или част от правата и
съответните задължения, включени в разре
шение за ползване на ограничен ресурс, или
да му бъде отдаден под наем радиочестотен
спектър, прилага:
1. за лица, регистрирани в друга държа
ва – документ за актуалната регистрация по
националното му законодателство и документ,
който удостоверява, че лицето не е обявено
в несъстоятелност или не е в производство
за обявяване в несъстоятелност, издадени от
компетентния орган на съответната държава
на лицето, когато е приложимо;
2. декларация, че едноличният търговец
не е в процедура по заличаване;
3. декларация от управителя и членовете
на управителните органи на лицето, че не са
лишени от правото да упражняват търговска
дейност;
4. декларация за липса на основания по
чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, ре
гистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици.
(5) Заявлението и документите към него
се подават на български език.
(6) При липсващи и/или нередовни до
кументи по ал. 2, 3 и 4 комисията писмено
уведомява заявителя да отстрани непълно
тите или нередовностите в 7-дневен срок от
получаване на уведомлението. В случай че
непълнотите или нередовностите не бъдат
отстранени в посочения срок, заявлението
не се разглежда.
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Чл. 8. Комисията проучва основателността
на искането по чл. 7 и се произнася с решение
в срок до 42 дни от подаването на заявлени
ето или от отстраняване на непълнотите или
нередовностите по чл. 7, ал. 6.
Чл. 9. Комисията издава разрешение за
прехвърляне на разрешението или част от
правата и съответните задължения, включени
в разрешение за ползване на ограничен ресурс
или отдаване под наем на радиочестотния
спектър, когато са налице следните условия:
1. прехвърлянето или отдаването под наем
не нарушава конкуренцията в сектора на
електронните съобщения в частта ползване
на ограничен ресурс и дава възможност тези
права или съответният радиочестотен спектър
да се разпределят оптимално; и
2. прехвърлянето или отдаването под наем
не води до промени в условията за ползване
на ограничения ресурс; или
3. прехвърлянето на разрешение за осъщест
вяване на електронни съобщения чрез полз
ване на радиочестотен спектър от електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване не води до промяна на
разпространяваните от предприятията, ли
цензирани от Съвета за електронни медии,
програми на обществените оператори, субекти
на публичното право;
4. изтекли са две години от получаването
на ограничения ресурс чрез конкурс или търг;
5. в случаите на хармонизиран радиочесто
тен спектър – прехвърлянето по ал. 1 отговаря
на условията за хармонизирано използване;
6. предприятието, на което ще се прех
върлят правата, отговаря на изискванията по
чл. 93, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните
съобщения.
Чл. 10. (1) Комисията с мотивирано реше
ние отказва прехвърляне на разрешението или
част от правата и съответните задължения,
включени в разрешение или отдаване под
наем на радиочестотен спектър, когато по
отношение на лицето, което желае да му бъде
прехвърлено разрешението или част от правата
и съответните задължения, включени в това
разрешение, или на което разрешението да
му бъде отдаден под наем, е налице някое от
обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3 от Закона
за електронните съобщения, а именно:
1. е обявено в несъстоятелност или е в
производство за обявяване в несъстоятелност
или се намира в ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява тър
говска дейност;
3. има публични задължения към държа
вата, включително и към комисията и оси
гурителните фондове, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отстрочване на
задълженията;
4. е с отнето разрешение за ползване на
ограничен ресурс за същия вид електронни
съобщения за срока, определен от комисията.
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(2) Комисията с мотивирано решение отказ
ва прехвърляне на разрешението или част от
правата и съответните задължения, включени
в това разрешение или отдаване под наем на
радиочестотен спектър, когато използването
на ограничения ресурс би застрашило нацио
налната сигурност или е в противоречие с
международни задължения, произтичащи от
влязъл в сила международен договор, по който
Република България е страна.
Чл. 11. (1) Предприятие, на което е изда
дено разрешение за ползване на ограничен
ресурс, с което му е предоставен радиочесто
тен спектър, може да прехвърли всички или
част от правата и съответните задължения по
разрешението или да отдаде под наем ресурса
на трето лице, вкл. за част от мрежите, при
наличие на технологична възможност, като:
1. прехвърли или отдаде под наем предос
тавения радиочестотен спектър за територи
алния обхват и за срока, за който е издадено
разрешението;
2. прехвърли или отдаде под наем част
от предоставения радиочестотен спектър за
териториалния обхват, за който е издадено
разрешението;
3. прехвърли или отдаде под наем предос
тавения радиочестотен спектър само за част
от териториалния обхват, за който е издадено
разрешението;
4. прехвърли или отдаде под наем част от
предоставения радиочестотен спектър само
за част от териториалния обхват, за който е
издадено разрешението;
5. прехвърли или отдаде под наем предоста
вения радиочестотен спектър за териториалния
обхват, за който е издадено разрешението
за определен период от време, по-кратък от
срока на издаденото разрешение;
6. прехвърли или отдаде под наем предос
тавения радиочестотен спектър за част от
териториалния обхват, за който е издадено
разрешението за определен период от време,
по-кратък от срока на издаденото разрешение;
7. прехвърли или отдаде под наем част от
предоставения радиочестотен спектър за част
от териториалния обхват, за който е издадено
разрешението за определен период от време,
по-кратък от срока на издаденото разрешение.
(2) Прехвърлянето по ал. 1 и отдаването под
наем не може да се извършва от предприятия,
на които е издадено разрешение за ползване
на радиочестотен спектър, предназначен за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
радиоразпръскване.
Чл. 12. (1) Предприятие, на което е изда
дено разрешение за ползване на ограничен
ресурс, с което му е предоставен номерационен
ресурс, може да прехвърли част от правата
и съответните задължения по разрешението
при реда и условията на чл. 11.
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(2) Отдаването под наем не може да се из
вършва от предприятия, на които е издадено
разрешение по ал. 1.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тези Правила са приети с Решение
№ 373 от 21.10.2021 г. на основание чл. 122,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
§ 2. Правилата за условията и реда за
прехвърляне на разрешения за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс
(ДВ, бр. 29 от 2008 г.) се отменят.
Председател:
Иван Димитров
6671

ПРАВИЛА

за използване на радиочестотния спектър
след регистрация
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Правилата за използване на радио
честотния спектър след регистрация (Прави
лата) определят условията за използване на
радиочестотния спектър, включително техни
ческите параметри за работа на електронните
съобщителни мрежи, след регистрация.
Чл. 2. Радиочестотният спектър и техничес
ките параметри за работа на електронните
съобщителни мрежи по чл. 1 са посочени в
приложение № 1.
Чл. 3. (1) Регистрацията на лицата, които
имат право да използват радиочестотния спек
тър, посочен в приложение № 1, се извършва
от Комисията за регулиране на съобщенията
(Комисията) чрез вписване в публичен регис
тър (регистъра).
(2) Съдържанието на регистъра е съгласно
приложение № 2.
(3) Регистрацията се извършва по елек
тронен път.
Раздел ІІ
Условия за използване на радиочестотния
спектър и технически параметри
Чл. 4. При използването на радиочестотния
спектър се спазват действащите в Република
България стандарти и стандартизационни
документи, приложими за електронните съ
общителни мрежи по чл. 1.
Чл. 5. (1) Използването на радиосъоръжени
ята трябва да е в съответствие с изискванията
на Наредбата за съществените изисквания
и оцен яване съответствието на ра диосъ
оръженията, Наредбата за съществените из
исквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението.
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(2) Радиосъоръженията се монтират, под
държат и използват по начина и предназначе
нието, определени от производителя, така че
както при нормална работа, така и в условията
на неизправност да са гарантирани здравето
и безопасността на хората и на домашните
животни и защита на вещите.
(3) Не се допускат:
1. изменение на техническите параметри на
радиосъоръженията спрямо тези, определени
от производителя;
2. електронни съобщения, които съдържат
заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ,
бедствие, авария, злополука или тревога.
Чл. 6. (1) При използването на радиочестот
ния спектър трябва да се спазват нормите и
изискванията за защита на населението от
вредното въздействие на електромагнитни
полета в съответствие с Наредба № 9 от
1991 г. за пределно допустими нива на елек
тромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти.
(2) Лицата трябва да предприемат мерки
за намаляване до минимум на риска за на
селението от вредни електромагнитни полета
и излъчвания, като разполагат електронните
съобщителни устройства на такива места,
където населението ще бъде най-малко из
ложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните из
лъчвания, следствие експлоатацията на елек
тронните съобщителни устройства, превишат
определените в съответните стандарти гра
нични стойности, лицата се задължават да ги
приведат в съответствие възможно най-бързо
или ако това е невъзможно, да спрат използ
ването на засегнатите устройства.
(4) При възникване на проблем, свързан с
електромагнитната съвместимост, лицата пра
вят за своя сметка предписаните от Комисията
промени в местоположението и параметрите
на електронните съобщителни устройства.
(5) В случай че превишаването на гра
ничните стойности на електромагнитните
излъчвания е в резултат от работата на две
или повече устройства, разположени в непос
редствена близост едно до друго, и при тяхната
работа, преди инсталирането на последното
не се наблюдава превишаване на граничните
стойности, то лицето, инсталирало най-късно
устройството, трябва да осигури такива усло
вия, при които не се превишават граничните
стойности на електромагнитните излъчвания,
или да преустанови работата на устройството.
Раздел ІІІ
Ред за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи,
които използват радиочестотен спектър след
регистрация
Чл. 7. (1) Лицата подават заявление за
първоначална регистрация по чл. 3 до Коми
сията посредством въвеждане на данните по
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приложение № 2 в информационен портал,
достъпен на интернет страницата на Комиси
ята. Лицата въвеждат данните по приложение
№ 2 за всеки един участък на електронната
съобщителна мрежа.
(2) При добавяне на нови участъци и при
изменение на техническите параметри на
вписан в регистъра участък на електронната
съобщителна мрежа лицата подават заявление
за въвеждане в информационния портал на
техническите параметри съгласно т. ІІІ от
приложение № 2.
Чл. 8. (1) Преди да подаде заявление по
чл. 7, ал. 1 и 2 лицето е задължено да провери
възможностите за реализация на участъците
чрез съпоставка с техническите параметри на
вписаните в публичния регистър участъци.
(2) Заявителят е необходимо да установи
работната честота, техническите и географ
ските характеристики на желаните участъци
така, че същите по никакъв начин да не
предизвикват смущения във вече регистри
раните участъци.
Чл. 9. (1) При констатирани неточности
и/или непълноти в заявлението по чл. 7, ал. 1
и 2 в 7-дневен срок от получаването му пред
седателят на Комисията или оправомощено
от него лице уведомява заявителя за тях, като
му указва да ги отстрани в 7-дневен срок от
получаване на уведомлението.
(2) В случай че лицето не отстрани кон
статираните неточности и/или непълноти по
заявлението в съответствие с указанията по
ал. 1, Комисията не разглежда заявлението,
за което уведомява заявителя.
(3) В 20-дневен срок от датата на пос
тъпване на заявлението по чл. 7, ал. 1 и 2 в
информационния портал или от отстраняване
на неточностите и/или непълнотите в него
лицата и техническите данни се вписват в
регистъра.
Чл. 10. Комисията издава удостоверение
за вписване в регистъра при изрично искане
на регистрирания.
Чл. 11. Лицата заплащат такси, определени
в Тарифата за таксите, които се събират от
Комисията за регулиране на съобщенията по
Закона за електронните съобщения.
Чл. 12. Комисията отказва регистрация,
когато са налице приложимите обстоятелства
по чл. 84, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения.
Чл. 13. Комисията удовлетворява заявле
нията по чл. 7, ал. 1 и 2, като вписва в регис
търа участъците при спазване на принципа
на първия по време заявител.
Чл. 14. Индивидуалните права за ползване
на радиочестотен спектър и задълженията
по изпълнението на дейността по Правилата
възникват от датата на регистрация.
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Чл. 15. Регистрираното лице има право
да ползва предоставения му радиочестотен
спектър за срока на регистрация.
Чл. 16. Регистрираното лице е длъжно да
осигури ефективно ползване на предоставе
ния му радиочестотен спектър, като изгради
и въведе в експлоатация участъците в срок
до 6 месеца от вписването им в регистъра.
Чл. 17. Регистрираното лице е длъжно
да осъществява електронни съобщения при
спазване на условията, посочени в Закона
за електронните съобщения и настоящите
Правила.
Чл. 18. Комисията заличава регистрацията
на лицето при изрично искане от негова страна.
Раздел IV
Решаване на спорове между лица, ползващи
радиочестотен спектър след регистрация
Чл. 19. Комисията насърчава сътрудничес
твото между лицата, ползващи радиочесто
тен спектър след регистрация в съответните
ленти по приложение № 1 при възникване на
нежелани смущения в работата на техните
мрежи. В случай на невъзможност да бъде
постигнато съгласие въпросът може да бъде
отнесен до Комисията.
Чл. 20. Комисията извършва проверка с
оглед установяване източника на смущенията,
след което дава указания за елиминирането им.
В случай че не е възможно да се елиминират
смущенията, то лицето, регистрирало се с
по-късна дата, трябва да измени техническите
параметри на мрежата си така, че да елими
нира смущенията към другата мрежа. При
невъзможност това да бъде постигнато лицето
е необходимо да спре работата на мрежата.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Правилата се приемат на основание
чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съ
общения.
§ 2. Настоящите Правила са нотифицирани
с номер 2021/380/BG по реда на Директива
(ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща
процедура за предоставянето на информация
в сферата на техническите регламенти и пра
вила относно услугите на информационното
общество.
§ 3. В едномесечен срок считано от датата
на влизане в сила на Правилата Комисията
служебно вписва в регистъра по чл. 3, ал. 1
лицата, на които с разрешение е предоставен за
ползване индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, който подле
жи на регистрация по настоящите Правила.
За служебното вписване не се заплаща такса.
Председател:
Иван Димитров
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Приложение № 1
към чл. 2
Радиочестотни ленти и технически параметри на електронните съобщителни мрежи, ползващи
радиочестотен спектър след регистрация
Допустими
Радиочестотна
честотни разпре
лента
деления

Канално
отстояние

Дуплексно
отстояние

Капацитет/
вид информация

Допълнителни
технически изиск
вания към радио
съоръженията

57-64 GHz
(57-59 GHz,
59-63 GHz,
63-64 GHz)

ECC/REC/(09)01
ITU-R F.1497-2,
Анекс 2

nx50 MHz
(FDD/TDD)

3500 MHz
за FDD

съгласно стандарт
БДС EN 302 217-2

Антени – клас не
по-нисък от клас 3

64-66 GHz

ECC/REC/(05)02,
Анекс 3
nx50 MHz
ITU-R F.1497-2,
(FDD/TDD)
Анекс 3

950 MHz
за FDD

съгласно стандарт
БДС EN 302 217-2

Антени – клас не
по-нисък от клас 3

71-76 GHz/
81-86 GHz

ECC/REC/(05)07

nx250 MHz

10000 MHz съгласно стандарт
за FDD
БДС EN 302 217-2

Антени – клас не
по-нисък от клас 3

92-95 GHz
(92-94 GHz и
94.1-95.0 GHz)

ECC/REC/(14)01,
Анекс 3

nx50 MHz
(FDD/TDD)

1500 MHz
за FDD

Приложение № 2
към чл. 3
Съдържание на публичния регистър на лицата, които ползват радиочестотен спектър
след регистрация
I. Идентификационни данни на лицето:
– за юридически лица и еднолични тър
говци – наименование (фирма) и съответния
единен идентификационен код;
– за физически лица – трите имена.
II. Номер, дата и срок на регистрацията.
III. Данни за предоставения ограничен
ресурс – технически параметри на мрежите:

–

–

11.

Върхова мощност на предавателя, dBm
(формат: XX,X)

12.

Носеща честота при предаване на станция
А, MHz (формат: XXXXX,XX)

13.

Поляризация (V, H или друга) на антената
в станция А

14.

Име на РР станция Б

15.

Адрес на РР станция Б

16.

Географска дължина ddEmm_ss.x (WGS84)
(пример: 27E38 20.5)

17.

Географска ширина ddNmm_ss.x (WGS84)
(пример: 42N26 24.7)

18.

Надморска височина на кота терен на
станция Б, m (формат: XXХХ)

19.

Височина на основната антена над кота
терен, m (формат: XXХ)

1.

Разстояние, km (формат: XXX,XXХ)

2.

Широчина на честотната лента, MHz

3.

Азимут на излъчване, deg (формат:
XXX,X)

4.

Име на РР станция А

5.

Адрес на РР станция А

20.

6.

Географска дължина ddEmm_ss.x (WGS84)
(пример: 27E38 20.5)

Коефициент на усилване на основната
антена, dBi (формат: XX,X)

21.

7.

Географска ширина ddNmm_ss.x (WGS84)
(пример: 42N26 24.7)

Върхова мощност на предавателя, dBm
(формат: XX,X)

22.

8.

Надморска височина на кота терен на
станция A, m (формат: XXХХ)

Носеща честота при предаване на станция
Б, MHz (формат: XXXXX,XX)

23.

Поляризация (V, H или друга) на антената
в станция Б

24.

Вид модулация (пример: 32 QAM, 256
QAM)

9.

Височина на основната антена над кота
терен, m (формат: XXХ)

10.

Коефициент на усилване на основната
антена, dBi (формат: XX,X)
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение на Условия и
ред за сключване на договори за отпускане
и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ,
бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г.,
бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм.,
бр. 24 и 62 от 2021 г.)
Националната здравноосигурителна каса
и Българският фармацевтичен съюз чрез
своите представители, определени на ос
нование чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с
Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-28
от 23.02.2021 г. и Решение на Управителния
съвет на БФС от 10.02.2021 г. съгласно Про
токол № 129 от 10.02.2021 г., приемат следните
изменения на Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в ху
манната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК, наричани за краткост „Условия и ред
за сключване на договори“ (обн., ДВ, бр. 28
от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11
от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24
и 62 от 2021 г.):
§ 1. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31.10.2021 г.“ се заменят
с „15.12.2021 г.“.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.10.2021 г.“ се
заменят с „15.12.2021 г.“.
§ 2. В приложение № 3 (Договор за отпус
кане на лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални меди
цински цели за домашно лечение, заплащани
напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45, т. 1 думите „31.10.2021 г.“ се
заменят с „15.12.2021 г.“.
2. В чл. 45, т. 2 думите „31.10.2021 г.“ се
заменят с „15.12.2021 г.“.
§ 3. Действието на договорите за отпуска
не и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицин
ски изделия и на диетични храни за специални
медицински цели се удължава чрез подписване
на допълнително споразумение до сключване
на нов договор, но не по-късно от 15.12.2021 г.
Образецът на допълнително споразумение е
в приложение към настоящите Условия и ред
за сключване на договори.
§ 4. Допълнителните споразумения към
сключените договори с търговците на дреб
но с лекарствени продукти влизат в сила от

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

1.11.2021 г. – за търговците на дребно, ко
ито имат сключени договори към датата на
влизане в сила на настоящото изменение на
Условията и реда за сключване на договори.
Допълнителните споразумения следва да бъдат
подписани в срок до 15.11.2021 г.
§ 5. Сключените преди влизане в сила на
настоящите Условия и ред договори с търгов
ците на дребно се прекратяват от 16.11.2021 г.,
ако търговецът не е сключил допълнително
споразумение за удължаване срока на дого
вора си.
§ 6. При неподписване на допълнително
споразумение в срок до 15.11.2021 г. се сключва
срочно допълнително споразумение за пери
ода от 1.11.2021 г. до 15.11.2021 г., след което
договорът се счита за прекратен.
§ 7. Настоящите Условия и ред за изменение
на Условия и ред за сключване на договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната меди
цина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, запла
щани напълно или частично от НЗОК, влизат
в сила от 1.11.2021 г.
За НЗОК:
За БФС:
Зоя Вълева
маг. фарм. Димитър Маринов
Милена Цонева
маг. фарм. Валентин Петков
Ваня Илиева
маг. фарм. Маргарита Грозданова
Вирджиния
маг. фарм. Димитрия Стайкова
Вълкова
Евгения Стойчева
маг. фарм. Анджела Мизова
София Георгиева маг. фарм. Виргиния Лазарова
Кирил Обрешков
маг. фарм. Йордан Славчев
Ася Симеонова
маг. фарм. Ростислав Курдов
Насие Асипова
маг. фарм. Светослав Крумов

Приложение към § 4
към Условия и ред за изменение на Условия
и ред за сключване на договори за отпускане
и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……..…..……/…………… 2021 г.
ЗА ОТПУСК АНЕ НА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРО
ДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИ
ЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИ
ЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ,
ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ................................ 2021 г., в гр. .............
..................................................................... между
Н А ЦИОН А ЛН АТА ЗДРА ВНООСИГ У РИ
ТЕЛН А К АСА, г р. Софи я 1407, ул. Кри
чим № 1, БУЛСТАТ: 121858220, представ
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лявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от
З З О о т ……….………………………...……….. – д и 
рек т ор на Районна зд ра вноосиг у ри т елна
каса – гр. …………………………………., седалище и
адрес на РЗОК: гр. .............................................,
ул. № ......................................................................,
тел. ..........................................................................,
факс: ........................................................................,
e-mail .....................................................................,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИ
ТЕЛ“ – от една страна,
и .................................................................................
...................................................................................,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид
на търговеца, седалище и адрес на управление
на лицето, получило разрешение за търговия на
дребно с лек. продукти)
представляван от ..................................................
....................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на .............................................,
ЕИК ..........................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ............................................................... ,
адрес на банката: ............................................ ,
BIC .................................................................... ,
IBAN ................................................................. ,
открита на името на: ...................................... ,
тел./факс № ...................................................... ,
е-mail ................................................................. ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека
№/дата ..................................................................,
издадено от .............................................................
Адрес на аптеката:
област ................................................................,
община ..................................................................,
населено място: гр./с. .......................................,
ул. № .........................................................................,
тел. ........................................................................,
факс: .......................................................................,
ръководител на аптеката:
маг. фарм. ..............................................................
..................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител
на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ....
..................................................................................,
телефон ..................................................................,
факс: ..........................................................................,
е-mail .........................................................................,
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моб. телефон .........................................................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: .........
...................................................................................,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИ
ТЕЛ“ – от друга страна, на основание чл. 45,
ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от
24 март 2009 г. и в съответствие със съгла
суваните между НЗОК и БФС изменения в
образец на типов договор – приложение № 3
от Условия и ред за сключване на индиви
дуални договори за отпускане и заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицин
ски цели, заплащани напълно или частично
от НЗОК, както и на основание чл. 46, ал. 1
от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИ
ТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕ
НИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приемат следните изменения на посочените
по-долу клаузи от договора:
1. В чл. 45, т. 1 думите „31.10.2021 г.“ се
заменят с „15.12.2021 г.“.
2. В чл. 45, т. 2 думите „31.10.2021 г.“ се
заменят с „15.12.2021 г.“.
3. Действието на договорите за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продук
ти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели се удължава чрез подписване
на допълнителни споразумения до сключване
на нов договор, но не по-късно от 15.12.2021 г.
4. Доп ъ л н и т ел н и т е споразу мен и я к ъм
сключените договори с търговците на дреб
но с лекарствени продукти влизат в сила от
1.11.2021 г. – за търговците на дребно, ко
ито имат сключени договори към датата на
влизане в сила на настоящото изменение на
Условията и реда.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.......................................... ..............................................
(подпис на представителя
ДИРЕКТОР НА РЗОК: и печат на изпълнителя)
.........................................
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ НА
.......................................... АПТЕКАТА:
..............................................
ЮРИСКОНСУЛТ:
(подпис на ръководителя
......................................... на аптеката и печат на
аптеката)
6705

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
РЕШЕНИЕ № 324
от 30 септември 2021 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Ап
рилци, реши:
1. Одобрява представения проект за изменение
на общ устройствен план (ПИОУП) за поземлени
имоти с идентификатори 52218.817.35 и 52218.817.39
по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр. Априлци, област Ловеч.
2. Решението на Общинския съвет – Априлци,
да се изпрати в седемдневен срок за обнародване
в „Държавен вестник“ и да се публикува на ин
тернет страницата на общината в 7-дневен срок
от одобряването му съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.
3. Възлага на кмета на община Априлци из
пълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила частично изменен
ОУП на община Априлци.
Председател:
Ст. Нунев
6380
718. – Българската народна банка на основа
ние чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 ноември 2021 г.
6718
39. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, отдел „Публични
вземания“, сектор ОСПВ – Русе, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С210018091-0001068/25.10.2021 г. възлага на Антон Антонов
Ангелов, ЕГН 8211216267, от София, ул. Гургулят
№ 16, ет. 2, ап. 3, следния недвижим имот: съглас
но нотариален акт: поземлен имот, намиращ се
в гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, с
трайно предназначение – земеделска, с начин на
трайно ползване – друг вид нива, в м. Айроди, с
площ 2530 кв. м, съгласно скица на СК – Бургас,
представляващ имот с идентификатор № 00878.49.4
по кадастралната карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-55 от 24.08.2006 г. на изп. директор на
АК, със стар идентификатор: имот № 480212, при
съседи: имот № 00878.502.117, имот № 00878.502.63,
имот № 00878.49.5, имот № 00878.49.3; съгласно
копие от кадастрална карта с данни от КРНИ,
актуално към 16.06.2021 г.: поземлен имот с
идентификатор 00878.49.4, гр. Ахтопол, община
Царево, област Бургас, адрес на поземления имот:
гр. Ахтопол, местност Айроди, площ: 2530 кв.м,
трайно предназначение на територията: земедел
ска, начин на трайно ползване: друг вид нива,
категория на земята: 7, предишен идентификатор:
няма, номер по предходен план: 480212; съседи:

00878.49.5, 00878.49.215, 00878.502.63, 00878.502.117.
Собствеността преминава върху купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията чрез
службата по вписванията.
6675
102. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любен Петров Христов,
наследник на Сава Кучева Шишкова, собственик
на имот с идентификатор 11452.93.37, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6506
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Красимир Цанков
Цанков, наследник на Цанко Иванов Цанков,
собственик на имот с идентификатор 00299.203.18,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6507
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Светлана Николаева Асенова,
наследница на Колю Дечев Станков, собственик
на имот с идентификатор 23666.50.9, намиращ се
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в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6508
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Дилянка Георгиева Михайлова, собственик на
имот с идентификатор 00299.88.8, намиращ се в
землището на с. Александрово, община Ловеч, об
ласт Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6509
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веско Ечков Вълчев, собственик на
имот с идентификатор 23666.100.2, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6510
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Михаил Христов Маринов, собственик на
имот с идентификатор 23666.84.22, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
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на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6511
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Румяна Йорданова Николова,
наследница на Бончо Данчев Илиев, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.7, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6512
109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Мартин Борисов Йорданов,
наследник на Борис Йорданов Илиев, собственик
на имот с идентификатор 23666.74.1, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6513
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Маруся Атанасова Иванова, наслед
ница на Борис Юрданов Мончев, собственик на
имот с идентификатор 11452.128.94, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област

С Т Р.

178

ДЪРЖАВЕН

Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6514
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Милен Георгиев Йорданов,
наследник на Тодор Ванов Вански, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.402, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6515
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Климентов Кецкаров, наследник на
Стефка Георгиева Кецкарова, собственик на имот
с идентификатор 00299.86.18, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6516
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Боряна Цветанова Иванова,
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наследница на Илия Конов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на
Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6517
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Мария Атанасова Пантелеева,
наследница на Митю Иванов Стоев, собственик
на имот с идентификатор 80039.30.2, намиращ се
в землището на с. Чавдарци, община Ловеч, об
ласт Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6518
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Йорданка Георгиева Мазникова, наследница
на Йордана Добрева Макавеева, собственик на
имот с идентификатор 80039.33.3, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6519
116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
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Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петрана Иванова Цветанова, собственик на
имот с идентификатор 05921.114.8, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6520
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Христофор Петков Иванов, наследник на
Вълчо Стойков Дюкенджийски, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.106, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6521
118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Генка Нанчева
Великова, наследница на Бочо Генов Армейков,
собственик на имот с идентификатор 67218.15.196,
намиращ се в землището на с. Слатина, общи
на Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6522
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Мария Величкова Кирилова,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6523
120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Кръстинка Николова Кънчева,
наследница на Илия Конов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6524
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Захари Ангелов Илиев,
наследник на Атанас Илиев Ангелов, собственик
на имот с идентификатор 23666.84.18, намиращ
се в землището на с. Дренов, община Ловеч,
област Ловеч, за постановяването на Решение
№ 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6525
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122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Норка Адрианова Димитрова,
наследница на Атанас Илиев Ангелов, собственик
на имот с идентификатор 23666.84.18, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6526
123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Васил Георгиев Петров, собственик на имот
с идентификатор 11452.128.125, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6527
124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Цветомир Георгиев Йорданов,
наследник на Тодор Ванов Вански, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.402, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6528
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125. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илиян Цветанов Бонев,
наследник на Илия Конов Тодоров, собственик на
имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6529
126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Маргарита Иванова Лалова, собственик на
имот с идентификатор 05921.58.39, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6530
127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Георги Христов Йорданов,
наследник на Тодор Ванов Вански, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.402, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6531
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128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Бонка Кънчева Данова, наследница
на Кънчо Макавеев Пешев, собственик на имот
с идентификатор 11452.122.32, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6532
129. – А г енци я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Вълчева Нанкова,
наследница на Иван Дочев Христов, собственик
на имот с идентификатор 05921.61.10, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6533
130. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Янка Георгиева Бенкова,
наследница на Илия Конов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6534
131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Стоянова Вълчева, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.966, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6535
132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ценка Христова Игнатова, наслед
ница на Сава Кучева Шишкова, собственик на
имот с идентификатор 11452.93.37, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6536
133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Филип Николаев Шишков, наследник
на Николай Филипов Шишков, собственик на
имот с идентификатор 11452.128.126, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6537
134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Ганета Стефанова Георгиева,
наследница на Кучо Илиев Дачков, собственик на
имот с идентификатор 11452.95.3, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6538
135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Весела Мончева Борисова, собственик на
имот с идентификатор 05921.61.54, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6538
136. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петьо Ангелов Петков,
наследник на Петко Ангелов Денков, собственик
на имот с идентификатор 11452.96.50, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6539
137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Митева Колева,
наследница на Тодор Киров Кучев, собственик на
имот с идентификатор 11452.96.10, намиращ се в
землището на с. Владиня община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6540
138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Христов Христов, наслед
ник на Йочко Върбанов Бекяров, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.8, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6541
139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Поля Иванова Илиева, собственик
на имот с идентификатор 05921.63.48, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
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Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6542
140. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иво Георгиев Петков,
наследник на Георги Иванов Петков, собственик
на имот с идентификатор 05921.58.40, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6543
141. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павел Георгиев Петков,
наследник на Георги Иванов Петков, собственик
на имот с идентификатор 05921.58.40, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6544
142. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
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ност съобщава на Анелия Пъшева Димитрова,
наследница на Георги Иванов Петков, собственик
на имот с идентификатор 05921.58.40, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6545
143. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Татяна Енчева Иванова,
наследница на Тодор Киров Кучев, собственик на
имот с идентификатор 11452.96.10, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6546
144. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илиян Георгиев Петков,
собственик на имот с идентификатор 11452.93.41,
намиращ се в землището на с. Владиня, общи
на Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6547
145. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Ангел Димитров Петков, собственик на
имот с идентификатор 11452.96.73, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6548
146. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марияна Илиева Стоянова, собственик на
имот с идентификатор 11452.122.77, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6549
147. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Людмил Павлов Христов,
наследник на Илия Конов Тодоров, собственик на
имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6550
148. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
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(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Валентин Русанов Андреев, собственик на
имот с идентификатор 11452.86.24, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6551
149. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илиян Ангелов Илиев,
наследник на Атанас Илиев Ангелов, собственик
на имот с идентификатор 23666.84.18, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6552
150. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Борисов Гечев,
наследник на Христо Гечев Иванов, собственик на
имот с идентификатор 11452.96.13, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6553
151. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Цветелина Илиева Татарлиева,
наследница на Иван Банчев Кръстев, собственик
на имот с идентификатор 05921.114.6, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6554
152. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Александър Гошев Станчев,
наследник на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ
се в землището на с. Слатина, община Ловеч, об
ласт Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6555
153. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Катя Тодорова Станчева,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6556
154. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
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ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петър Бисеров Петров, наследник
на Йочко Върбанов Бек яров, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.8, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6557
155. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виктория Бисерова Христова, наследница на
Йочко Върбанов Бекяров, собственик на имот
с идентификатор 67218.145.8, намиращ се в зем
лището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6558
156. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Миглена Първанова Тошева,
наследница на Илия Конов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6559
157. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
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идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Палмина Асенова Илиева,
наследница на Иван Стоянов Киров, собственик
на имот с идентификатор 67218.145.110, намиращ
се в землището на с. Слатина, община Ловеч, об
ласт Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6560
158. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Бисер Петров Василев, наследник
на Йочко Върбанов Бек яров, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.8, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6561
159. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Боянка Иванова Ченалова, наслед
ница на Иван Георгиев Немски, собственик на
имот с идентификатор 11452.96.15, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6562
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160. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Татяна Христова Петкова, наслед
ница на Петко Трифонов Митков, собственик на
имот с идентификатор 11452.127.7, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6563
161. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Огнян Божидаров Иванов,
наследник на Тодор Дачев Гацов, собственик на
имот с идентификатор 05921.115.5, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6564
162. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ваня Генова Маринова,
наследница на Тодор Дачев Гацов, собственик на
имот с идентификатор 05921.115.5, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6565
163. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Евдокия Божидарова Иванова,
наследница на Тодор Дачев Гацов , собственик на
имот с идентификатор 05921.115.5, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6566
164. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Нина Николаева Рускова, наслед
ница на Кънчо Макавеев Пешев, собственик на
имот с идентификатор 11452.122.32, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6567
165. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борис Петков Цаков,
наследник на Иван Стоянов Киров, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.110, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6568
166. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боян Емил Фермаджиев,
наследник на Христо Гечев Иванов, собственик на
имот с идентификатор 11452.96.13, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6569
167. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Милка Величкова Иванова, наследница на
Вълчо Стойков Дюкенджийски, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.106, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6570
168. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Зоя Димитрова Йорданова, наследница
на Йордан Димитров Маринов, собственик на
имот с идентификатор 23666.11.82, намиращ се в
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землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6571
169. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Калоян Красимиров Кузманов,
наследник на Иван Стоянов Киров, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.110, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6572
170. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Митко Нанков Митев, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.33, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6573
171. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стелиан Миленов Колев, наследник
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на Колю Атанасов Генов, собственик на имот с
идентификатор 00299.10.30, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6574
172. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Теодора Миткова Горанова, наследница
на Събчо Грозев Ружев, собственик на имот с
идентификатор 00299.10.32, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6575
173. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Божидара Иванова
Станчева, наследница на Иван Цонев Станчев,
собственик на имот с идентификатор 00299.10.25,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6576
174. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
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територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Василка Владимирова Вутова,
наследница на Колю Дечев Станков, собственик
на имот с идентификатор 23666.50.9, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6577
175. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Надка Борисова Митева, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.713, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6578
176. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресича
нето с път III-301), на територията на община
Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област
Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Кра
симир Димитров Илиев, собственик на имот
с идентификатор 67218.15.421, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6579
177. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
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НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Станислава Димитрова Василева, наследница на
Диана Събчева Димитрова, собственик на имот с
идентификатор 00299.14.21, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6580
178. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Димитров Дюкенджиев, наследник
на Събчо Грозев Ружев, собственик на имот с
идентификатор 00299.10.32, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6581
179. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Миткова Младе
нова, наследница на Мария Събчева Карабашева,
собственик на имот с идентификатор 00299.11.1,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6582
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180. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Красимиров Кръстев, наследник на
Кръстю Георгиев Крамолински, собственик на
имот с идентификатор 00299.19.6, намиращ се в
землището на с. Александрово, община Ловеч, об
ласт Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6583
181. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Милка Константинова Хинкова, наследница на
Константин Генов Хинков, собственик на имот с
идентификатор 00299.14.29, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6584
182. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Борислав Стефанов Илиев,
наследник на Илия Конов Тодоров, собственик на
имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6585
183. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Галина Димитрова Дюлгерова, наследница
на Тота Петрова Маркова, собственик на имот с
идентификатор 00299.19.3, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6586
184. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Богдана Атанасова Цанова, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.383, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6587
185. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Светлин Тодоров Ганчев,
наследник на Петко Ганчев Георгиев, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.61, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6588
186. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Тодоров Ганчев,
наследник на Петко Ганчев Георгиев, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.61, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6589
187. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Ани Кирилова
Ганчева, наследница на Петко Ганчев Георгиев,
собственик на имот с идентификатор 23666.11.61,
намиращ се в землището на с. Дренов, общи
на Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6590
188. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Бистра Ангелова Михайлова,
наследница на Атанас Илиев Ангелов, собственик
на имот с идентификатор 23666.84.18, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
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Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6591
189. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселка Любомирова
Мончева, наследница на Иван Георгиев Немски,
собственик на имот с идентификатор 11452.96.15,
намиращ се в землището на с. Владиня, общи
на Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6592
190. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресича
нето с път III-301), на територията на общи
на Плевен, област Плевен, и община Ловеч,
област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Га л я Ганева Дими т рова, наследница на
Цана Петкова Кирова, собственик на имот с
идентификатор 23666.60.12, намиращ се в зем
лището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6593
191. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

съобщава на Деница Стефанова Петкова, наслед
ница на Сава Кучева Шишкова, собственик на
имот с идентификатор 11452.93.37, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6594
192. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ивайло Валериев Илиев,
наследник на Димо Стоянов Койнов, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.355 и имот с
идентификатор 67218.145.11, находящи се в зем
лището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6595
193. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветан Маринов Иванов, наслед
ник на Иван Анастасов Бекяров, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6596
194. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
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територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Митко Цветанов Илиев, наследник
на Цветан Илиев Слатински, собственик на
имот с идентификатор 05921.63.35, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6597
195. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нина Петрова Кочева,
наследница на Бочо Генов Армейков, собственик
на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се
в землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6598
196. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Феодор Иванов Станчев, наследник
на Крачун Станчев Маринов, собственик на
имот с идентификатор 23666.65.13, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6599
197. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
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НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Стефана Петрова Минкова, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.389, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6600
198. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветелина Ангелова Маринова, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.371, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6601
199. – А г енци я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Огнян Тодоров Ганчев,
наследник на Петко Ганчев Георгиев, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.61, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6602
200. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Албена Маринова Николова,
наследница на Марин Николов Илиев, собственик
на имот с идентификатор 11452.88.32, намиращ се
в землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6603
201. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Илиян Николаев Осенски, наслед
ник на Сава Кучева Шишкова, собственик на
имот с идентификатор 11452.93.37, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6604
202. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Таня Стойкова
Киркова, наследница на Колю Стойков Бончев,
собственик на имот с идентификатор 00299.19.16,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6605
203. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
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проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Албена-Анна Владиева Караджова, наследни
ца на Крачун Станчев Маринов, собственик на
имот с идентификатор 23666.65.13, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6606
204. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Снежа Стойчева Димитрова-Кучева, наслед
ница на Сава Кучева Шишкова, собственик на
имот с идентификатор 11452.93.37, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6607
205. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Тошо Костадинов Пейков, на
следник на Бочо Генов Армейков, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6608
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206. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветомир Колев Попов, наследник
на Йочко Върбанов Бек яров, собственик на
имот с идентификатор 67218.145.8, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6609
207. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Петров Аврамов,
наследник на Бочо Генов Армейков, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6610
208. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Симеон Димитров Симеонов,
наследник на Иван Иванов Цанков, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.11, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6611
209. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Здравко Кунчев Маринов, собственик
на имот с идентификатор 23666.75.2, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6612
210. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Величнов Гергицов, наслед
ник на Киро Маринов Христов, собственик на
имот с идентификатор 23666.11.178, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6613
211. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Марта Георгиева Гергицова, наслед
ница на Киро Маринов Христов, собственик на
имот с идентификатор 23666.11.178, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6614
212. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веска Кръстева Хитова,
наследница на Митю Хитов Димов, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.36, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6615
213. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресича
нето с път III-301), на територията на община
Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област
Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Владимир
Стефанов Ву тов, наследник на Колю Дечев
Станков, собственик на имот с идентификатор
23666.50.9, намиращ се в землището на с. Дренов,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6616
214. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Генчо Петев Петров,
наследник на Колю Дечев Станков, собственик
на имот с идентификатор 23666.50.9, намиращ се

С Т Р.

196

ДЪРЖАВЕН

в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6617
215. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любен Кирилов Панчев,
наследник на Киро Маринов Христов, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.178, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6618
216. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Людмила Василева Георгиева, собственик на
имот с идентификатор 11452.88.7, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6619
217. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Борянка Цонкова Цонкова, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.928, намиращ се в
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землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6620
218. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Стефан Иванов Стефанов, собственик на имот с
идентификатор 00299.87.11, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6621
219. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресича
нето с път III-301), на територията на община
Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област
Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Листер
Първанов Тошев, наследник на Илия Конов
Тодоров, собственик на имот с идентифика
тор 11452.94.40, намиращ се в землището на
с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 531 на Ми
нистерския съвет от 22.07.2021 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6622
220. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Милка Борисова Цанкова, наслед

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ница на Бочо Генов Армейков, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6623
221. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Димитър Георгиев Беслимов,
наследник на Иван Банчев Кръстев, собственик
на имот с идентификатор 05921.114.6, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6624
222. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Деан Миленов Колев,
наследник на Колю Атанасов Генов, собственик
на имот с идентификатор 00299.10.30, намиращ се
в землището на с. Александрово, община Ловеч,
област Ловеч, за постановяването на Решение
№ 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6625
223. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галина Иванова Милева,
собственик на имот с идентификатор 00299.26.14,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6626
224. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Мира Александрова Начева-Марванова, наслед
ница на Елена Петрова Начева, собственик на
имот с идентификатор 00299.13.20, намиращ се в
землището на с. Александрово, община Ловеч, об
ласт Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6627
225. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Виолета Георгиева Тодорова, наслед
ница на Георги Маринов Георгиев, собственик на
имот с идентификатор 23666.11.34, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6628
226. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
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територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Милчо Тодоров Минков, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.2, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6629
227. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на ЕТ „Дева – Ценка Петрова“, собственик на
имот с идентификатор 11452.102.4, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6630
228. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на ЕТ „Елвекс – Цветан
Миков“, собственик на имоти с идентификатори,
както следва: 05921.61.14, 05921.61.27, 05921.58.15,
05921.59.14 и 05921.107.31, намиращи се в зем
лището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6631
229. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
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територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 11452.88.39, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6632
230. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресича
нето с път III-301), на територията на община
Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област
Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на „не
установен собственик“, собственик на имот
с идентификатор 23666.88.13, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6633
231. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
„неустановен собственик“, собственик на имот с
идентификатор 00299.10.38, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6634
232. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на „неустановен собственик“,
собственик на имот с идентификатор 00299.19.11,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6635
233. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър
жавната собственост съобщава на „неустановен
собственик“, собственик на имот с идентифи
катор 00299.20.22, намиращ се в землището на
с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч,
за постановяването на Решение № 531 на Ми
нистерския съвет от 22.07.2021 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6636
234. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на „неустановен собственик“,
собственик на имот с идентификатор 00299.203.18,
намиращ се в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 531 на Министерския съвет от
22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и час
ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6637
235. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
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ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 11452.94.38, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6638
236. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 23666.61.1, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6639
237. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 23666.83.5, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6640
238. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
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територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.151, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6641
239. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.188, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6642
240. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.390, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6643
241. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.418, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6644
242. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 67218.15.888, намиращ се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6645
243. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 80039.29.10, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6646
244. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
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имот с идентификатор 80039.33.21, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6647
245. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на „неустановен собственик“, собственик на
имот с идентификатор 80039.33.22, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6648
246. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Павел Михайлов Данаилов, собственик на
имот с идентификатор 11452.89.33, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6649
247. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Иваничка Михайлова Стефанова, собственик на
имот с идентификатор 11452.89.34, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
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Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6650
248. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър
жавната собственост съобщава на наследниците
на Йона Иванова Курчийска, съсобственици на
имот с идентификатор 11452.88.30, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6651
249. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Цвятко Ганев Джонев, съсобственици на имот
с идентификатор 80039.43.2, намиращ се в зем
лището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6652
250. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Георги Станчев Цонев, съсобственици на имот с
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идентификатор 00299.19.34, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6653
251. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Кона Цветанова Георгиева, собственик на
имот с идентификатор 05921.107.47, намиращ се
в землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6654
252. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Николай Иванов Петков, собственик на
имот с идентификатор 05921.61.36, намиращ се в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6655
253. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Малина Атанасова Боева, собственик на
имот с идентификатор 23666.11.39, намиращ се в
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землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6656
254. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Спас Русанов Натев, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.60, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6657
255. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър
жавната собственост съобщава на наследниците
на Николай Люцканов Туцев, съсобственици на
имот с идентификатор 80039.30.3, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6658
256. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Димо Станчев Дацов, съсобственици на имот
с идентификатор 80039.30.8, намиращ се в зем
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лището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6659
257. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен, и
община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Неда Василева Христова, собственик на
имот с идентификатор 80039.33.6, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6660
258. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Грозданка Добрева Стоянова, собственик на
имот с идентификатор 80039.41.15, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6661
259. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Иванов Иванов,
наследник на Цвятко Минков Сяров, собственик
на имот с идентификатор 23666.11.12, намиращ се
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област
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Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6662
260. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Величка Дончева Мьоллер, наслед
ница на Цвятко Минков Сяров, собственик на
имот с идентификатор 23666.11.12, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6663
261. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресича
нето с път III-301), на територията на община
Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област
Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Вла
димир Генов Цонков, собственик на имот с
идентификатор 67218.15.352, намиращ се в зем
лището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6664
262. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор за обект: „Ав
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по
техническия проект от 2018 г. (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път III-301), на територията на община Плевен,
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Николай Валериев
Илиев, наследник на Димо Стоянов Койнов, соб
ственик на имот с идентификатор 67218.15.355 и
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имот с идентификатор 67218.145.11, намиращи се в
землището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6665
263. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виргиния Христова Христова, наследница на
Йочко Върбанов Бекяров, собственик на имот
с идентификатор 67218.145.8, намиращ се в зем
лището на с. Слатина, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6666
264. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Бисера Любомирова Занкова, наследница на
Павли Ангелов Денчев, собственик на имот с
идентификатор 00299.203.16, намиращ се в земли
щето на с. Александрово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6667
265. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Авто
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел при
пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия про
ект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на
територията на община Плевен, област Плевен,
и община Ловеч, област Ловеч, на основание
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чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Христо Милков Христов, наслед
ник на Христо Христов Маринов, собственик на
имот с идентификатор 23666.64.4, намиращ се в
землището на с. Дренов, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 531
на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6668
36. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти по професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и
научни специалности: Театрознание и театрално
изкуство: Стратегии и методи на управление на
учебен театър – 1 редовно, Специфика и особе
ности на актьорското превъплъщение в кукления
театър. Прилики и отлики с актьорското пре
въплъщение в драматичния театър – 1 редовно,
Естетически изисквания към словото и гласа
в дигитална среда – 1 редовно, Персонажът в
драмата – класически и съвременни измерения и
сценични предизвикателства – 1 редовно, Когато
куклата срещне драмата: българската театрална
реалност след 1989 г. – 1 редовно, Алтернативни
проявления на куклата и куклеността през втора
та половина на XX век – 1 редовно. Кинознание,
киноизкуство и телевизия: Творчески и технически
проблеми в цифровата реставрация на филмови
фонограми – 1 редовно, Монтажни принципи
от игралното кино в съвременните хибридни
документални филми – 1 редовно, Новото фо
тографско изкуство в контекста на цифровите
технологии и Интернет – 1 редовно, Ролята на
семиотиката при създаването на авторски драма
тургичен текст за театър – 1 редовно, Стратегии
и модели за управление на риска в независимите
продуцентски организации – 1 редовно, Прос
транството и костюмът във филмовия трилър
през ХХI век – 1 редовно, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За информация: тел.: 9231 225, 9231 275, подаване
на документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая
А303. Такса за кандидатстване – 150 лв.
6374
53. – Инс ти т у т ът по невробиолог и я при
БАН – София, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент в професионално на
правление 3.2. Психология, научна специалност
„Психофизиология“, за нуждите на направление
„Когнитивна психофизиология“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Информация и подаване на документи – в кан
целарията на института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02/979-2151.
6693
15. – Община Дупница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 169 от
24.09.2021 г. на Общинския съвет – Дупница, е
одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
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на урбанизираните територии за определяне на
трасе на „Външно електрозахранване чрез кабелен
електропровод CH 20 kV“ за присъединяване на
поземлен имот с идентификатор 65245.3.448 по
кадастралната карта на с. Самораново, община
Дупница. Трасето на външно ел. захранване на
поземлен имот с идентификатор 65245.3.448 по
кадастралната карта на с. Самораново, одобрена
със Заповед № 300-5-61 от 5.08.2004 г. на и.д. на
АГКК, преминава през имоти, както следва:
подземна кабелна линия СрН 20 kV от същест
вуващ СР-стълб № 22, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор № 68789.21.230 по КК на
гр. Дупница – частна собственост, с начин на
трайно ползване – земеделска, с дължина 3 м в
съществуващия сервитут на ВЕП-20 kV „Яхиново“,
извод от ПС „Марек“, преминаващ през поземлен
имот с идентификатор № 68789.603.1398 по КК
на гр. Дупница, държавна публична собстве
ност – републиканска пътна мрежа, с дължина
168,20 м, и през поземлен имот с идентификатор
№ 65245.3.437 по КК на с. Самораново, общинска
публична собственост – местен път с дължина
100 м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Дупница до Административния
съд – Кюстендил.
6334
16. – Община Дупница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 174 от
24.09.2021 г. на Общинския съвет – Дупница, е
одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за водоснабдител
на система за питейно-битово водоснабдяване
на Северна промишлена зона – гр. Дупница,
община Дупница, в обхват: землища с. Пиперево,
с. Блатино, с. Яхиново и гр. Дупница. Трасето
на водоснабдителната система преминава през
имоти, както следва: довеждащ външен водо
провод – за захранване на резервоара с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди
от магистрален водопровод за водоснабдяване
на община Бобов дол; трасето му преминава
през следните имоти: поземлен имот с иденти
фикатор 56439.4.180 по кадастралната карта на
с. Пиперево с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път; поземлен имот с идентификатор
68789.552.26 по КК на гр. Дупница с НТП – друг
вид нива, и поземлен имот с идентификатор
68789.552.41 по КК на гр. Дупница с НТП – друг
вид нива, с дължина 500 м; резервоар с полезен
обем 250 м 3 , попадащ в поземлен имот с иден
тификатор 68789.552.22 по КК на гр. Дупница с
НТП – за друг вид застрояване; изпразнителен
водопровод – с трасе, дублиращо се с това на
външния захранващ водопровод; външен за
хранващ водопровод – от резервоара водните
количества за питейно-битови и противопо
жарни нужди към разпределителната мрежа
на зоната чрез външен захранващ водопровод;
трасето минава през следните имоти: поземлен
имот с идентификатор 68789.552.41 по КК на
гр. Дупница с НТП – друг вид нива; поземлен
имот с идентификатор 68789.552.12 по КК на
гр. Дупница с НТП – за селскостопански, гор
ски, ведомствен път; поземлен имот 68789.551.23
по КК на гр. Дупница с НТП – за селскостопан
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ски, горски, ведомствен път, и поземлен имот с
идентификатор 68789.551.22 по КК на гр. Дупница
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, с дължина 460 м; главни разпределителни
клонове – след външния захранващ водопровод
водните количества ще бъдат насочвани към
отделно обособени райони чрез главни разпре
делителни клонове; главен клон I – с дължина
1617 м на север към кръстовището на главен път
Е-79 и отклонението за с. Блатино; ще захранва
обектите западно от главен път Е-79 и обектите
в района на кръстовището; трасето преминава
през следните имоти: поземлен имот с иден
тификатор 68789.551.22 по КК на гр. Дупница с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път; поземлен имот с идентификатор 68789.551.21
по КК на гр. Дупница с НТП – пасище, мера;
поземлен имот с идентификатор 68789.550.6 по
КК на гр. Дупница с НТП – за селскостопан
ски, горски, ведомствен път; поземлен имот с
идентификатор 68789.551.7 по КК на гр. Дупница
с НТП – пасище; поземлен имот 04354.6.130
по КК на с. Блатино с НТП – за път от репуб
ликанската пътна м режа; поземлен имот с
идентификатор 04354.7.140 по КК на с. Блати
но с НТП – за местен път, и поземлен имот с
идентификатор 04354.5.58 по КК на с. Блатино
с НТП – за селскостопнски, горски, ведомствен
път; в зоната на кръстовището второстепенен
разпределителен клон пресича безтраншейно
поземлен имот с идентификатор 04354.6.130 по
КК на с. Блатино с НТП – за път от репуб
ликанската пътна мрежа, и преминава през
поземлен имот с идентификатор 04354.6.222 по
КК на с. Блатино с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път; главен клон I и раз
пределителните му клонове попадат в обхвата
на главен път Е-79; главен клон II – с дължина
1110 м на юг, западно покрай главен път E-79,
до разклона за с. Пиперево, пресича път Е-79
и гл. клон II достига до старата промишлена
зона; трасето преминава през следните имоти:
поземлен имот с идентификатор 68789.552.52 по
КК на гр. Дупница с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път; поземлен имот с иден
тификатор 68789.552.16 по КК на гр. Дупница
с НТП – за селскостопански, горски, ведом
ствен път; 68789.212.1 по КК на гр. Дупница с
НТП – за път от републиканската пътна мрежа;
поземлен имот с идентификатор 56349.200.118 по
КК на с. Пиперево с НТП – за второстепенна
улица; поземлен имот 56349.200.117 по КК на
с. Пиперево с НТП – обществен селищен парк,
градина; пресича безтраншейно поземлен имот
68789.212.1 по КК на гр. Дупница с НТП – за
път от републиканската пътна мрежа; позем
лен имот с идентификатор 68789.250.104 по КК
на гр. Дупница с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път; поземлен имот с иден
тификатор 68789.156.1 по КК на гр. Дупница с
НТП – нива; поземлен имот с идентификатор
68789.212.1 по КК на гр. Дупница с НТП – за
път от републиканската пътна мрежа; позем
лен имот с идентификатор 68789.212.2 по КК
на гр. Дупница с НТП – за местен път; позем
лен имот с идентификатор 68789.251.26 по КК
на гр. Дупница с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път; поземлен имот с иден
тификатор 68789.252.11 по КК на гр. Дупница
с НТП – за селскостопански, горски, ведом
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ствен път; поземлен имот с идентификатор
68789.252.5 по КК на гр. Дупница с НТП – за
с е лско с т оп а нс к и , г ор с к и , в едомс т в ен п ът;
поземлен имот с идентификатор 68789.252.21
по КК на гр. Дупница с НТП – за второсте
пенна улица; поземлен имот с идентификатор
68789.251.13 по КК на гр. Дупница с НТП – за
с е лско с т оп а нс к и , г ор с к и , в едомс т в ен п ът;
поземлен имот с идентификатор 87727.204.86
по КК на с. Яхиново с НТП – за местен път;
поземлен имот с идентификатор 87727.204.1 по
КК на с. Яхиново с НТП – за друг вид про
изводствен складов обект, и поземлен имот с
идентификатор 87727.204.5 по КК на с. Яхиново с
НТП – ниско застрояване; част от главен клон II
и неговите разпределителни клонове попадат в
обхвата на път Е-79; главен клон III – с дължина
914 м, отклонява се от главен клон I, преми
нава безтраншейно през главен път Е-79 и се
насочва на юг, източно от главен път Е-79; ще
захранва района на бившия стопански двор;
т расето п реминава п рез следни те позем ле
ни имоти: поземлен имот с идентификатор
68789.250.60 по КК на гр. Дупница с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път; по
землен имот с идентификатор 68789.212.1 по
КК на гр. Дупница с НТП – за път от републи
канската пътна мрежа; 68789.250.57 по КК на
гр. Дупница с НТП – за местен път; поземлен
имот с идентификатор 68789.250.58 по КК на
гр. Дупница с НТП – за второстепенна улица;
поземлен имот с идентификатор 68789.250.100
по КК на гр. Дупница с НТП – за друг общест
вен обект, комплекс; поземлен имот с иден
тификатор 68789.250.56 по КК на гр. Дупница
с НТП – за второстепенна улица, и поземлен
имот с идентификатор 68789.250.55 по КК на
гр. Дупница с НТП – за второстепенна улица;
част от трасето на главен клон III попада в
обхвата на главен път Е-79. Общата дължина
на второстепенните разпределителни клонове е
2985 м. Общата дължина на водоснабдителната
система е 7600 м. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Дупница до А дминис
тративния съд – Кюстендил.
6335
14. – Община гр. Мъгли ж , област С тара
Загора, на основание чл. 129, а л. 1 от ЗУ Т
съобщава, че с Решение № 359 от 28.09.2021 г.
на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен
проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на община Мъглиж“; подобект:
„Разпределителен газопровод извън границата на
урбанизираната територия на с. Дъбово, община
Мъглиж, за захранване на ПИ с идентификатор
24342.69.116, собственост на Димитър Петров,
преминаващ през имоти по КК на с. Дъбово,
община Мъглиж, област Стара Загора“. Обхватът
на разработката е на територията на община
Мъглиж: в землищните граници на с. Дъбово,
община Мъглиж, област Стара Загора. Разпре
делителният газопровод ∅ 110 (РЕ 100, SDR 11)
се захранва от съществуващ газопровод ∅ 200.
Трасето на газопровода започва от неурбанизи
рана територия, връх № 1, и се движи в посока
северозапад до връх № 22, от връх № 22 до връх
№ 57 се движи в посока североизток, от връх
№ 57 до връх № 59 продължава в посока запад,
от връх № 59 до връх № 60 се движи в посока
север и от връх № 60 до връх № 67 в посока
северозапад, като пресича последователно след
ните имоти: ПИ с идентификатор 24342.112.236
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(за селскостопански, горски, ведомствен път),
ПИ с идентификатор 24342.106.237 (за местен
път), ПИ с идентификатор 24342.104.256 (за
селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ
с идентификатор 24342.103.250 (за друг вид вод
но течение, водна площ, съоръжение), ПИ с
идентификатор 24342.103.42 (за селскостопански,
горски, ведомствен път), ПИ с идентификатор
24342.103.309 (за селскостопански, горски, ведом
ствен път), ПИ с идентификатор 24342.102.304
(за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение), ПИ с идентификатор 24342.102.305 (за
селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ с
идентификатор 24342.143.305 (за селскостопански,
горски, ведомствен път), ПИ с идентификатор
24342.142.305 и ПИ с идентификатор 24342.98.305
(за селскостопански, горски, ведомствен път),
ПИ с идентификатор 24342.98.303 (за друг вид
водно течение, водна площ, съоръжение), ПИ с
идентификатор 24342.98.172 (за път от републи
канската пътна мрежа), ПИ с идентификатор
24342.68.288 (за местен път), ПИ с идентификатор
24342.68.283 (за селскостопански, горски, ведом
ствен път), и достига до ПИ с идентификатор
24342.69.116, собственост на Димитър Петров.
Общата дължина на трасето е 3430,54 м. Серви
тутът на газопровода в селскостопански пътища
е с ширина 1 м от всяка страна на тръбата, а
в земеделски земи – 2 м от всяка страна на
тръбата, съгласно приложение № 3, т. 8.1а към
чл. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до
Административния съд – Стара Загора.
6279
38. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 150, ал. 1 и 6 от ЗУТ е изработен Комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
с обхват – имоти общинска собственост с иден
тификатори 22681.133.940 – за местен път, и
22681.133.941 – за местен път, в местността Над
селото, землище на с. Левски, община Пана
гюрище, с възложител „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ Панагюрище. Съ
гласно чл. 150, ал. 2 и 6 от ЗУТ Комплексният
проект за инвестиционна инициатива съдържа
следните самостоятелни съставни части: проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасета на подземен електропровод;
инвестиционни проекти във фаза технически
проект за строеж: „Нова подземна кабелна ли
ния 20 kV до ТП 3 „Левски“ и „Нова подземна
кабелна линия 20 kV между ТП 3 „Левски“ и
ТП „Стопански двор“ – с. Левски“. Проектът се
намира в общинската администрация – Панагю
рище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 202, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6363
71. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на външно ел. захранване
до УПИ I-049002, 049004, 049003, м. Високия
рид, землище на с. Марикостиново, община
Петрич, отреден за „Фотоволтаична централа“,
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преминаващо през следните поземлени имоти с
идентификатори: поземлен имот с идентификатор
47189.49.6, с НТП „пасище“; поземлен имот с иден
тификатор 47189.49.11, с НТП „за електроенергийно
производство“; поземлен имот с идентификатор
47189.49.12, с НТП „пасище“ и поземлен имот
с идентификатор 47247.16.1, с НТП „пасище“, в
землището на с. Марино поле, съгласно регистър
на засегнатите имоти от трасето на проектния
ел. захранващ кабел, регистър на координатите
на чупките по оста на кабелна линия 20 kV и
графична част на ПУП – ПП, изработени от про
ектант към „Благоевградски териториален када
стър“ – ЕООД, с ППП на КИИП с рeг. № 05639.
ПУП – ПП и документите към него се намират в
сградата на общинската администрация – гр. Пе
трич, ет. IV, стая 401. 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 ПУП – ПП до общинската адми
нистрация – Петрич.
6330
Кърджалийският районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК призовава Йозкан Йозен,
роден на 13.01.1982 г., гражданин на Република
Турция, без регистриран в Република България
адрес, да се яви в канцеларията на РС – Кърджа
ли, за получаване на препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр. д. № 1194 по описа
за 2021 г. на РС – Кърджали, в качеството му
на ответник по предявен от Фатмегюл Тунджай
Йозен от с. Илиница, община Кърджали, област
Кърджали, иск за развод по чл. 49, ал. 1 от СК
и указва на същия, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва
да посочи съдебен адрес в седалището на съда,
като при неизпълнение делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6373
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
(отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 1870/2021 г.
по описа на съда, IV граждански състав, по искова
молба на КПКОНПИ с вх. № 6574 от 20.07.2021 г.
против Н. Г. Ю., ЕГН ***, и А. А. А. от гр. ***,
ул. *** ***, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ, и Решение № 2006/14.07.2021 г. на
КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 200 807,73 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. Г. Ю.:
5 дружествени дяла от капитала на „Рефреш
Стайл“ – ЕООД, с парична равностойност в раз
мер 50 лв., с едноличен собственик на капитала
Н. Г. Ю., ЕГН ***;
5 дружествени дяла от капитала на „Рефлекс
Фешън“ – ООД, с парична равностойност в размер
50 лв., където Н. Г. Ю., ЕГН ***, е съдружник с
50 % от капитала на дружеството.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. А. А. с ЕГН ***, живуща
на семейни начала с Н. Г. Ю.:
2 дружествени дяла от капитала на „Делма
ро“ – ЕООД, с парична равностойност в размер
2 лв., с едноличен собственик на капитала А. А. А.,
ЕГН ***, живуща на семейни начала с Н. Г. Ю.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 от ЗПКОНПИ от Н. Г. Ю.:
Сумата в общ размер 1000 лв., представляваща
равностойността на 10 дружествени дяла от капи
тала на „Биано“ – ООД, ЕИК 204655973, където
проверяваното лице Н. Г. Ю., ЕГН ***, и И. Г. Ю.,
ЕГН *** – свързано лице, са съдружници с по
25 % от капитала на дружеството или общо
притежават 50 % от капитала.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. Г. Ю.:
сумата в размер 10 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „X 5“,
peг. № РВ****РК;
сумата в размер 3600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Додж“, модел „Калибър
2.0 Л ЦРД“, peг. № РВ****МК;
сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 Д“,
peг. № РВ****РА;
сумата в размер 800 лв., представляваща
разликата в пазарните стойности на продаде
ния автомобил марка „БМВ“, модел „320 Д“,
peг. № РВ****МР, и закупения автомобил марка
„Опел“, модел „Зафира“, peг. № РВ****РК;
сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 3“,
peг. № РВ****МТ;
сумата в размер 7700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК
270“, peг. № РВ****КР;
сумата в размер 8700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „530 ХД“,
peг. № РВ****СР;
сумата в размер 1400 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаване на
мотоциклет марка „Даелим“, модел „СГ 125 Ф“,
peг. 3 № РВ****А;
сумата в размер 5200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Санта
ФЕ“, peг. № РВ****РК;
сумата в размер 5800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждава
не на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„С 320 ЦДИ“, peг. № РВ****МХ;
сумата в размер 9500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“,
peг. № РВ****РА;
сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“,
peг. № РВ****ВХ;
сумата в размер 5900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждава
не на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„С 320 ЦДИ“, peг. № РВ****МК;
сумата в размер 3400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждава
не на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Е 200“, peг. № РВ****МТ;
сумата в размер 16 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „X 5“,
peг. № РВ****КС;
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сумата в размер 6900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „530 Д“,
peг. № РВ****МХ;
сумата в размер 4100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, peг. № РВ****ТА;
сумата в общ размер 24 459,80 лв., представ
ляваща вноски по банкови сметки от проверя
ваното лице;
сумата в общ размер 3246 лв., представлява
ща вноски от трети лица по банкови сметки на
проверяваното лице.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. А. А.:
сумата в размер 10 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „740 Д“,
peг. № РВ****МХ;
сумата в общ размер 56 422,93 лв., представля
ваща вноски по 4 банкови сметки от свързаното
лице;
сумата в общ размер 5977 лв., представлява
ща вноски от трети лица по банкови сметки на
свързаното лице.
Делото е насрочено за първо съдебно заседа
ние, което ще се проведе на 18.01.2022 г. от 9 ч.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху имуществото, чието отне
мане се иска, в едномесечен срок преди датата
на първото съдебно заседание.
6289
Софийският градски съд разпуска на осно
вание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа
партия „Съюз на комунистите в България“, рег.
по ф.д. № 13675/1995 г. по описа на СГС, фирмено
отделение, със седалище гр. София, кв. Волуяк,
ул. Дружба № 43.
6580

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Бабел България“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.12.2021 г.
в 10 ч. в София на адреса на управление на
сдружението – бул. Македония № 20, при след
ния дневен ред: 1. актуализиране на предмета
на дейност на сдружението, който е посочен
в устава на сдружението; 2. актуализиране на
процедурата за свикване на общо събрание на
сдружението; 3. приемане и одобряване на нов
устав на сдружението, съдържащ приетите изме
нения и актуализации; 4. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете в канцеларията на
адреса на управление на сдружението.
6670
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Български алианс за кръводаряване“ (БАК),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и реше
ние на УС от 18.10.2021 г. свиква общо изборно
събрание на 29.12.2021 г. в 14 ч. в София, ж. к.
Студентски град, ул. Академик Жак Натан № 5,
ет. 1, ап. 04, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на сдружението; 2. одобрение на
финансови отчети на сдружението през мандата
на настоящия управителен съвет; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. промяна на устава
на сдружението; 5. обсъждане и приемане на
бюджет и програма за развитие на сдружението
през 2021 г. и 2022 г.; 6. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на БАК при
липса на кворум събранието ще се проведе съ
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред, ако присъстват не по-малко от трима
членове-учредители.
6698
1. – Управителният съвет на Клуб по тенис
„БАРС – Велико Търново“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.12.2021 г. в
18 ч. във Велико Търново, „Камбана“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
2021 г.; 2. избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място в 19 ч. при същия дневен ред.
6669
1. – Управителният съвет на ТК „Плевен
90“ – Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и съгласно решение на УС, документирано с
протокол № 5 от 30.09.2021 г., свиква общо от
четно-изборно събрание на клуба на 25.01.2022 г.
в 16 ч. на кортовете в парк „Кайлъка“ при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
ТК „Плевен 90“ през 2021 г.; 2. финансов отчет
за 2021 г. и приемане на бюджета за 2022 г.; 3.
избор на управителен съвет; 4. разни. Упра
вителният съвет на ТК „Плевен 90“ счита, че
участието в общото събрание е наложително
за всички членове.
6281
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
с. Порой“ – с. Порой, община Поморие, на ос
нование чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 23.12.2021 г. в 10 ч. в с. Порой, община
Поморие, в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Порой, при следния дневен ред:
1. промяна на устава на сдружението съобразно
измененията в ЗЮЛНЦ; 2. избор на нов упра
вителен съвет на СНЦ „Училищно настоятел
ство при Основно училище „Св. св. Кирил и
Методий“, с. Порой. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6316
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