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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41
от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и
71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г.,
бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г.,
бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от
2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от
2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от
2017 г. и бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури предприема действия за събиране на недължимо платените и надплатените
суми по проекти по Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.,
финансирани от Европейския фонд за рибарство, включително от свързаното с тях
национално съфинансиране, както и глобите
и другите парични санкции, предвидени в
българското законодателство и в правото на
Европейския съюз.
(4) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради
нарушение от страна на ползвателите на помощ
по Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ 2007 – 2013 г., което представлява
основание за налагане на финансова корекция
по чл. 70, ал. 1 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с решение
за налагане на финансова корекция, издадено
от изпълнителния директор на ИАРА по реда
на глава пета от същия закон.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ
поради нарушение от страна на ползвателите
на помощ по Оперативната програма за раз-

витие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.,
извън основанията по ал. 4, се установява с
акт за установяване на публично държавно
вземане, издадено от изпълнителния директор
на ИАРА по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(6) Изпълнителният директор на ИАРА
одобрява със заповед правила за определяне
на размера на подлежащата на възстановяване
безвъзмездна финансова помощ по ал. 4 и 5,
като се отчитат естеството и сериозността на
допуснатото нарушение на приложимото право
на Европейския съюз, българското законодателство и сключения договор. Заповедта и правилата се обнародват в „Държавен вестник“.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Любителският риболов през светлата част на денонощието се разрешава през
всички дни на седмицата, извън периода на
забраната по чл. 32, ал. 1.
(6) Любителският риболов през тъмната
част на денонощието се разрешава само от
брега през всички дни на седмицата в перио
да от 1 април до 1 ноември, извън периода
на забраната по чл. 32, ал. 1 и само в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2,
определени по реда на ал. 9.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) Редът, условията и обектите по ал. 6,
в които се разрешава любителският риболов
през тъмната част на денонощието, се определят ежегодно със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите по предложение
на изпълнителния директор на ИАРА.“
§ 3. В чл. 66, ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 5, 6 и 9“.
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 48 думата „средствата“ се заменя с
„белезници и палки“.
2. Създава се т. 53:
„53. „Тъмна част на денонощието“ е периодът:
а) от 18,30 ч. до 06,30 ч. – за месеците
ноември, декември и януари;
б) от 20,30 ч. до 06,00 ч. – за месеците
февруари, март и април;
в) от 22,00 ч. до 05,00 ч. – за месеците май,
юни и юли;
г) от 21,00 ч. до 06,00 ч. – за месеците
август, септември и октомври.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Разпоредбата на § 1, т. 1 относно чл. 6,
ал. 4 се прилага и по отношение на решения
за налагане на финансови корекции, издадени
до влизането в сила на този закон.
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§ 6. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.;
изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и
113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от
2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и
108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16,
36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от
2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38
от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40
и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45,
58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2,
18 и 77 от 2018 г. и бр. 51 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9а, т. 2 думите „букви „а“ и“ се
заменят с „буква“.
2. В чл. 9б, т. 1 думите „букви „а“ и“ се
заменят с „буква“.
3. В § 12 от преходните и заключителните
разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 2 от 2018 г.) се
създават ал. 3 и 4:
„(3) За започналите и недовършени производства по ал. 1, при които се извършва
подбор на заявления по мерките и подмерките
по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.:
1. не се извършва плащане на ползватели
и получатели на помощта, за които са налице
обстоятелства за отстраняване по чл. 54, ал. 1
и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна
и несъвместима държавна помощ;
2. не се извършва плащане на ползватели и
получатели на помощта – общини или местни
поделения на вероизповеданията, за които
са налице обстоятелства за отстраняване
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Закона
за обществените поръчки или които не са
изпълнили разпореждане на Европейската
комисия за възстановяване на предоставената
им неправомерна и несъвместима държавна
помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от Закона за обществените поръчки се
отнасят за представляващия общината или
представл яващи я местното поделение на
вероизповеданията;
3. не се извършва плащане на ползвател и
получател на помощта – местна инициативна
група, на която членове на управителен съвет
или контролен орган са общини, по отношение
на които са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от
Закона за обществените поръчки или които не
са изпълнили разпореждане на Европейската
комисия за възстановяване на предоставената
им неправомерна и несъвместима държавна
помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от Закона за обществените поръчки се
отнасят за представляващия общината;
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4. не се прилагат нормативните изисквания
към ползватели и получатели на безвъзмездна
финансова помощ, свързани с прилагането на
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (OB, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.),
включително изискванията за прилагане на
документи.
(4) Министърът на земеделието, храните и
горите може да определи в наредбата по чл. 9а,
т. 3 условия и ред за предоставяне и плащане
на помощта в производствата по ал. 1:
1. при промяна в Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
2. при промяна в нормативен акт, свързан
с програмата по т. 1;
3. за изпълнение на влезли в сила съдебни
решения;
4. във връзка с резултатите от проведени
одитни проверки.“
§ 7. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.;
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г.,
бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99
от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от
2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 17 и 106 от
2018 г.) в чл. 74, ал. 1 думите „чл. 63, 64 и 73“
се заменят с „чл. 63, 64, 73 и 73а“.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9144
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
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Законът за ратифициране на Споразумението
за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между
Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР), от друга страна, приет от
44-то Народно събрание на 28 ноември 2019 г.
Издаден в София на 5 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната
политика на Република България меж ду
Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР), от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България
между Република България, от една страна,
и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна,
сключено чрез размяна на писма, подписани
на 18 септември 2019 г. в София и на 2 октомври 2019 г. в Париж.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9146

УКАЗ № 277
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за изп ъ л нен ие на Кон вен ц и я та по
касетъчните боеприпаси и Конвенцията за
забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни
мини и за тяхното унищожаване, приет от
44-то Народно събрание на 29 ноември 2019 г.
Издаден в София на 5 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
изпълнение на Конвенцията по касетъчните
боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване (обн., ДВ, бр. 95 от
2015 г.; изм., бр. 103 от 2017 г., бр. 2 и 10 от
2018 г. и бр. 37 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2 след думите „касетъчни
боеприпаси“ се добавя „или противопехотни
мини“, а думите „по чл. 8, ал. 1“ се заменят
с „извършващо унищожаването“.
§ 2. В глава втора се създава чл. 27а:
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„Чл. 27а. (1) Касетъчните боеприпаси и
противопехотните мини се унищожават от
физически и юридически лица извън територията на Република България въз основа
на разрешение за унищожаване (аналогичен
документ), издадено от компетентните органи
по националното законодателство на държава – страна по Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните
мини, където ще се извърши унищожаването.
В тези случаи разрешение за унищожаване
по чл. 8, ал. 1 не се издава.
(2) В случаите по ал. 1 разрешението за
транспортиране на територията на Република
България с цел унищожаване на касетъчни
боеприпаси и противопехотни мини извън
нея се издава на лицата по ал. 1 или на физически и юридически лица, регистрирани
като търговци на територията на държава
членка, на които лицата по ал. 1 са възложили
с договор транспортирането. Разрешението
за транспортиране се издава от директора
на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) За получаване на разрешение за транспортиране лицата по ал. 2 подават до директора на ГДНП заявление, като освен документите по чл. 19, т. 2 и 3 прилагат:
1. разрешение за унищожаване (аналогичен документ), издадено от компетентните
органи по националното законодателство на
държава – страна по Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини, където ще се извърши
унищожаването;
2. копие от договор с физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец на
територията на държава членка, за транспортирането на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини на територията на Република
България с цел унищожаване – когато лицето,
извършващо унищожаването, не извършва
лично транспортирането.“
Заключителна разпоредба
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ЗАКОН

за марките и географските означения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. Този закон урежда условията и реда
за регистрация на марките и географските
означения, правата, произтичащи от нея,
както и защитата на тези права.
Приложно поле
Чл. 2. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат по отношение на български физически
и юридически лица, както и по отношение на
чуждестранни физически и юридически лица
от държави, които участват в международни
договори, по които Република България е
страна.
(2) По отношение на чуждестранни физичес
ки и юридически лица от други държави този
закон се прилага при условията на взаимност,
която се преценява от Патентното ведомство.
Представителство
Чл. 3. (1) Всяко лице, което съгласно този
закон има право да извършва действия пред
Патентното ведомство, може да направи това
лично или чрез представител по индустриална
собственост.
(2) Лицата по ал. 1, които нямат постоянен
адрес или седалище в Република България,
извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална
собственост.
Такси
Чл. 4. (1) Патентното ведомство събира
такси за заявяване и експертиза, издаване на
свидетелство за регистрация, приоритет, опозиция, вписване на ползвател, подновяване на
регистрацията, вписвания, поправка на явна
фактическа грешка, обжалване, заличаване,
отмяна, продължаване на срокове, възстановяване на срокове, подаване на заявка за
международна регистрация и териториално
разширение, заместване на национална с
меж ду народна регист раци я, информаци я,
справки и извлечения от държавните регистри
в размери, определени с тарифа, одобрена от
Министерския съвет.
(2) Таксите по ал. 1 се дължат за всяка
отделна марка или географско означение,
както и за всяко отделно действие, подлежащо
на вписване.
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Държавен регистър на марките
Чл. 5. (1) Държавният регистър на марките
се води и поддържа от Патентното ведомство.
(2) В Държавния регистър на марките се
съдържат следните данни за заявки и регистрации на марки:
1. номер и дата на подаване на заявката
за регистрация на марка;
2. данни, че заявката е резултат от пре
образуване на заявка/марка на Европейския
съюз – номер и дата на подаване на преоб
разуваната заявка/марка, както и данни за
приоритета, ако се претендира такъв;
3. данни, че заявката е резултат от транс
формиране на международна регистрация
на марка – номер и дата на регистрация на
трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се
претендира такъв;
4. вид и тип на марката;
5. представяне на марката;
6. описание на марката;
7. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка,
както и данни за изложбен приоритет, ако се
претендира такъв;
8. данни за претендирано старшинство;
9. списък на стоките и/или услугите, за
които марката е заявена или регистрирана, и
номерът на класа съгласно Ницската спогодба
относно Международната класификация на
стоките и услугите за регистрация на марки
от 15 юни 1957 г. с нейните изменения и допълнения (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 6
от 2001 г.) (ДВ, бр. 64 от 2001 г.), наричана
по-нататък „МКСУ“;
10. ограничаване на списъка на стоките
и/или услугите;
11. данни за оттегляне на заявката, за
прекратяване на производството по заявката
или за отказ съгласно чл. 47, ал. 3;
12. данни за разделяне на заявката;
13. номер на Официалния бюлетин на
Патентното ведомство и дата на публикация
на заявката;
14. регистров номер и дата на регистрация;
15. данни, че марката е регистрирана в резултат на доказана придобита отличителност
за част или за всички стоки или услуги от
МКСУ, за които е била заявена;
16. номер на Официалния бюлетин на
Патентното ведомство и дата на публикация
на регистрацията;
17. срок на действие на регистрацията;
18. незащитими елементи;
19. защитени цветове;
20. име и адрес на заявителя, съответно
на притежателя, на марката;
21. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен
такъв;
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22. дата и номер на международната регистрация на национална марка;
23. подновяване на регистрацията на марка;
24. прекратяване действието на регистрацията на марка;
25. данни за подадена опозиция – дата
на подаване, име и адрес на лицето, подало
опозицията, решение по опозицията;
26. данни за образувани производства за
отмяна или заличаване на регистрацията
на марката – датата на подаване, искател,
решение;
27. отмяна на регистрацията на марка и
датата, от която поражда действие;
28. заличаване на регистрацията на марка;
29. правила за използване на колективна
или сертификатна марка, както и настъпилите
в тях промени;
30. данни за заместване на регистрацията
на марка с международна регистрация;
31. други данни – промяна на името и/или
адреса на заявителя, съответно на притежателя
на марката, прехвърляне, лицензионен договор, обезпечение, принудително изпълнение,
особен залог, несъстоятелност;
32. актуален статус на марката.
Държавен регистър на географските означения
Чл. 6. (1) Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от
Патентното ведомство.
(2) В Държавния регистър на географските
означения се съдържат следните данни за заявки и регистрации на географски означения:
1. географското означение и указание за
вида му – наименование за произход или
географско указание;
2. номер на заявката и дата на подаване;
3. регистров номер и дата на регистрация;
4. номер на класа и списък на стоки и
класове по МКСУ;
5. име и адрес на заявителя, съответно на
вписания ползвател/ползватели;
6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен
такъв;
7. описание на границите на географското
място, на установените качества или на особености на стоката и връзката им с географската
среда или с географския произход;
8. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на
регистрацията;
9. дата и номер на международната регистрация на българско наименование за произход;
10. прекратяване на правната закрила;
11. данни за образувано производство за
заличаване регистрацията на географското
означение – дата на подаване, искател;
12. заличаване на регистрацията на географско означение;
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13. отмяна на вписването на ползвател и
датата, от която поражда действие;
14. други данни – промяна на име и/или
адрес на заявителя, съответно на вписания
ползвател/ползватели;
15. актуален статус на регистрацията.
Достъп до държавните регистри
Чл. 7. (1) Държавните регистри по чл. 5 и
6 са електронни и публични. Те се публикуват на интернет страницата на Патентното
ведомство.
(2) Патентното ведомство събира, организира, оповестява публично и съхранява дан
ните, подлежащи на вписване, включително
всички лични данни, необходими за целите
на поддържане на регистрите и изпълнение
на дейностите си по този закон при спазване
изискванията за защита на личните данни.
(3) Всяко лице може да иска справка или
извлечение от съдържанието на регистрите.
Досие
Чл. 8. (1) Патентното ведомство поддържа
за всяка марка досие на хартиен и електронен
носител, което съдържа цялата документация
по регистрацията и последващите вписвания.
В случаите по чл. 107 – 110 досието съдържа
цялата документация във връзка с действията,
предвидени в този закон.
(2) Право на достъп до досието на марката
имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя
или притежателя, както и адвокат, писмено
упълномощен от заявителя или притежателя.
Достъп до досието има и всяко лице, което е
изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от заявителя или
притежателя.
(3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство
по опозиция или по спорове имат страните,
у частващи в тях, представителите им по
индустриална собственост, юрисконсулт от
администрацията на заявителя, притежателя,
опонента или искателя, адвокат, писмено
упълномощен от заявителя, от притежателя,
от опонента или от искателя, както и всяко
лице, което е изрично у пълномощено за
това с нотариално заверено пълномощно от
заявителя, от притежателя, от опонента или
от искателя.
(4) Всяко лице има право на информация за
данните, съдържащи се в досието на марката,
които подлежат на вписване.
(5) Патентното ведомство поддържа за
всяко географско означение досие на хартиен
и електронен носител, което съдържа цялата
документация по регистрацията.
(6) Информац и я та за всек и за яви т ел,
съответно вписан ползвател, представлява
обособена част от досието по ал. 5.
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(7) Всеки заявител или вписан ползвател,
представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на
заявителя или на вписания ползвател, адвокат, писмено упълномощен от заявителя или
от вписания ползвател, както и всяко лице,
което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от заявителя
или от вписания ползвател, има право на
достъп до съответната част от досието, която
се поддържа за тях съгласно ал. 6.
(8) Всяко лице има право на достъп до
частта от досието за заявеното или регистрираното географско означение, която съдържа
данните по чл. 6, ал. 2.
(9) Трети лица, по отношение на които са
вписани допустими от закона обстоятелства,
имат право на достъп само до документацията,
въз основа на която е извършено вписването.
(10) Правото на достъп до досие включва
правото на оправомощените по този закон
лица да се запознаят и да получат копия от
всички материали и документи, които се съхраняват в съответното досие, с изключение
на вътрешноведомствените документи.
(11) Редът за предоставяне на достъп до
досиетата и за получаване на справки или
извлечени я от рег ист ри те се оп редел я с
инструкция на председателя на Патентното
ведомство.
Г л а в а

в т о р а

МАРКИ
Раздел I
Регистрация
Определение
Чл. 9. (1) Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на
едно лице от тези на други лица и може да
бъде представен в Държавния регистър на
марките по начин, който позволява ясно и
точно да се определи предметът на закрилата,
предоставена с регистрацията. Такива знаци
могат да бъдат например: думи, включително
имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури,
формата на стоката или на нейната опаковка,
цветове, звуци или всякакви комбинации от
такива знаци.
(2) Марка е търговска марка, колективна
марка и сертификатна марка.
Придобиване на право върху марка
Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на
подаване на заявката.
(2) Правото на регистрация принадлежи
на първия заявител.
(3) Правото върху марка е изключително
право.
(4) Изключителното право може да бъде
противопоставено на трети добросъвестни
лица от датата на публикация на регистра-
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цията в Официалния бюлетин на Патентното
ведомство.
(5) Заявителят има право да получи справедливо обезщетение от всяко лице, което
без негово разрешение е извършило някое от
действията по чл. 13, ал. 1 – 3 след публикацията на заявката за регистрация на марка,
при условие че след публикацията на регистрацията тези действия биха били забранени.
(6) В случаите по ал. 5 до публикацията на
регистрацията сезираният съд не се произнася
по същество.
Абсолютни основания за отказ на регистрация
Чл. 11. (1) Не се регистрира:
1. знак, който не е марка по смисъла на
чл. 9, ал. 1;
2. марка, която няма отличителен характер;
3. марка, която се състои изключително
от знаци или означения, станали обичайни в
говоримия език или в установената търговска
практика в Република България по отношение
на заявените стоки или услуги;
4. марка, която се състои изключително
от знаци или означения, които указват вида,
качеството, количеството, предназначението,
стойността, географския произход, времето
или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други
характеристики на стоките или услугите;
5. знак, който се състои изключително от:
а) формата на стоката или друга характеристика, която произтича от естеството на
самата стока;
б) формата на стоката или друга характеристика, която е необходима за постигане на
технически резултат;
в) формата на стоката или друга характеристика, която придава значителна стойност
на стоката;
6. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
7. марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството,
качеството, географския произход или други
характеристики на стоките или услугите;
8. марка, която се състои от или включва
гербове, знамена или други символи, както
и техни имитации, на държави – членки на
Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. с нейните
изменения и допълнения, съгласно Решение
на Министерския съвет за присъединяване на
Народна република България към Лисабонската редакция на Конвенцията (ратифицирана
с Указ № 663 на Президиума на Народното
събрание – ДВ, бр. 75 от 1965 г.), наричана
по-нататък „Парижката конвенция“, както и
гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни
междуправителствени организации, обявени
по чл. 6, трето от Парижката конвенция;
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9. марка, която се състои от или включва
знаци, емблеми или гербове, различни от
тези, обявени по чл. 6, трето от Парижката
конвенция, и представляващи особен обществен интерес;
10. марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол
и гаранция, когато те са предназначени за
означаване на идентични или сходни стоки;
11. марка, която се състои от или включва
наименование или изображение на културна
ценност или части от културни ценности,
определени по реда на Закона за културното
наследство;
12. марка, чиято регистрация е в нарушение
на българското законодателство, законодателството на Европейския съюз или международни споразумения, по които Република
България или Европейският съюз е страна,
предвиждащи правна закрила на географските
означения;
13. марка, чиято регистрация е в нарушение
на законодателството на Европейския съюз
или международни споразумения, по които
Европейският съюз е страна, предвиждащи
правна закрила на храни с традиционно специфичен характер;
14. марка, чиято регистрация е в нарушение
на законодателството на Европейския съюз
или на международни споразумения, по които
Европейският съюз е страна, предвиждащи
правна закрила на традиционни наименования за вина;
15. марка, която се състои от или възпроизвежда в своите съществени елементи
наименованието на по-ранен растителен сорт,
регистриран съгласно националното законодателство, законодателството на Европейския
съюз или международни актове, по които
Република България и Европейският съюз
са страна, предвиждащи правна закрила на
сортовете растения, когато марката и растителният сорт се отнасят до идентични или
близко свързани видове.
(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се
прилагат, когато преди датата на заявяване
марката в резултат на употреба е придобила
отличителност по отношение на стоките или
услугите, за които е заявена.
(3) Разпоредбите на ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11
не се прилагат, когато заявителят представи
доказателства за съгласие на съответни я
компетентен орган.
(4) Разпоредбата на ал. 1, т. 12 не се прилага,
когато заявителят на марка, която съдържа
по-рано заявено или регистрирано по реда на
този закон географско означение, е вписан
ползвател на географското означение.
(5) Разпоредбите на ал. 1, т. 12, 13 и 14 не
се прилагат, когато заявителят ограничи списъка на стоките, за които марката е заявена,
до тези, отговарящи на спецификацията на
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регистрираните съгласно законодателството
на Европейския съюз или меж дународни
споразумения, по които Европейският съюз е
страна, географски означения, храни с традиционно специфичен характер и традиционни
наименования за вина.
Относителни основания за отказ на регистрация
Чл. 12. (1) Когато е подадена опозиция
съгласно чл. 52, не се регистрира марка:
1. която е идентична на по-ранна марка и
стоките или услугите на заявената и на поранната марка са идентични;
2. когато поради нейната идентичност или
сходство с по-ранна марка и идентичността или
сходството на стоките или услугите на двете
марки съществува вероятност за объркване
на потребителите, която включва възможност
за свързване с по-ранната марка.
(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е:
1. марка с по-ранна дата на подаване на
заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон;
2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде
регистрирана по реда на този закон;
3. международна регистрация на марка с
по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен
приоритет или с по-ранна дата на териториалното разширение и с признато действие на
територията на Република България;
4. международна регистрация на марка с
по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен
приоритет или с по-ранна дата на териториалното разширение, ако действието є бъде признато на територията на Република България;
5. международна регистрация на марка с
по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен
приоритет или с по-ранна дата на териториалното разширение и с признато действие на
територията на Европейския съюз;
6. международна регистрация на марка с
по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен
приоритет или с по-ранна дата на териториалното разширение, ако действието є бъде
признато на територията на Европейския съюз;
7. марка на Европейския съюз с по-ранна
дата на подаване на заявката или с по-ранен
приоритет, или със старшинство за територията на Република България по отношение
на марки по т. 1 и 3, което е признато и
уредено съгласно правилата на Регламент
(ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и
на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката
на Европейския съюз (OB, L 154/1 от 16 юни
2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2017/1001“;
8. заявена марка на Европейския съюз с
по-ранна дата на подаване на заявката или с
по-ранен приоритет, или със старшинство за
територията на Република България по отношение на марки по т. 1 и 3, което е признато
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и уредено съгласно правилата на Регламент
(ЕС) 2017/1001, ако бъде регистрирана по реда
на този регламент;
9. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на
подаване на заявка за марка, съответно към
датата на приоритета.
(3) Не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки или услуги, независимо
дали са идентични, сходни или не на тези, за
които по-ранната марка е регистрирана, когато
по-ранната марка се ползва с известност на
територията на Република България, или в
случаите на марка на Европейския съюз – на
територията на Европейския съюз, и използването без основание на заявената марка би
довело до несправедливо облагодетелстване
от отличителния характер или от известността на по-ранната марка или би ги увредило.
(4) При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка,
която се използва в търговската дейност на
територията на Република България, не се
регистрира марка, когато тя е идентична
или сходна на нерегистрираната марка и е
предназначена за стоки или услуги, които
са идентични или сходни на тези, за които
нерегистрираната марка се използва, и във
връзка с които за нея е подадена заявка за
регистрация, при условие че нерегистрираната
марка е действително използвана преди датата
на подаване на заявката за регистрация или
датата на приоритета на по-късната марка и
това използване продължава до подаването
на опозицията.
(5) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира
марка, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, което е
установено с влязло в сила съдебно решение.
(6) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира
марка, когато е заявена от името на агент или
представител на действителния притежател
без негово съгласие.
(7) При опозиция, подадена от търговец,
не се регистрира марка, състояща се от или
съдържаща фирмата му, която е използвана
в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка
с идентични или сходни стоки или услуги.
(8) При опозиция, подадена от оправомощено съгласно съответното законодателство лице,
не се регистрира марка, когато използването
є може да бъде забранено на основание на
по-ранно регистрирано географско означение.
(9) В случаите по ал. 6 регистрацията не
се отказва, когато:
1. агентът или представителят обоснове
своите действия, или
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2. заявката се прехвърли на действителния
притежател по негово искане.
(10) Когато опозицията е подадена на основание на по-ранна общоизвестна марка или
марка, ползваща се с известност, при определяне на известността на по-ранната марка
се вземат предвид следните обстоятелства:
1. степен на известност или признаване на
марката в съответната част от обществото,
която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата,
лицата, заети в съответната разпространителска мрежа, и деловите кръгове, ангажирани
с дадените стоки или услуги;
2. продължителност, степен и географска
област на използване на марката;
3. продължителност, степен и географска
област на публично представяне на марката,
в това число рекламиране, разгласяване или
излагане на панаири и/или изложби на стоките
или услугите, за които се използва марката;
4. данни за успешно прилагане на правото
върху марката, ако тя е регистрирана;
5. стойност на марката;
6. други обстоятелства.
(11) Определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се
извършва от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство
в рамките на съответното административно
производство.
Раздел II
Правни последици от регистрацията
Съдържание на изключителното право
върху марка
Чл. 13. (1) Правото върху марка включва
правото на притежателя є да я използва, да
се разпорежда с нея и да забрани на трети
лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или
услуги, който е:
1. идентичен на марката и е използван за
стоки или услуги, идентични на тези, за които
марката е регистрирана;
2. идентичен или сходен на марката и е
използван за стоки или услуги, идентични
или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за
объркване на потребителите, която включва
възможност за свързване на знака с марката;
3. идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги,
които са идентични, сходни или не на тези,
за които марката е регистрирана, ако марката се ползва с известност на територията
на Република България и използването без
основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния
характер или известността на марката или
би ги увредило.
(2) Използване в търговската дейност по
смисъла на ал. 1 е:
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1. поставянето на знака върху стоките или
върху техните опаковки;
2. предлагането на стоките с този знак за
продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели,
както и предлагането или предоставянето на
услуги с този знак;
3. вносът или износът на стоките с този знак;
4. използването на знака като търговско
или фирмено наименование или като част от
търговско или фирмено наименование;
5. използването на знака в търговски книжа
и в реклами;
6. използването на знака в сравнителна
реклама по начин, който е в нарушение на
чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.
(3) Притежателят на марка може да забрани въвеждането на стоки на територията на Република България, независимо от
крайното им местоназначение, когато тези
стоки или техните опаковки произхождат
от трети спрямо Европейския съюз държави и върху тях е поставен без разрешение
знак, който е идентичен на регистрираната
по отношение на такива стоки марка или
който не може да бъде отличен в основните
си елементи от нея.
(4) Правото на притежателя по ал. 3 се
прекратява, ако по време на производство
по установяване на нарушение на марката,
започнато в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 608/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на
правата върху интелектуалната собственост,
осъществявана от митническите органи, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на
Съвета (OB, L 181/15 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 608/2013“,
дек лараторът или държателят на стоките
представи доказателства, че притежателят на
регистрираната марка няма право да забрани
пускането на стоките на пазара в държавата
на крайно местоназначение.
(5) Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат,
при условие че не се засягат права, придобити преди датата на подаване на заявката,
съответно преди датата на приоритета на
регистрираната марка.
Право на забрана на подготвителни действия
Чл. 14. Когато има вероятност опаковки,
етикети, маркировки, елементи или устройства
за защита или автентичност, или всякакви
други средства и материали, върху които може
да бъде поставяна марката, да се използват
за стоки или услуги в търговската дейност по
смисъла на чл. 13, ал. 2, притежателят є има
право да забрани:
1. поставянето на знак, идентичен или
сходен на марката, върху опаковки, етикети,
маркировки, елементи или устройства за за-
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щита или автентичност, или всякакви други
средства и материали, върху които може да
бъде поставяна марката;
2. предлагането за продажба, пускането
на пазара, съхраняването с тези цели, вноса
или износа на опаковки, етикети, маркировки, елементи или устройства за защита или
автентичност, или всякакви други средства и
материали, върху които е поставена марката.
Забрана за използване на марка, регистрирана на името на агент или представител
Чл. 15. Действителният притежател на
марка има право да се противопостави на
използването є, когато тя е била регистрирана на името на агента или представителя
му без негово съгласие. В случай че агент ът или представител ят обоснове своите
действия, противопоставянето се счита за
неоснователно.
Ограничаване на правото върху марка
Чл. 16. Притежателят на правото върху
марка не може да забрани на трето лице да
използва в търговската дейност, при условие
че използването не противоречи на добросъвестната търговска практика:
1. своето име или адрес, когато третото
лице е физическо лице;
2. знаци или означения, които са лишени
от отличителен характер или които се отнасят
до вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход,
времето на производство на стоките или на
предоставянето на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
3. марката с цел идентифициране или
посочване на стоки или услуги като такива
на нейния притежател, когато използването
на марката е необходимо, за да се посочи
предназначението на стоката или услугата
и по-специално като принадлежности или
резервни части.
Изчерпване на правото върху марка
Чл. 17. (1) Притежателят на правото върху марка не може да забрани използването
є за стоки, които са пуснати на пазара на
територията на държавите – членки на Европейския съюз, с тази марка от него или с
негово съгласие.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага,
когато съществуват основателни причини
притежателят да се противопостави на следващи продажби, особено когато състоянието
на стоките е променено или влошено, след
като са пуснати на пазара.
Съвместно притежание на правото върху
марка
Чл. 18. (1) Правото върху марка може да
е притежание на две или повече лица.
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(2) Всеки съпритежател може да я използва
без съгласието на останалите и без да се отчита за това, освен ако между тях е уговорено
друго в писмена форма.
Посочване на регистрацията
Чл. 19. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията
є, като в близост до нея поставя латинската
буква R, заградена в кръг.
Включване на марка в справочни материали
Чл. 20. Когато включването на марка в
речници, енциклопедии или други справочни
материали създава впечатлението, че марката
представлява родовото наименование на стоките или услугите, за които е регистрирана,
издателят при искане на притежателя є е
длъжен при електронни публикации веднага,
а при печатни материали – най-късно в следващото издание на съответния материал, да
посочи, че това е регистрирана марка.
Задължение за използване на марката
Чл. 21. (1) Когато в срок 5 години от датата
на регистрацията притежателят не е започнал
реално да използва марката на територията на
Република България във връзка със стоките
или услугите, за които е регистрирана, или
използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията
може да бъде отменена, ако не съществува
основателна причина за неизползването.
(2) За международните регистрации на
марки началото на срока по ал. 1 започва от
датата на публикацията на международната
регистрация съгласно чл. 83, ал. 2.
(3) За реално използване по смисъла на
ал. 1 се счита и:
1. използването на марката от притежателя
є във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана,
независимо дали видът, в който се използва,
е регистриран като друга марка на същия
притежател;
2. поставянето на марката върху стоките
или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени
само за износ.
(4) Използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване
от самия него.
(5) При преценката на реалното използване
се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на
марката за стоките или услугите, за които е
регистрирана.
Срок на действие на регистрацията
Чл. 22. (1) Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване
на заявката.
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(2) Регистрацията може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от
10 години по реда на чл. 65.
Раздел III
Марката като обект на собственост
Прехвърляне на правото върху марка
Чл. 23. (1) Правото върху марка може да
се прехвърля независимо от прехвърлянето
на търговското предприятие за всички или
за част от стоките или услугите, за които е
регистрирана.
(2) При съвместно притежание правото
върху марка се прехвърля с писмено съгласие
на всички съпритежатели, освен ако между
тях в писмена форма е уговорено друго.
(3) Прехвърлянето се вписва в Държавния
регистър на марките по искане на една от
страните, към което се прилагат доказателства
за прехвърлянето и за платена държавна такса.
(4) Договор за прехвърлянето не се прилага,
когато искането за вписване на прехвърлянето
е подписано и от двете страни с изрично посочване на имената и качеството на лицата,
които го подписват.
(5) Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването
му в Държавния регистър на марките.
Лицензионен договор
Чл. 24. (1) Притежателят на право върху
марка може да разреши използването є за
всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, за част или за
цялата територия на Република България с
лицензионен договор в писмена форма.
(2) Разрешение за използване на марка,
която е съвместно притежание, се дава с
писменото съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях в писмена форма е
уговорено друго.
(3) Лицензията може да бъде изключителна
или неизключителна. Когато не е уговорено
друго, лицензията се счита за неизключителна.
(4) Лицензодателят на изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии
със същия предмет на други лица. Той има
право да използва марката, ако това е изрично
уговорено.
(5) Лицензионният договор се вписва в
Държавния регистър на марките по искане
на една от страните, към което се прилага
извлечение от него, което съдържа идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя, данни за марката и за вида на
лицензията, стоките или услугите, за които
се отнася лицензията, срок на договора и е
подписано от страните. Лицензионен договор
или извлечение от него не се прилага, когато
искането е подписано и от двете страни с
изрично посочване на имената и качеството
на лицата, които го подписват, и съдържа
информацията по изречение първо.
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(6) Договорът за лицензия има действие по
отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на марките.
(7) Притежателят на марка може да противопостави правата, предоставени от тази
марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредба на лицензионния договор по
отношение на:
1. срока;
2. вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията;
3. обхвата на стоките или услугите, за които
е предоставена лицензията;
4. територията, на която марката може да
се използва, или
5. качеството на произведените стоки или на
услугите, предоставени от лицензополучателя.
Правото върху марката като обект на
обезпечение
Чл. 25. (1) Правото върху марка може да
бъде обект на обезпечение по предявен или
бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна,
допуска някоя от следните обезпечителни
мерки:
1. забрана за използване на марката от
притежателя или от лицензополучателя;
2. забрана за разпореждане с правото върху
марката от притежателя или от лицензополучателя на изключителна лицензия;
3. забрана за разпореждане с правото върху
заявката за регистрация на марка от заявителя.
(2) Налагането на обезпечителна мярка
по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния
изпълнител въз основа на обезпечителната
заповед на съда.
(3) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на
съобщение за налагането є до притежателя
на марката.
(4) Допуснатото от съда обезпечение се
вписва в Държавния регистър на марките по
искане на съдебния изпълнител. Искането
трябва да съдържа данни за заявителя или
притежателя на марката и за лицето, в чиято
полза е допуснато обезпечението, данни за
марката и за обезпечителната мярка. Към
искането се прилага документ, с който е допуснато обезпечението.
(5) По отношение на заявителя, съответно
на притежателя, на марката или на лицензополучателя на изключителна лицензия обезпечението по ал. 1 – 4 има действие от датата
на получаване на съобщението за налагане на
обезпечителната мярка, а по отношение на
третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на марките.
(6) Правото върху марка може да бъде
обект на обезпечение и по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
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Правото върху марка като обект на принудително изпълнение
Чл. 26. (1) Правото върху марка може да
бъде обект на принудително изпълнение по
образувано изпълнително производство. Органът по принудително изпълнение по искане
на заинтересованата страна, без да уведоми
ответната страна, налага запор, изразяващ
се във:
1. забрана за използване на марката от
притежателя или от лицензополучателя;
2. забрана за разпореждане с правото върху
марката от притежателя или от лицензополучателя на изключителна лицензия;
3. забрана за разпореждане с правото върху
заявката за регистрация на марка от заявителя.
(2) Наложеният запор се вписва в Държавния регистър на марките по искане на
органа по принудително изпълнение или
взискателя. Искането трябва да съдържа данни за заявителя, съответно за притежателя,
на марката, както и данни за марката. Към
искането се прилага документът, с който е
наложен запорът.
(3) По отношение на заявителя, съответно
на притежателя, на марката или на лицензополучателя на изключителна лицензия запорът
има действие от датата на получаване на съобщението за налагането му, а по отношение
на третите лица – от датата на вписване на
запора в Държавния регистър на марките.
Правото върху марката като обект на
особен залог
Чл. 27. (1) Правото върху марката може
да бъде обект на особен залог.
(2) За вписването и заличаването на особения залог в Държавния регистър на марките
се прилага съответно Законът за особените
залози.
(3) Залогът има действие по отношение на
трети лица от датата на вписването в Държавния регистър на марките.
Включване на правото върху марката в
масата на несъстоятелността
Чл. 28. (1) Правото върх у марката се
включва в масата на несъстоятелността при
образувано производство по несъстоятелност
на нейния притежател.
(2) Когато марката е включена в масата
на несъстоятелността, този факт се вписва в
Държавния регистър на марките по искане
на една от страните по делото.
Заявката като обект на собственост
Чл. 29. Разпоредбите на чл. 23 – 28 се
прилагат и относно заявките за регистрация
на марки.
Отмяна или промяна във вписването
Чл. 30. В Държавния регистър на марките
се вписва отмяна или промяна по вписано
обстоятелство по чл. 24 – 29 по искане на
лице с правен интерес, към което се прилагат
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доказателства, че вписаното обстоятелство
е прекратило действието си или по него са
настъпили промени.
Производство по разглеждане на искания
за вписване
Чл. 31. (1) За всяко подадено по този раздел
искане се проверява дали е платена държавна такса, освен в случаите, в които органът
по принудително изпълнение е освободен
от заплащането є, и дали са представени
доказателства за настъпване на заявените за
вписване обстоятелства.
(2) Когато в хода на разглеждане на искането се констатират нередовности, на лицето,
подало искането, се изпраща уведомление,
с което му се предоставя 7-дневен срок за
отстраняването им. Ако нередовностите не
бъдат отстранени в срок, производството по
разглеждане на искането се прекратява.
(3) Решенията по исканията за вписване
се вземат от председателя на Патентното
ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.
(4) За вписаните обстоятелства се уведомява
лицето, подало искането.
Раздел IV
Прекратяване действието на регистрацията,
отмяна и заличаване на регистрацията
Прекратяване действието на регистрацията
Чл. 32. (1) Действието на регистрацията
се прекратява със:
1. изтичането на срока по чл. 22;
2. отказ на притежателя;
3. прекратяване на юридическото лице –
притежател без правоприемство.
(2) Прекратяването по ал. 1, т. 3 се извършва служебно или по искане на всяко лице,
придружено с доказателства.
(3) С прекратяване на действието на регистрацията се погасява правото върху марката.
Прекратяване на регистрацията на марки,
в които се съдържа регистрирано географско
означение
Чл. 33. Действието на регистрацията на
марки, в които се съдържа регистрирано по
реда на този закон географско означение,
се прекратява, когато се отмени вписването
като ползвател на географското означение на
притежателя на марката.
Отказ от право
Чл. 34. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички
или за част от стоките или услугите, за които
тя е регистрирана, с писмена декларация до
Патентното ведомство.
(2) Отказът има действие от вписването му
в Държавния регистър на марките.
(3) Когато отказът от право върху марка се
предхожда от искане за отмяна или заличаване на регистрацията є, той се разглежда след
влизането в сила на решението по искането,
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освен ако лицето, подало искането за отмяна
или заличаване, не представи писмено съгласие за вписване на отказа.
(4) Когато има вписан лицензионен договор, отказът от право се вписва, след като
притежателят представи доказателство, че е
уведомил лицензополучателя за намерението
си да се откаже от правото върху марката.
Вписването се извършва след изтичането на
едномесечен срок от представяне на доказателството.
(5) Отказът на един или няколко от съпритежателите на правото върху марка не води
до прекратяване действието на регистрацията
по отношение на останалите съпритежатели.
Отмяна на регистрацията
Чл. 35. (1) Регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато:
1. марката не е била използвана съгласно
чл. 21;
2. в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала
обичайно означение за стоката или услугата,
за която е регистрирана;
3. използването на марката от притежателя
или от друго лице с негово съгласие за стоките или услугите, за които е регистрирана,
е по начин, който въвежда в заблуждение
потребителите относно естеството, качеството,
географския произход или други характеристики на стоките или услугите.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага,
ако притежателят е започнал или е възобновил реалното є използване в периода между
изтичането на 5-годишния срок и подаването
на искането за отмяна. Започването или възобновяването на използването в тримесечен
срок преди подаването на искането за отмяна
не се взема предвид, ако подготовката за това
използване или възобновяване е извършена,
след като притежателят е узнал, че може да
бъде подадено такова искане.
(3) Когато искането за отмяна се отнася за
част от стоките или услугите, регистрацията
се отменя само за тези стоки или услуги.
(4) Когато са налице основания за отмяна
само за част от стоките или услугите, регистрацията се отменя само за тези стоки или
услуги.
Заличаване на регистрацията
Чл. 36. (1) Регистрацията на марка се заличава, когато е извършена в нарушение на
изискванията по чл. 2 и 11.
(2) Когато марката е регистрирана в нарушение на:
1. член 11, ал. 1, т. 2, 3 или 4, регистрацията не се заличава, ако притежателят докаже,
че преди датата на подаване на искането за
заличаване в резултат на използване марката
е придобила отличителност за стоките или
услугите, за които е регистрирана;
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2. член 11, ал. 1, т. 12, регистрацията не се
заличава, ако притежателят е вписан ползвател
на съдържащото се в нея по-рано регистрирано
по реда на този закон географско означение;
3. член 11, ал. 1, т. 12, 13 и 14, регистраци ята не се за личава, ако притежател ят
ограничи списъка на стоките, за които марката е регистрирана, до тези, отговарящи на
спецификацията на регистрираните съгласно
законодателството на Европейския съюз или
международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, географски означения,
храни с традиционно специфичен характер и
традиционни наименования за вина.
(3) Регистрацията на марка се заличава
и когато:
1. марката е регистрирана в нарушение
на чл. 12;
2. използването на марката може да бъде
забранено на основание на по-ранно право на
трето лице, което право се ползва от закрила
по друг закон, и по-специално:
а) право на име и портрет;
б) авторско право;
в) право на селекционер върху наименование на сорт или порода;
г) право на индустриална собственост.
(4) Исканията по ал. 1 може да се подадат
от всяко лице.
(5) Исканията по ал. 3 може да се подадат
от следните лица:
1. по т. 1 – от лицата по чл. 52, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат
опозиция или опозицията им е отхвърлена
като недопустима;
2. по т. 2 – от притежателя на по-ранното
право.
(6) Регистрацията на марка може да се
заличи и служебно от Патентното ведомство,
когато е регистрирана в нарушение на чл. 11.
Редът за образуване, провеждане и приключване на производството за служебно заличаване на регистрацията на марка се определя
с наредбата по чл. 69, ал. 4.
(7) Когато искането е по ал. 3, т. 1 във
връзка с чл. 12, ал. 4, действителното използване на нерегистрираната марка преди датата
на подаване на заявката за регистрация или
датата на приоритета на по-късната марка
трябва да е продължило до подаването на
искането.
(8) В случаите по ал. 3, т. 1, когато това е
приложимо, регистрацията не се заличава, ако
по-ранната марка не е била реално използвана.
(9) В случаите по ал. 3, т. 1 във връзка с
чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4 и 7 и чл. 36, ал. 3,
т. 2 регистрацията не се заличава, ако в
производството по заличаване се представи
съгласие на лицето с по-ранната марка, съответно с по-ранното право.
(10) В случаите по ал. 3, т. 1 във връзка
с чл. 12, ал. 6 регистрацията не се заличава,
когато:
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1. агентът или представителят обоснове
своите действия, или
2. заявката се прехвърли на действителния
притежател по негово искане.
(11) Когато основанията за заличаване се
отнасят за част от стоките или услугите, регистрацията се заличава само за тези стоки
или услуги.
Ограничения на правото на притежателя
Чл. 37. (1) Когато притежателят на право
върху по-ранна марка по смисъла на чл. 12,
ал. 2 в продължение на 5 последователни
години е търпял използването на по-късна
марка, като е знаел за това използване, той
няма право да поиска заличаване на регистрацията или да се противопостави на
използването на по-късната марка на основание на по-ранната си марка по отношение
на стоките или услугите, за които по-късната
марка е използвана, освен когато заявката за
регистрация на по-късната марка е подадена
недобросъвестно.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и по
отношение на притежател на право върху
по-ранна марка съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 или
на по-ранно право съгласно чл. 12, ал. 7 и
чл. 36, ал. 3, т. 2.
(3) Притежателят на по-ранна марка няма
право да се противопостави на използването
на по-късна марка, ако към датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната
марка регистрацията є няма да бъде заличена,
тъй като:
1. регистраци ята на по-ранната марка
подлежи на заличаване на основание чл. 11,
ал. 1, т. 2, 3 и 4, поради недоказана в резултат
на използване придобита отличителност за
стоките или услугите, за които е регистрирана;
2. по-ранната марка още не е придобила
отличителност до степен да оправдае съществуването на вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2;
3. по-ранната марка не се ползва с известност по смисъла на чл. 12, ал. 3;
4. не е доказано реално използване на поранната марка.
(4) Притежателят на по-ранна марка няма
право да се противопостави на използването
на по-късна марка на Европейския съюз,
ако по-късната марка не би била обявена за
недействителна съгласно чл. 60, параграф 1,
3 или 4, чл. 61, параграф 1 или 2 или чл. 64,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001.
(5) В случаите по ал. 1 – 4 притежателят
на правото върху по-късната марка няма
право да се противопостави на използването
на по-ранната марка, въпреки че нейният
притежател не може да се позове на правата
си да поиска заличаване на по-късната марка
или да се противопостави на използването
на по-късната марка.
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Правни последици от отмяната и заличаването на регистрацията
Чл. 38. (1) Отмяната на регистрацията на
марка по чл. 35 има действие от датата на
подаване на искането за отмяна.
(2) По искане на една от страните по спора
в решението относно искането за отмяна може
да бъде определена по-ранна дата от датата,
на която е възникнало едно от основанията
за отмяна.
(3) Заличаването на регист раци ята на
марка има действие от датата на подаване
на заявката за регистрация.
(4) Отмяната и заличаването на регистрацията не засягат:
1. влезли в сила решения по искове за
нарушение, доколкото са изпълнени преди
отмяната или заличаването;
2. лицензионни договори, доколкото са
изпълнени преди отмяната или заличаването,
освен ако е уговорено друго.
Раздел V
Колективни и сертификатни марки
Колективни марки
Чл. 39. (1) Колективната марка е марка,
посочена като такава при подаване на заявката за регистрация, която е притежание на
сдружение на производители, търговци, на
лица, извършващи услуги, които са правоспособни съгласно приложимото право, както и
на юридически лица – субекти на публичното
право, и която е способна да отличава стоките
или услугите на членовете на сдружението от
стоките или услугите на други лица.
(2) Знаци, указващи географския произход
на стоките или услугите, се регистрират като
колективни марки, но притежателят им не
може да забрани на трети лица да използват в
търговската си дейност тези знаци, доколкото
това използване е в съответствие с добросъвестната търговска практика и не може да се
противопоставя на трето лице, имащо право
да използва географско означение.
(3) Сдружението задължително приема
правила за използване на колективната марка,
които съдържат: данни за лицата, които могат
да използват марката; условия за членство в
сдружението; условия за използване на марката, санкциите, които се налагат при нарушение
на правилата за използване, и основанията,
поради които на член на сдружението може
да се забрани използването на колективната
марка. С правилата за използване се дава
право на всяко лице, чиито стоки или услуги са с произход от съответния географски
район, да стане член на сдружението, което
е притежател на марката, при условие че лицето изпълнява всички останали изисквания,
включени в правилата.
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(4) Правото върху колективна марка не
може да се прехвърля. Лица, които не са
членове на сдружението, не могат да получат
разрешение за използването є.
(5) Освен на основанията, предвидени
в раздели I и IV на тази глава, с изключение на член 11, ал. 1, т. 4, не се регистрира
колективна марка или регистрацията є се
заличава, когато:
1. не са спазени разпоредбите на ал. 1 и 3;
2. правилата за използване на тази колективна марка противоречат на обществения
ред или на добрите нрави;
3. има опасност т рет и лица да бъдат
въведени в заблуждение по отношение на
характера или значението на марката, поспециално когато има вероятност марката
да бъде възприета като нещо различно от
колективна марка.
(6) Разпоредбата на ал. 5 не се прилага,
ако правилата по ал. 3 за използване на колективната марка бъдат изменени.
Сертификатни марки
Чл. 40. (1) Сертификатната марка е марка,
която е посочена като такава при подаване
на заявката за регистрация и която е способна да отличава стоките или услугите, по
отношение на които притежателят є удостоверява материала, метода на производство
на стоките или начина на предоставяне на
услугите, качеството, точността или други
техни характеристики, с изключение на географския произход, от стоките или услугите,
чиито характеристики не са удостоверени по
този начин.
(2) Притежателят на марката задължително
приема правила за използване на сертификатната марка, които съдържат: указания за качеството, материала или други характеристики
на стоките или услугите; мерките за контрол,
които притежателят на сертификатната марка
упражнява, и санкциите, които налага.
(3) Заявка за сертификатна марка може да
подава всяко физическо или юридическо лице,
както и субектите на публичното право. Притежателят на сертификатна марка не може да
я използва за означаване на произвежданите
от него стоки или услуги.
(4) Освен на основанията, предвидени в
раздели I и IV на тази глава, не се регистрира
сертификатна марка или регистрацията є се
заличава, когато:
1. не са спазени разпоредбите на ал. 1 и 2;
2. правилата за използване на тази сертификатна марка противоречат на обществения
ред или на добрите нрави;
3. има опасност обществеността да бъде
въведена в заблуждение по отношение на
характера или значението на марката, поспециално когато има вероятност марката
да бъде възприета като нещо различно от
сертификатна марка.
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(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага,
ако правилата по ал. 2 за използване на сертификатната марка бъдат изменени.
(6) Регистрацията на сертификатна марка
може да се отмени, когато притежателят є е
използвал марката за означаване на стоки или
услуги, произведени или извършени от него.
Специални разпоредби
Чл. 41. (1) Заявителят, съответно притежателят, на колективна или сертификатна марка
представя в Патентното ведомство правилата
за използване и всички промени в тях. Тези
промени имат действие по отношение на
трети лица от вписването им в Държавния
регистър на марките.
(2) В случаите на международна регистрация на колективна или сертификатна марка
правилата за използване по ал. 1 се представят в превод.
(3) Регистрацията на колективна или сертификатна марка може да се отмени освен при
условията на чл. 35 и когато притежателят є
е разрешил или е търпял използване, което
противоречи на правилата за използване.
(4) За използване по смисъла на чл. 21 на
колективна и сертификатна марка се счита
използването от което и да е лице, имащо
право на това.
(5) Колективна или сертификатна марка,
чиято регистрация е отменена или прекратена, представлява пречка за регистрацията на
идентична или сходна марка за идентични или
сходни стоки или услуги на името на друго
лице в тригодишен срок от публикуването на
отмяната или прекратяването.
(6) Патентното ведомство осигурява достъп
до правилата за използване на колективните
и сертификатните марки чрез Държавния
регистър на марките.
Раздел VI
Заявки за регистрация на марки
Заявка
Чл. 42. (1) Заявката за регистрация на марка
се подава в Патентното ведомство по пощата,
по факс или по електронен път. Когато заявката се подава чрез портала за електронни
услуги на Патентното ведомство, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална
собственост, както и електронен подпис не
са задължителни.
(2) Заявката трябва да се отнася до една
марка, предназначена за стоки и/или услуги
от един или повече класове на МКСУ.
(3) Заявката трябва да съдържа:
1. искането за регистрация;
2. името и адреса на заявителя;
3. представяне на марката;
4. списък на стоките и/или услугите, за
които се иска регистрацията;
5. вид и тип на марката;
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6. данни на представителя, когато е упълномощен;
7. адрес за кореспонденция;
8. описание на марката;
9. данни за разделяне на заявката – номер
и дата на подаване на предходната заявка;
10. данни за претендиран приоритет, ако
се претендира такъв;
11. данни, че заявката е резултат от преобразуване на заявка/марка на Европейския
съюз – номер и дата на подаване на пре
образуваната заявка/марка, както и данни за
приоритета, ако се претендира такъв;
12. данни, че заявката е резултат от транс
формиране на международна регистрация
на марка – номер и дата на регистрация на
трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се
претендира такъв;
13. декларация за отказ от изключителното
право върху елемент от марката;
14. опис на приложенията.
(4) Когато заявката се отнася до колективна
или сертификатна марка, освен документите по
ал. 3 се прилагат и правилата за използване.
(5) Начинът на оформяне и редът за подаване и експертиза в Патентното ведомство на
заявките за регистрация на марки се определят
с наредба, приета от Министерския съвет.
(6) Към заявката се прилага документ за
платени такси, ако плащането е по банков път.
(7) Документите и данните в заявката се
представят на български език.
Описание и класификация на стоките и/
или услугите
Чл. 43. (1) Стоките и/или услугите, за които
се иска регистрация на марка, се класират
съгласно МКСУ.
(2) Стоките и/или услугите се описват по
начин, който да позволи достатъчно ясно и
точно да се определи обхватът на закрилата.
При използването на общи термини се приема, че в тях се включват само стоките и/
или услугите, недвусмислено обхванати от
буквалното значение на термина.
(3) Класирането на отделните стоки и/или
услуги в един и същ клас на МКСУ не е основание те да бъдат определени като сходни,
съответно класирането на отделните стоки и/
или услуги в различни класове не е основание
те да бъдат определени като несходни.
Дата на подаване
Чл. 44. (1) За дата на подаване на заявката се счита датата, на която в Патентното
ведомство са получени документите, съдържащи данните и правилата по чл. 42, ал. 3,
т. 1 – 4 и ал. 4.
(2) Когато изискванията на чл. 42, ал. 3,
т. 1 – 4 и ал. 4 не са изпълнени, заявката
се счита за неподадена и производството по
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нея се прекратява с решение на държавен
експерт по чл. 64, за което се уведомява
заявителят.
(3) Когато документите са представени
на друг език, датата на подаване се запазва,
ако в едномесечен срок от тази дата те бъдат
представени на български език.
Право на приоритет
Чл. 45. (1) Право на приоритет на заявителя
пред по-късно подадени заявки за идентични
или сходни марки, предназначени за идентични
или сходни стоки или услуги, се признава от
датата на подаване на заявката в Патентното
ведомство съгласно чл. 44, ал. 1.
(2) Право на приоритет на заявителя или
негов правоприемник се признава от датата
на предходна заявка, при условие че:
1. пред ходната за явка е била редовно
подадена в държава – членка на Парижката
конвенция или на Световната търговска организация;
2. предходната заявка е първа заявка по
смисъла на чл. 4 от Парижката конвенция
и е за същата марка и за същите стоки или
услуги;
3. заявката е подадена в Патентното ведомство в 6-месечен срок от датата на подаване
на предходната заявка;
4. претенцията за приоритет е направена
с подаване на заявката, като са посочени
датата и страната на предходната заявка и
е заплатена държавна такса за приоритет;
в двумесечен срок от датата на подаване на
заявката заявителят представи приоритетен
документ, издаден от компетентния орган
на страната, в която е подадена предходната
заявка.
(3) Редовно подадена заявка по ал. 2, т. 1 е
заявка, която има установена дата на подаване
независимо от изхода на производството по нея.
(4) Право на изложбен приоритет на заявителя или на негов правоприемник се признава от датата на излагането на стоките или
услугите, означени със заявената марка, на
официална или официално призната изложба,
при условие че:
1. заявката е подадена в 6-месечен срок
от датата на първото излагане на стоките
или услугите;
2. заявката е за същата марка и за същите
изложени стоки или услуги;
3. претенцията за приоритет е направена с
подаване на заявката, като са посочени датата
на излагане и страната, в която е организирана
изложбата, и е заплатена държавна такса за
приоритет; в двумесечен срок от датата на
подаване на заявката заявителят представи
документ, издаден от администрацията на
изложбата, доказващ датата на излагане на
стоките или услугите, означени със заявената
марка.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Формална експертиза
Чл. 46. (1) За всяка заявка с установена
дата на подаване се проверява дали са платени
таксите по чл. 42, ал. 6. Когато таксите не са
платени или са платени в непълен размер,
на заявителя се предоставя 14-дневен срок
за плащането им. След изтичане на този
срок таксите може да бъдат заплатени в допълнителен 14-дневен срок, като се дължат
в двоен размер. Ако в този срок таксите не
бъдат платени, заявката се смята за оттеглена и производството по нея се прекратява с
решение на държавен експерт по чл. 64, за
което се уведомява заявителят.
(2) В едномесечен срок от представянето
на документа за платени такси се извършва
експертиза, при която се проверява дали са
изпълнени изискванията на чл. 42, ал. 2, ал. 3,
т. 5 – 14 и ал. 7 и чл. 43. Когато заявката се
отнася до колективна или сертификатна марка,
се проверява съответствието на правилата за
използване с изискванията на чл. 39, ал. 3,
съответно чл. 40, ал. 2. Когато се констатират
нередовности, на заявителя се предоставя
едномесечен срок за отстраняването им.
(3) Когато заявката не отговаря на изиск
ванията на чл. 42, ал. 2 и в срока по ал. 2,
изречение трето заявителят раздели заявката,
разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритета на първоначалната
заявка.
(4) Когато в срока по ал. 2, изречение
трето заявителят не отстрани нередовностите, производството се прекратява с решение
на държавен експерт по чл. 64, за което се
уведомява заявителят.
Експертиза по същество
Чл. 47. (1) В двумесечен срок от приключването на формалната експертиза се извършва
експертиза за проверка на основанията по
чл. 11.
(2) Когато има основание за отказ на
регистрацията за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява,
като се посочват мотивите за отказа и му се
предоставя двумесечен срок за възражение.
(3) Когато в срока по ал. 2 заявителят не
отговори, не направи основателни възражения
и/или не ограничи списъка на стоките или
услугите, се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят
може в едномесечен срок от получаване на
решението или в производството по жалба
срещу решението да подаде искане за разделяне
на заявката. Предмет на отделно обособената
заявка могат да бъдат само неоспорваните
в експертизата по същество стоки и услуги,
включени в първоначалната заявка.
Спиране на производството по заявка
Чл. 48. (1) Производството по заявката се
спира при извършване на експертиза за проверка на основанията по чл. 11, в случаите:
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1. на по-ранни заявки за регистрация на
географски означения, храни с традиционно
специфичен характер и традиционни наименования за вина по смисъла на чл. 11, ал. 1,
т. 12 – 14;
2. на внесено заявление, че ще бъде представено съгласие в съответствие с чл. 11, ал. 3.
(2) Производството по заявката се спира
служебно или по искане на заявителя с решение на държавен експерт по чл. 64. Държавният експерт се произнася с решение по
искането за спиране след преценка за неговата
основателност.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 производството
се спира за срок 6 месеца и след изтичането
му се възобновява служебно. По искане на
заявителя производството може да се възоб
нови и преди изтичането на 6-месечния срок.
(4) Производството по заявката се възобновява служебно или по искане на заявителя,
след като отпаднат основанията за спирането
му, с решение на държавен експерт по чл. 64.
Публикация на заявката
Чл. 49. (1) Всяка заявка, която отговаря
на изискванията за формална редовност и на
изискванията на чл. 11, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.
Публикацията се извършва в едномесечен
срок след приключването на експертизата по
чл. 47 или след влизането в сила на решението
по чл. 47, ал. 3.
(2) Публикацията съдържа входящ номер,
дата на подаване и на приоритет, когато такъв
е претендиран, име и адрес на заявителя, име
и адрес на представителя по индустриална
собственост, когато има такъв, вида на марката, тип на марката, описание на марката,
когато е необходимо, представяне на марката,
класовете и списъка на стоките и услугите,
за които е заявена.
(3) Международните регистрации, по които
Република България е посочена страна, се
публикуват в Официалния бюлетин на Патентното ведомство след уведомяването на
ведомството за международната регистрация.
(4) Заявката не се публикува, когато:
1. е оттеглена съгласно чл. 50, ал. 1;
2. производството по нея е прекратено
съгласно чл. 46, ал. 1;
3. производството по нея е прекратено
съгласно чл. 46, ал. 4;
4. има влязло в сила решение за пълен отказ на регистрацията є съгласно чл. 47, ал. 3;
5. има влязло в сила решение за отказ за
признаване на действието на международната
регистрация съгласно правилата по чл. 39,
ал. 3 и чл. 40, ал. 2 и изискванията на чл. 41,
ал. 2 и чл. 43.
(5) Вписаните по заявката обстоятелства
по чл. 23 – 28 не се публикуват в Официалния
бюлетин на Патентното ведомство.
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Оттегляне, ограничаване и промени в
заявката
Чл. 50. (1) До вземането на решение по
заявката заявителят може да я оттегли или
да ограничи списъка на стоките или услугите,
за които марката е заявена.
(2) Когато заявителят оттегли заявката си,
производството по нея се прекратява с решение на държавен експерт по чл. 64.
(3) В заявката не могат да се внасят промени, освен когато има промяна в името
или адреса на заявителя или е необходимо
да се поправят допуснати грешки в името и
адреса на заявителя и очевидни грешки, при
условие че тези промени не засягат знака и не
разширяват списъка на стоките или услугите.
(4) Промените по ал. 3 се извършват по
искане на заявителя.
(5) Когато промените по ал. 1 и 3 са извършени след публикацията по чл. 49, те също
подлежат на публикация.
Възражения от трети лица
Чл. 51. (1) В тримесечен срок от публикацията по чл. 49, ал. 1, който за международните
регистрации на марки започва два месеца
след публикацията по чл. 49, ал. 3, а когато
има подадена опозиция – до приключване на
производството по опозиция, всяко физическо или юридическо лице, публичноправни
субекти, както и сдружения на производители, доставчици на услуги, търговци или
потребители могат да подадат възражение
срещу регистрацията на марката или срещу
признаване действието на международната
регистрация на марка на територията на Република България на основание чл. 11, а за
колективните и сертификатните марки – и на
основание чл. 39, ал. 5, съответно чл. 40, ал. 4.
(2) Възражението се подава пред Патентното ведомство в писмена форма и съдържа
основания и мотиви.
(3) Лицето, подало възражението, не е
участник в производството по заявката.
(4) Възражението се изпраща на заявителя
или на притежателя на международна регистрация на марка за становище по него.
(5) Възражението и становището, ако има
такова, се разглеждат от държавен експерт
по чл. 64.
Раздел VII
Опозиции
Подаване и съдържание на опозициите
Чл. 52. (1) В тримесечен срок от публикацията по чл. 49, ал. 1, който за международните регистрации на марки започва два
месеца след публикацията по чл. 49, ал. 3, на
основанията за отказ по чл. 12 пред Патентното ведомство може да се подаде опозиция
срещу регистрацията на марка, заявена по
този закон, или срещу признаване действието
на международна регистрация на марка на
територията на Република България:
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1. по чл. 12, ал. 1 – от притежателя на поранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3,
от съпритежател без съгласието на другите
съпритежатели или от лицензополучателя на
изключителна лицензия на по-ранната марка;
2. по чл. 12, ал. 4 – от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се
използва в търговската дейност на територията на Република България, когато за нея е
подадена заявка за регистрация и са платени
таксите по чл. 42, ал. 6;
3. по чл. 12, ал. 5 и 6 – от действителния
притежател на марката;
4. по чл. 12, ал. 7 – от търговеца, който
твърди, че марката се състои от или съдържа
неговата фирма;
5. по чл. 12, ал. 8 – от лицето, което съгласно съответното законодателство може да
упражни правото да забрани използването на
марка на основание на по-ранно регистрирано
географско означение.
(2) Опозицията се подава в два идентични екземпляра, освен когато е подадена по
електронен път с квалифициран електронен
подпис. Опозицията трябва да съдържа:
1. данни за опонента;
2. информация за наличие на правен интерес;
3. входящ номер, наименование на марката и
стоките или услугите, срещу които е насочена;
4. основание и мотиви.
(3) Към опозицията се прилагат:
1. документ за платена държавна такса,
ако плащането е по банков път;
2. пълномощно, когато е необходимо;
3. доказателства, когато е необходимо;
4. съдебно удостоверение за образувано
производство или влязло в сила съдебно решение, когато опозицията е по чл. 12, ал. 5.
(4) Опозицията по ал. 1 трябва да:
1. се основава на едно или повече по-ранни права, при условие че те принадлежат на
едно и също лице;
2. се основава на част или на всички стоки или услуги, за които по-ранното право
се отнася;
3. бъде насочена срещу част или срещу
всички стоки или услуги на оспорената марка.
Състав по опозиции
Чл. 53. Опозицията се разглежда от състав по опозиции, който се състои от трима
експерти, единият от които е държавен експерт по смисъла на чл. 64 и е председател на
състава. Съставът се назначава със заповед
на председателя на Патентното ведомство.
Уведомяване за постъпила опозиция
Чл. 54. (1) За опозиция срещу регистрацията
на марка, заявена по този закон, се уведомява
заявителят на марката – обект на опозицията.
(2) За опозиция срещу признаване действието на международна регистрация на марка се уведомява Международното бюро на
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Световната организация за интелектуална
собственост, наричано по-нататък „Международното бюро“.
Проверка за допустимост и формална редовност на опозициите
Чл. 55. (1) За всяка опозиция се проверява
дали е спазен срокът по чл. 52, ал. 1, дали е
налице правен интерес, дали са изпълнени
изискванията по чл. 52, ал. 1, т. 2, предложения трето и четвърто и ал. 4, т. 1 и дали е
платена държавна такса.
(2) Опозиция, по която не са изпълнени
изискванията по ал. 1, както и опозиция,
подадена преди началото на срока по чл. 52,
ал. 1, е недопустима и производство по нея не
се образува, за което се уведомяват страните.
(3) За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на останалите изисквания
на чл. 52, ал. 2 и ал. 4, т. 2 и 3 и когато се
констатират нередовности, се уведомява лицето, което я е подало, като му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им.
Когато нередовностите не бъдат отстранени
в този срок, производството по опозиция се
прекратява.
(4) Отказът за образуване и прекратяването
на производството се извършват с решение
на състав по опозиции.
Свързани производства
Чл. 56. (1) Когато по една и съща заявка
за регистрация на марка са подадени няколко
опозиции, те могат да се обединят за постановяване на общо решение при съгласие на
страните.
(2) Обединението по ал. 1 се извършва с
решение на състав по опозиции, при условие
че с това няма да се възпрепятства нормалният ход на производството и няма да бъдат
застрашени интересите на страните.
Производство по опозициите
Чл. 57. (1) След приключването на проверката за допустимост и формална редовност
на опозицията на двете страни се изпраща
уведомление, с което им се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение,
който започва да тече от датата на изпращане
на уведомлението. Този срок може еднократно да се удължи с три месеца по писмено
искане, подписано от страните, придружено
с документ за платена държавна такса, ако
плащането е по банков път.
(2) Едновременно с уведомлението по ал. 1
на заявителя на марката – обект на опозиция,
се предоставя единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата, когато такива
са представени.
(3) Когато страните депозират споразумение
в срока по ал. 1, производството по опозицията
се прекратява, а половината от платената държавна такса за опозиция се връща на лицето,
което я е подало, при поискване.
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(4) Когато в срока по ал. 1 не бъде депозирано споразумение, на заявителя се предоставя
двумесечен срок за отговор по опозицията и
доказателствата, ако такива са представени.
(5) Отговорът на заявителя се предоставя
на лицето, подало опозицията, за даване на
становище в едномесечен срок.
(6) Ако в срока по ал. 5 опонентът представи
становище, то се предоставя на заявителя за
отговор в едномесечен срок от съобщаването,
при условие че с него са представени нови
факти, обстоятелства и/или доказателства от
значение за опозицията.
(7) След изтичането на срока по ал. 6 съставът по опозиции пристъпва към разглеждане
на опозицията, на отговорите на заявителя, на
становището на опонента и на доказателствата,
ако такива са представени. Разглеждането на
опозицията се ограничава до правните основания и мотивите във връзка с тях.
(8) Отговори, становища и доказателства
от страните, постъпили след изтичане на
сроковете по ал. 4, 5 и 6, се взимат предвид
при разглеждане на опозицията и се изпращат
на другата страна, при условие че срокът за
предоставянето им не е спазен по уважителни
причини. Съставът
���������������������������������
по чл. 53 може да изисква от страните допълнителни доказателства
и материали, когато е необходимо. Те се
представят на другата страна за становище в
едномесечен срок.
(9) След изясняването на всички факти и
обстоятелства по спора съставът по опозиции
взема решение, с което:
1. опозицията се оставя без уважение;
2. се постановява пълен или частичен
отказ на регистрацията на марката – обект
на опозиция.
(10) Решенията по опозиции се постановяват
в тримесечен срок, след като е приключило
събирането на доказателствата и материалите
по ал. 6.
(11) Когато до вземането на решение по
опозицията заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, бъде ограничена до
част от стоките или услугите, предмет на
спора, на опонента се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да
потвърди дали поддържа опозицията срещу
оставащите стоки или услуги. Ако опонентът
оттегли опозицията с оглед на ограничението,
производството по нея се прекратява.
(12) Когато до вземането на решение по
опозицията е извършено прехвърляне на поранното право върху марка, на новия притежател се предоставя възможност в 14-дневен срок
от съобщаването да потвърди дали поддържа
опозицията. Ако новият притежател не отговори или оттегли опозицията, производството
по нея се прекратява.
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(13) Когато опозицията е подадена срещу
част от стоките или услугите на заявката за регистрация на марка, в периода след изтичането
на срока по чл. 52, ал. 1 и преди изтичането
на срока по чл. 57, ал. 6 заявителят може да
поиска разделяне на заявката. Предмет на
отделно обособената заявка могат да бъдат
само неоспорваните в опозицията стоки и
услуги, включени в първоначалната заявка.
(14) Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба
на Министерския съвет.
Искане за доказване на реално използване
Чл. 58. (1) По искане на заявителя на
марката – обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за
реално използване на по-ранната марка във
връзка със стоките или услугите, за които е
регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата
на подаване или датата на приоритета на
заявката за регистрация на марка – обект на
опозиция, или доказателства, че съществуват
основателни причини за неизползването є, при
условие че по-ранната марка е регистрирана
поне 5 години преди датата на заявяване или
датата на приоритета на по-късната марка.
(2) В случаите на по-ранни международни
регистрации на марки началото на 5-годишния
срок, предвиден като условие за допускане
на искането за доказване на реално използване на по-ранната марка по ал. 1, започва
от датата на публикация на международната
регистрация съгласно чл. 83, ал. 2.
(3) Реално използване на марка на Европейския съюз се установява в съответствие с
чл. 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001.
(4) Искането по ал. 1 следва да бъде направено при първата предоставена на заявителя възможност за отговор по подадената
опозиция.
(5) Ако заявителят поиска доказване на
реално използване на по-ранната марка, на
опонента се предоставя двумесечен срок за
представяне на доказателства.
(6) Ако в срока по ал. 5 опонентът представи доказателства, те се предоставят на
заявителя за становище в едномесечен срок
от съобщаването.
(7) Когато в срока по ал. 5 не бъдат представени доказателства за използване на поранната марка, съставът по опозиции взема
решение, с което опозицията се оставя без
уважение.
(8) Когато по-ранната марка е използвана
само за част от стоките или услугите, опозицията се разглежда във връзка с тези стоки
или услуги.
Спиране на производството по опозиции
Чл. 59. (1) Производството по опозицията
се спира, когато е подадено искане за отмя-
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на, за заличаване или за прекратяване по
чл. 32, ал. 1, т. 3 или по чл. 62 във връзка с
по-ранната марка.
(2) Производството по опозицията се спира
и в случаите, когато:
1. опозицията се основава на по-ранни марки по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 8;
2. опозицията се основава на по-ранна заявка за регистрация на географско означение
съгласно чл. 12, ал. 8;
3. срокът на действие на регистрацията на
по-ранната марка е изтекъл, но не е изтекъл
допълнителният срок за подновяването є;
4. обект на опозиция е международна регистрация на марка, по която е постановен
отказ по чл. 47, ал. 2 и 3;
5. срещу заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, е подадено възражение
по чл. 51;
6. по заявката е възобновена експертизата
по същество съгласно чл. 63;
7. има образувано друго административно
или съдебно производство, при условие че
вземането на решение по опозицията зависи
от неговото приключване;
8. има направено искане от двете страни
за предоставяне на допълнителен срок от
6 месеца за споразумение след изтичането
на сроковете по чл. 57, ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2, т. 7 производството
се спира след представяне на удостоверение
за образувано производство, издадено от съответния орган.
(4) Производството по опозицията се спира
служебно или по искане на една от страните.
Съставът по опозиции се произнася с решение по искането за спиране след преценка за
неговата основателност.
(5) Производството по опозиция се възобновява служебно или по искане на страните
след отпадане на основанията за спиране, с
решение на състава по опозиции.
Прекратяване на производството по опозиции
Чл. 60. (1) Освен в случаите по чл. 57,
ал. 3, 11 и 12, производството по опозицията
се прекратява, когато до вземане на решение
по опозицията:
1. заявката за регистрация на марка – обект
на опозиция, и/или опозицията бъдат от
теглени;
2. заявката за регистрация на марка – обект
на опозицията, бъде ограничена до стоки или
услуги, които не са предмет на опозицията;
3. вследствие на извършено прехвърляне,
заявката за регистрация на марка – обект на
опозиция, и противопоставеното по-ранно
право принадлежат на едно и също лице;
4. по международната регистрация на марка – обект на опозицията, има влязло в сила
решение за отказ по чл. 47, ал. 3 за всички
стоки или услуги, предмет на опозицията;
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5. вследствие на подадено възражение по
чл. 51 по заявката за регистрация на марка – обект на опозицията, има влязло в сила
решение за отказ за всички стоки или услуги,
предмет на опозицията;
6. производството по заявката за регистрация на марка – обект на опозицията, е
прекратено съгласно чл. 62;
7. действието на противопоставеното с
опозицията по-ранно право се прекрати или
регистрацията на по-ранната марка се отмени
или заличи;
8. възобновената съгласно чл. 63 експертиза по същество приключи с влязло в сила
решение за отказ за всички стоки или услуги,
предмет на опозицията.
(2) Прекратяването на производството по
опозицията се извършва с решение на състава
по опозиции.
Регистрация
Чл. 61. В 7-дневен срок от изтичането на
срока по чл. 52, ал. 1, когато не е подадена
опозиция, или съответно от влизането в сила
на решението за отхвърляне изцяло или частично на опозицията като неоснователна се
взема решение за регистрация на марката.
Марката се вписва в Държавния регистър на
марките и се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство до един месец
от датата на решението, като на заявителя се
издава свидетелство за регистрация.
Прекратяване на производството по заявка
Чл. 62. (1) Извън случаите по чл. 46, ал. 4
и чл. 50, ал. 2 производството по заявката за
регистрация на марка се прекратява и при
наличието на условията по чл. 32, ал. 1, т. 3.
(2) Производството по заявката за регистрация на марка по смисъла на ал. 1 се
прекратява служебно или по искане на всяко
лице с решение на държавен експерт по чл. 64.
Подновяване на експертизата по същество
Чл. 63. Извън случаите по чл. 75, ал. 2 и 9
до вземането на решение по заявката проверката по чл. 11 може да бъде възобновена
служебно от държавен експерт по чл. 64.
Постановяване на решенията
Чл. 64. Решенията по заявка за регистрация
на марка и решенията във връзка с признаване
на действието на международна регистрация
на марка на територията на Република България се постановяват от държавен експерт.
Подновяване на регистрацията
Чл. 65. (1) Регистрацията на марка се подновява по искане на притежателя, придружено
с документ за платена държавна такса, ако
плащането е по банков път.
(2) Искането трябва да съдържа регистровия номер на марката и идентификационните
данни на притежателя.
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(3) Искането може да се подаде в последната година на срока по чл. 22, ал. 1 или до
6 месеца след изтичането на този срок срещу
заплащане на допълнителна такса.
(4) Когато притежателят поиска подновяване на регистрацията само за част от стоките
или услугите, за които тя е регистрирана, в
искането се посочва и за кои стоки или услуги
се иска подновяването.
(5) Когато изискванията на ал. 1 – 3 не
са спазени, регистрацията на марката не се
подновява.
(6) Подновяването действа от деня, следващ
датата, на която изтича срокът на предходната
регистрация.
(7) Патентното ведомство информира притежателя или неговия представител за изтичането на срока на действие на регистрацията
най-малко 6 месеца преди това. Ведомството
не носи отговорност, ако е обективно възпрепятствано да предостави тази информация.
Промени в името и адреса на заявителя
или притежателя
Чл. 66. (1) Заявителят, съответно притежателят, на марка е длъжен да уведомява
Патентното ведомство за всяка промяна в
името и адреса си в едномесечен срок от
извършването є.
(2) Промяната се вписва в Държавния регистър на марките по искане на заявителя,
съответно притежателя, на марката.
(3) Всички документи, за които заявителят,
съответно притежателят, на марка трябва да
бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан
последен в Държавния регистър на марките.
Промени в марката
Чл. 67. (1) В марката не могат да се внасят
промени по време на действие на регистрацията или при подновяването є.
(2) Когато марката включва името и адреса на притежателя, всяка промяна в тях,
при условие че не засяга съществено марката
така, както е регистрирана, може да бъде
направена по искане на притежателя.
Разделяне на регистрацията
Чл. 68. (1) Притежателят на марката може
да раздели регистрацията, като обяви, че
част от стоките или услугите, включени в
първоначалната регистрация, ще бъдат предмет на една или повече отделно обособени
регистрации. Стоките или услугите в отделно обособената регистрация не могат да се
припокриват със стоките или услугите, които
остават в първоначалната регистрация, или
с тези, които са включени в други, отделно
обособени регистрации.
(2) Разделяне на регистрацията е недопустимо, когато има образувано производство
по искане за отмяна или заличаване срещу
първоначалната регистрация и разделянето би
довело до въвеждането на разделение между
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стоките или услугите, които са предмет на
искането за отмяна или заличаване в различни
регистрации.
(3) Искането за разделяне на регистрацията
не се разглежда, ако не е платена дължимата
държавна такса за заявяване и експертиза за
всяка отделно обособена регистрация.
(4) Разделянето има действие от датата на
вписване в Държавния регистър на марките.
(5) Отдел но обособената рег ис т ра ц и я
запазва датата на подаване, датата на приоритет и всички вписвания по оригиналната
регистрация.
Раздел VIII
Спорове
Разглеждане на спорове
Чл. 69. (1) Състави по спорове разглеждат:
1. жалби срещу решения за прекратяване
на производството по чл. 46, ал. 4;
2. жалби срещу решения за отказ на регистрацията по чл. 47, ал. 3;
3. жалби срещу решения на състави по
опозиции по чл. 57, ал. 9 и чл. 58, ал. 7;
4. искания за отмяна на регистрацията
по чл. 35;
5. искания за заличаване на регистрацията
по чл. 36.
(2) Съставите за разглеждане на жалбите
включват двама държавни експерти по смисъла на чл. 64 и един юрист, а съставите за
разглеждане на исканията – трима държавни експерти и двама юристи. Съставите се
назначават от председателя на Патентното
ведомство.
(3) Съставите по ал. 2 подготвят становища
за вземане на решенията по чл. 75 – 77.
(4) Редът за разглеждане на спорове се
определя с наредба на Министерския съвет.
Срокове
Чл. 70. (1) Жалбите се подават в двумесечен
срок от съобщаването на решението.
(2) Исканията може да се подават през
целия срок на действие на регистрацията.
Съдържание на жалбите и исканията
Чл. 71. (1) Жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 2
трябва да съдържат:
1. данни за жалбоподателя;
2. обоснован правен интерес;
3. номер, наименование на марката и
стоките или услугите, във връзка с които е
подадена жалбата;
4. основание и мотиви.
(2) Към жалбите по ал. 1 се прилагат:
1. документ за платена държавна такса,
ако плащането е по банков път;
2. пълномощно, когато е необходимо;
3. доказателства, когато е необходимо.
(3) Жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 3 се подават
в два идентични екземпляра, освен когато
са подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис. Жалбите трябва
да съдържат:
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1. данни за жалбоподателя;
2. обоснован правен интерес;
3. номер, наименование на марката и
стоките или услугите, във връзка с които е
подадена жалбата;
4. основание и мотиви.
(4) Към жалбите по ал. 3 се прилагат:
1. документ за платена държавна такса,
ако плащането е по банков път;
2. пълномощно, когато е необходимо;
3. доказателства, когато е необходимо.
(5) Исканията се подават в два идентични екземпляра, освен когато са подадени по
електронен път с квалифициран електронен
подпис. Исканията трябва да съдържат:
1. данни за искателя;
2. номер, наименование на марката и
стоките или услугите, във връзка с които е
подадено искането;
3. данни за заявката по чл. 52, ал. 1, т. 2,
когато искането е по чл. 36, ал. 3, т. 1 във
връзка с чл. 12, ал. 4;
4. обоснован правен интерес, когато такъв
се изисква;
5. основание и мотиви.
(6) Към исканията се прилагат:
1. документ за платена държавна такса,
ако плащането е по банков път;
2. пълномощно, когато е необходимо;
3. доказателства, когато е необходимо;
4. съдебно удостоверение за образувано
производство или вл язло в сила съдебно
решение, когато искането е по чл. 12, ал. 5.
(7) Исканията може да се подават срещу
част или всички стоки или услуги, за които
е регистрирана марката.
(8) Когато исканията са по чл. 36, ал. 3,
те може да се подават на основание на едно
или няколко по-ранни права, за част или за
всички стоки или услуги от обхвата на поранното право.
(9) В случаите по ал. 8 по-ранните права
следва да принадлежат на едно и също лице.
Уведомяване на страните
Чл. 72. За подадените жалби по чл. 69,
ал. 1, т. 3 и исканията се изпраща съобщение
на заинтересованата страна.
Проверка за допустимост и формална редовност на жалбите и исканията
Чл. 73. (1) За всяка жалба се проверява
дали е спазен срокът по чл. 70, ал. 1, дали
е налице правен интерес и дали е платена
държавна такса.
(2) За всяко искане се проверява дали е
спазен срокът по чл. 70, ал. 2, дали е платена
държавна такса, дали е налице правен интерес, когато такъв се изисква, дали е подадена
заявка по чл. 52, ал. 1, т. 2 и дали за нея е
платена държавна такса.
(3) По жалби и искания, по които не е
заплатена такса и/или не е обоснован правен
интерес, и/или не е подадена заявка по чл. 52,
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ал. 1, т. 2 и за нея не е платена държавна такса,
на жалбоподателя, съответно на искателя, се
предоставя 14-дневен срок за отстраняване на
нередовностите.
(4) Жалби и искания, по които не са налице условията по ал. 1 и 2, са недопустими
и производство по тях не се образува.
(5) За всяка допустима жалба и искане
се проверява дали отговаря на останалите
изисквания на чл. 71. Когато се констатират
нередовности, жалбоподателят, съответно
искателят, се уведомява и му се предоставя
едномесечен срок за отстраняването им. По
жалби и искания, по които нередовностите не
бъдат отстранени в този срок, производството
се прекратява.
(6) Отказът от образуване и прекратяването
на производството по ал. 4 и 5 се извършва
с решение на председателя на Патентното
ведомство или на оправомощен от него заместник-председател.
(7) В случаите на жалби по чл. 69, ал. 1,
т. 3 и искания, освен на жалбоподателя/искателя, решенията по ал. 6 се съобщават и
на заинтересованата страна.
Свързани производства
Чл. 74. (1) Когато решенията по чл. 57, ал. 9
и чл. 58, ал. 7 се обжалват едновременно от
опонента и от заявителя или когато по една
и съща марка са подадени няколко искания
за заличаване на регистрацията на марка,
жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 3 и исканията за
заличаване може да се обединят в едно производство за постановяване на общо решение
при съгласие на страните.
(2) Когато по една и съща марка са подадени няколко искания за отмяна на регистрацията на марка, те може да се обединят в
едно производство при съгласие на страните
и при условие че са подадени едновременно.
(3) Обединението по ал. 1 и 2 се извършва
с решение на председателя на Патентното
ведомство или на оправомощен от него заместник-председател, при условие че с това
няма да се възпрепятства нормалният ход на
производството и няма да бъдат застрашени
интересите на страните.
Производство по жалбите
Чл. 75. (1) След приключването на проверката за допустимост и формална редовност
на жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 2 те се разглеждат от състава по спорове, който изготвя
становище за вземане на решение, с което:
1. оставя без уважение жалбата срещу
решение за отказ на регистрацията на марка
или срещу решение за прекратяване на производството;
2. отменя решението за отказ на регистрацията на марка или на решението за прекратяване на производството и връща заявката
за повторно разглеждане, за публикация или
за възобновяване на производството.
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(2) Когато при разглеждането на жалбите
по чл. 69, ал. 1, т. 2 се прецени наличието на
основания за отказ на регистрацията на марка, различни от тези в обжалваното решение,
или се прецени наличието на основания за
отказ на регистрацията за стоки или услуги,
различни от отказаните, решението по чл. 47,
ал. 3 се отменя и заявката се връща за повторно разглеждане.
(3) Когато се отмени решение за отказ
на регистрацията на марка, при повторното
разглеждане на заявката се взема решение
по същество.
(4) Решенията по ал. 1 и 2 се вземат от
председателя на Патентното ведомство или от
оправомощен от него заместник-председател
в двумесечен срок от подаване на жалбата
или от отстраняване на констатираните по
нея нередовности.
(5) След приключването на проверката за
допустимост и формална редовност на жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 3 единият екземпляр на
жалбата се предоставя на заинтересованата
страна за отговор в едномесечен срок.
(6) Ако в срока по ал. 5 заинтересованата
страна отговори, отговорът се предоставя
на жалбоподателя за даване на становище
в едномесечен срок от съобщаването, при
условие че с него са представени нови фак
ти, обстоятелства и/или доказателства от
значение за спора или са с цел оспорване на
служебно направени от опозиционния състав
констатации в обжалваното решение.
(7) Отговори, становища и доказателства,
представени след срока по ал. 5 и 6, се вземат
предвид при разглеждането на жалбите и се
изпращат на страните в производството, при
условие че срокът за предоставянето им не
е спазен по уважителни причини. Съставът
по чл. 69, ал. 2 може да изисква от страните
допълнителни доказателства и материали,
когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.
(8) След изтичането на срока по ал. 6 жалбата, отговорът на заинтересованата страна
и становището на жалбоподателя, ако има
такива, се разглеждат от състава по спорове.
(9) Когато при разглеждането на жалбите
по чл. 69, ал. 1, т. 3 се прецени наличието на
основания за отказ по чл. 11 за част или за
всички стоки или услуги, предмет на обжалване, заявката се връща за възобновяване на
експертизата по същество.
(10) След изясняването на всички факти и
обстоятелства по спора съставът по спорове
изготвя становище за вземане на решение,
с което:
1. оставя без уважение жалбата срещу
решение на основание чл. 58, ал. 7;
2. отменя решението на основание чл. 58,
ал. 7 и връща за повторно разглеждане;
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3. оставя без уважение жалбата срещу решение на основание чл. 57, ал. 9, т. 1;
4. отменя решението на основание чл. 57,
ал. 9, т. 1 и връща за повторно разглеждане;
5. оставя без уважение жалбата срещу
решение за отказ на регистрацията на марка
на основание чл. 57, ал. 9, т. 2;
6. отменя решението за отказ на регистрацията на марка на основание чл. 57, ал. 9,
т. 2 и връща за повторно разглеждане или за
продължаване на производството по заявката.
(11) Когато се отмени решение на състав
по опозиции, при повторното му разглеждане
се взема решение по същество.
(12) Решенията по ал. 10 се вземат от
председателя на Патентното ведомство или от
оправомощен от него заместник-председател
в двумесечен срок от приключването на размяната на кореспонденция между страните.
(13) Когато до вземането на решение по
жалбата по чл. 69, ал. 1, т. 3 заявката за регистрация на марка бъде ограничена до част
от стоките или услугите, предмет на спора, на
опонента се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали
поддържа опозицията срещу оставащите стоки
или услуги. Ако опонентът не отговори или
оттегли опозицията с оглед на ограничението,
производството по жалбата се прекратява, а
обжалваното решение се обезсилва.
(14) Когато до вземането на решение по
жалбата по чл. 69, ал. 1, т. 3 е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на
новия притежател се предоставя възможност
в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди
дали поддържа опозицията. Ако новият притежател не отговори или оттегли опозицията,
производството по жалбата се прекратява, а
обжалваното решение се обезсилва.
(15) Когато до вземането на решение по
жалбата по чл. 69, ал. 1, т. 3 действието на
противопоставеното с опозицията по-ранно
право се прекрати, производството по жалбата се прекратява, а обжалваното решение
се обезсилва.
Производство по исканията
Чл. 76. (1) След приключването на проверката за допустимост и формална редовност на
исканията единият екземпляр на искането и
доказателствата, когато такива са представени,
се предоставят на притежателя на правото
върху марка за възражение в двумесечен
срок, а когато искането е по чл. 35, ал. 1,
т. 1 – и за представяне на доказателства за
използване на марката на територията на
Република България.
(2) Възражението и доказателствата, когато такива са представени, се предоставят на
искателя за становище в едномесечен срок.
(3) Когато искането е по чл. 36, ал. 3, т. 2,
буква „б“ и с възражението притежателят на
правото върху марка е оспорил съществува-
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нето на по-ранното авторско право, искателят
се уведомява, че то следва да се установи по
съдебен ред и му се предоставя едномесечен
срок за представяне на съдебно удостоверение
за образувано производство.
(4) Ако в срока по ал. 2 искателят представи
становище, то се предоставя на притежателя
на марката за отговор в едномесечен срок
от съобщаването, при условие че с него са
представени нови факти, обстоятелства и/или
доказателства от значение за спора.
(5) Отговори, становища и доказателства,
представени след срока по ал. 4, се вземат
предвид при разглеждането на исканията и се
изпращат на страните в производството, при
условие че срокът за предоставянето им не
е спазен по уважителни причини. Съставът
по чл. 69, ал. 2 може да изисква от страните
допълнителни доказателства и материали,
когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.
(6) С изтичането на срока по ал. 4 съставът по спорове пристъпва към разглеждане
на искането, на възражението и отговора на
притежателя на марката, на становището на
искателя и на доказателствата, ако такива са
представени.
(7) След изясняване на всички факти и
обстоятелства по спора съставът по спорове
изготвя становище за вземане на решение,
с което:
1. оставя без уважение искането за отмяна
или заличаване на регистрацията на марка;
2. отменя или заличава регистрацията на
марка за част от стоките или услугите;
3. отменя или заличава регистрацията на
марка за всички стоки или услуги.
(8) Решенията по ал. 7 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от
оправомощен от него заместник-председател.
(9) В случаите на частична отмяна или
частично заличаване на регистрацията издаденото свидетелство за регистрация се
заменя с ново.
(10) Решенията по исканията за отмяна или
за заличаване се постановяват в тримесечен
срок, след като е приключило събирането на
доказателствата и материалите по ал. 4.
(11) Когато до вземането на решение по
искането действието на регистрацията на
марката – предмет на спора, се прекрати
или притежателят на марката се откаже от
правото върху марката за част или за всички
стоки или услуги, на искателя се предоставя
възможност в 14-дневен срок от съобщаването
да потвърди дали поддържа искането. Ако
искателят не отговори или оттегли искането,
производството се прекратява.
(12) Когато до вземането на решение по
искането е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на новия притежател
се предоставя възможност в 14-дневен срок
от съобщаването да потвърди дали поддържа
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искането. Ако новият притежател не отговори или оттегли искането, производството се
прекратява.
Искане за доказване на реално използване
Чл. 77. (1) По искания за заличаване, когато
това е приложимо, в срока по чл. 76, ал. 1
притежателят на право върху марка може да
поиска от искателя да представи доказателства
за реално използване на по-ранната марка във
връзка със стоките или услугите, за които е
регистрирана и на които се основава искането,
през петте години, предхождащи датата на
подаване на искането, или доказателства, че
съществуват основателни причини за неизползването є, при условие че по-ранната марка е
регистрирана не по-малко от 5 години преди
датата на подаване на искането.
(2) В случаите на по-ранни международни
регистрации на марки началото на 5-годишния
срок, предвиден като условие за допускане
на искането за доказване на реално използване на по-ранната марка по ал. 1, започва
от датата на публикация на международната
регистрация съгласно чл. 83, ал. 2.
(3) Когато към датата на подаване на
заявката за регистрация или към датата на
приоритета на марката – обект на искането,
са изминали повече от 5 години от датата
на регистрация на по-ранната марка, освен
доказателства за използване по ал. 1 искателят представя и доказателства за използване
през петте години, предхождащи датата на
подаване на заявката за регистрация или
датата на приоритета на марката – обект на
искането, или доказателства, че съществуват
основателни причини за неизползването є.
(4) В случаите на по-ранни международни
регистрации на марки за дата на регистрация
на по-ранната марка по смисъла на ал. 3 следва
да се счита датата на публикация на международната регистрация съгласно чл. 83, ал. 2.
(5) Реално използване на марка на Европейския съюз се установява в съответствие с
чл. 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001.
(6) А ко притежател ят на право върх у
марка поиска доказване на реално използване на по-ранната марка, на искателя се
предоставя двумесечен срок за представяне
на доказателства.
(7) Ако в срока по ал. 6 искателят представи
доказателства, те се предоставят на притежателя на марката за становище в едномесечен
срок от съобщаването.
(8) Когато в срока по ал. 6 не бъдат представени доказателства за използване на поранната марка, съставът по спорове изготвя
становище за вземане на решение, с което
искането за заличаване се оставя без уважение.
(9) Когато по-ранната марка е използвана
само за част от стоките или услугите, искането се разглежда във връзка с тези стоки
или услуги.
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(10) Решението по ал. 8 се взема от председателя на Патентното ведомство или от
оправомощен от него заместник-председател.
Спиране на производството по спорове
Чл. 78. (1) Производството по жалби или
по искания за заличаване на регистрацията
на марка се спира, когато е подадено искане
за отмяна, за заличаване или за прекратяване
по чл. 32, ал. 1, т. 3 или чл. 62.
(2) Производството по жалби по чл. 69,
ал. 1, т. 3 или по искания за заличаване на
регистрацията на марка се спира и когато
срокът на действие на регистрацията на поранната марка е изтекъл, но не е изтекъл
допълнителният срок за подновяването є.
(3) Производството по искания за заличаване на регистрацията на марка се спира,
когато искането е:
1. във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 8;
2. във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 12 – 14 и
чл. 12, ал. 8, в случай че по заявките за регистрация на географските означения, храните
с традиционно специфичен характер или традиционните наименования за вина с по-ранна
дата на подаване няма влязло в сила решение;
3. във връзка с чл. 12, ал. 5;
4. на основание чл. 36, ал. 3, т. 2, буква
„б“ и притежателят на марката е оспорил
съществуването на по-ранното авторско право, при условие че не е представено влязло
в сила решение, с което предходността на
противопоставеното право вече е установена.
(4) Производството по искане за отмяна
на регистрацията на марка се спира, когато
има предходно искане за отмяна на същото
основание и със същия предмет.
(5) Производството по жалби и искания
се спира и когато:
1. бъде внесено заявление за представяне
на съгласие в съответствие с чл. 11, ал. 3 и
чл. 36, ал. 8;
2. страните в производството по жалби по
чл. 69, ал. 1, т. 3 или по искания за заличаване
на регистрацията на марка внесат заявление
за сключване на споразумение;
3. съгласно чл. 75, ал. 9 заявката е върната
за възобновяване на експертизата по същество;
4. е образувано друго административно или
съдебно производство, при условие че вземането на решение по жалбата или искането
зависи от неговото приключване.
(6) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 и ал. 5, т. 4
производството се спира след представяне на
удостоверение за образувано производство,
издадено от съответния орган.
(7) В случаите по ал. 5, т. 1 и 2 производството се спира за срок 6 месеца и след
изтичането му се възобновява служебно. По
искане на страните по спора производството
може да се възобнови и преди изтичане на
6-месечния срок.
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(8) Производството по жалбите и исканията се спира служебно или по искане на
една от страните по спора. Председателят на
Патентното ведомство или оправомощен от
него заместник-председател се произнася с
решение по искането за спиране след преценка
за неговата основателност.
(9) Производството по жалбите и исканията
се възобновява служебно или по искане на
заявителя, съответно на страните по спора,
след като отпаднат основанията за спирането
му, с решение на председателя на Патентното ведомство или на оправомощен от него
заместник-председател.
Прекратяване на производството по спорове
Чл. 79. (1) Производството по жалби и
искания се прекратява, когато:
1. до вземането на решение по жалбите
заявката за регистрация на марка бъде оттег
лена или в случаите на жалбите по чл. 69,
ал. 1, т. 3 – страните постигнат споразумение;
2. до вземането на решение по жалбите
производството по заявката за регистрация
на марка бъде прекратено съгласно чл. 62;
3. до вземането на решение по исканията
страните по спора постигнат споразумение
и/или искателят оттегли искането;
4. до вземането на решение по жалбите по
чл. 69, ал. 1, т. 3 заявката за регистрация на
марка бъде ограничена до стоки или услуги,
които не са предмет на спора;
5. до вземането на решение по жалбите по
чл. 69, ал. 1, т. 3 и исканията за заличаване
действието на противопоставеното по спора
по-ранно право се прекрати или регистрацията
на по-ранната марка се отмени или заличи;
6. до вземането на решение по жалбите
по чл. 69, ал. 1, т. 3 и исканията вследствие
на извършено прехвърляне заявителят и опонентът, съответно притежателят на марката
и искателят, станат едно и също лице;
7. възобновената съгласно чл. 75, ал. 9
експертиза по същество приключи с влязло
в сила решение за отказ за всички стоки или
услуги – предмет на обжалване.
(2) Производството по жалби и искания се
прекратява и в случаите по чл. 75, ал. 13, 14
и 15 и чл. 76, ал. 11 и 12.
(3) Прекратяването на производството по
жалбите и исканията се извършва с решение на
председателя на Патентното ведомство или на
оправомощен от него заместник-председател.
Продължаване на срокове
Чл. 80. Сроковете по чл. 46, ал. 2, изречение
трето, чл. 47, ал. 2, чл. 55, ал. 3, чл. 57, ал. 4
и чл. 58, ал. 5 могат да бъдат продължени
еднократно със същата продължителност по
искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането им. Искането не се
разглежда, когато към него не е приложен
документ за платена държавна такса, ако
плащането е по банков път.
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Възстановяване на срокове
Чл. 81. (1) Срокове, пропуснати поради
особени непредвидени обстоятелства, могат
да бъдат възстановени еднократно по искане
на лицето, което ги е пропуснало, към което
се прилага документ за платена държавна
такса, ако плащането е по банков път.
(2) Искането се подава до един месец след
отпадането на причината за пропускане на
срока, но не по-късно от три месеца от изтичането на пропуснатия срок.
(3) В искането се посочват всички обстоятелства, които го обосновават, и се представят
всички доказателства за основателността му.
(4) Решението за възстановяване се постановява от председателя на Патентното
ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.
(5) Този член не се прилага по отношение
на сроковете, предвидени в ал. 2 и в чл. 52,
ал. 1, както и по отношение на срока за подаване на искане по чл. 80.
(6) Когато преди или едновременно с искането по ал. 1 е подадена и жалба по чл. 69,
ал. 1, т. 1, искането за възстановяване на срок
се оставя без разглеждане.
Задължение за пазене на тайна
Чл. 82. (1) Лицата, които предоставят
информация, свързана с производства пред
Патентното ведомство, посочват материалите
и документите, за които излагат мотивирани
твърдения, че съдържат търговска или друга защитена от закона тайна и се считат за
поверителни.
(2) В случай че бъдат представени материали и документи по ал. 1, на страните в
производството по опозиция или спорове се
изпраща уведомление за наличието на такива
материали и документи, като им се указва
възможността да получат екземпляр от тях
в Патентното ведомство.
(3) Решенията по този закон, съдържащи
данни и обстоятелства, представляващи търговска или друга защитена от закона тайна, се
подписват в два екземпляра – пълен и съкратен. Оригиналите на решенията се съхраняват
в преписката по съответното производство.
(4) В съкратения вариант на решенията
всички данни и обстоятелства, представляващи търговска или друга защитена от закона
тайна, за всички страни в производството и
за други лица, предоставили информация и
доказателства, се заличават и на мястото им
се поставя нарочно избран за това знак.
(5) Съкратеният вариант на решенията носи
съответното обозначение за това.
(6) На страните в производството се изпраща уведомление за изготвеното решение, като
им се указва възможността да получат препис
от пълния вариант в Патентното ведомство.
(7) Решенията по този закон, които съдържат търговска или друга защитена от закона
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тайна, се публикуват на интернет страницата
на Патентното ведомство в техния съкратен
вариант.
Публикация на регистрацията
Чл. 83. (1) Патентното ведомство извършва
публикация в Официалния си бюлетин на
всяка регистрирана марка.
(2) За международните регистрации, по
които Република България е посочена страна,
Патентното ведомство извършва публикация в
Официалния бюлетин на всяка международна
регистрация, чието действие е признато на
територията на Република България.
(3) Публикацията съдържа входящ номер
на заявката, дата на подаване и на приоритет,
когато такъв е претендиран, дата на регистрация, име и адрес на притежателя, име
и адрес на представителя по индустриална
собственост, когато има такъв, вид на марката, тип на марката, описание на марката,
когато е необходимо, представяне на марката,
класовете и списъка на стоките и услугите,
за които е регистрирана.
Съдебен контрол
Чл. 84. (1) Решенията по чл. 75, ал. 4, когато жалбата се оставя без уважение, чл. 75,
ал. 12, чл. 76, ал. 8 и чл. 77, ал. 10 може да се
обжалват пред Административния съд – град
София, в двумесечен срок от съобщаването.
(2) Решенията по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 2,
чл. 55, ал. 4, чл. 59, ал. 4, чл. 60, ал. 2, чл. 62,
ал. 2, чл. 73, ал. 6, чл. 78, ал. 8 и чл. 79, ал. 3
може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
(3) Отказите за вписване в държавните
регистри и отказът за подновяване на регистрацията може да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от съобщаването.
(4) При обжалване на актове по глава
първа и по тази глава страна в съдебното
производство е председателят на Патентното
ведомство.
(5) При отмяна по съдебен ред на решения
по ал. 1 – 3 въз основа на факти и доказателства, които жалбоподателят е могъл да узнае,
посочи и представи в производството пред
Патентното ведомство, на административния
орган не се възлагат съдебни разноски.
Г л а в а

т р е т а

ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
Раздел I
Регистрация
Определение
Чл. 85. (1) Под географско означение се
разбира наименование за произход и географско указание.
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(2) Наименование за произход е наименованието на страна, район или определена
местност в тази страна, служещо за означаване
на стока, която произхожда оттам и чието
качество или свойства се дължат предимно
или изключително на географската среда,
включваща природни и човешки фактори.
(3) Географско указание е наименованието
на страна, район или определена местност в
тази страна, служещо за означаване на стока,
която произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика,
които могат да се отдадат на този географски
произход.
(4) За географски означения се смятат и
традиционни наименования, които отговарят
на изискванията по ал. 2 и 3.
Изключения от регистрация
Чл. 86. Не се регистрират по реда на този
закон географски означения за земеделски
продукти и храни, които попадат в обхвата
на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември
2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1
от 14 декември 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1151/2012“, за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент
(ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно
определението, описанието, представянето,
етикетирането и защитата на географските
указания на спиртните напитки и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета
(OB, L 39/16 от 13 февруари 2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 110/2008“, за
продукти по чл. 92, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L
347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“, и за
ароматизирани лозаро-винарски продукти,
които попадат в обхвата на Регламент (ЕС)
№ 251/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне,
описание, представяне, етикетиране и правна
закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (OB,
L 84/14 от 20 март 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 251/2014“.
Основания за отказ на регистрация
Чл. 87. Не се регистрира като географско
означение наименование, което:
1. се е превърнало на територията на Република България в родово наименование на
стоки от определен вид, без да се свързва с
мястото на производството им;
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2. е идентично с наименованието на по-рано
защитен сорт растения или порода животни,
когато има вероятност потребителите да се
въведат в заблуждение относно истинския
произход на стоката;
3. е идентично на географско означение
или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки;
4. е идентично или сходно на географско
означение или марка, регистрирани по-рано
за идентични или сходни стоки, когато има
вероятност потребителите да се въведат в
заблуждение.
Правна закрила
Чл. 88. (1) Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията
му в Патентното ведомство.
(2) Правната закрила обхваща забрана за:
1. всяко пряко или косвено използване за
търговски цели на регистрирано географско
означение за стоки, които не попадат в обхвата
на регистрацията, когато те са сравними с
тези, за които е регистрирано географското
означение, или доколкото това използване
експлоатира известността му;
2. всяка злоупотреба, имитация или пресъздаване, дори когато е посочен действителният
произход на стоките или услугите или когато
защитеното географско означение е преведено
или е придружено с изрази като „стил“, „тип“,
„метод“, „както се произвежда в“, „имитация“
или други подобни;
3. всяко друго невярно или подвеждащо
означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на
стоките, което е използвано върху вътрешната
или външната опаковка, рекламни материали
или документи, свързани със стоките, както
и опаковането им в опаковки, които могат
да създадат погрешна представа за техния
произход;
4. всяка друга практика, която би могла
да подведе потребителя относно истинския
произход на стоките.
(3) Регистрираните географски означения
не могат да се превърнат в родови наименования, докато се ползват със закрилата по
този закон.
Право на заявяване
Чл. 89. (1) Право на заявяване има всяко
лице, което извършва производствената си
дейност в определеното географско място, и
стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености.
(2) Границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както
и връзката на тези качества или особености с
географската среда или с географския произход
се определят и установяват от съответното
централно ведомство със заповед на ръководителя му.
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Право на използване
Чл. 90. (1) Регистрирано географско означение може да се използва само от лице, което
е вписано като негов ползвател.
(2) Вписаният ползвател може да използва
географското означение само за стоката, за
която е регистрирано. Той може да го поставя
върху стоките или върху тяхната опаковка, в
рекламни материали, върху търговски книжа, свързани със стоката, или върху други
документи.
Прекратяване на правната закрила
Чл. 91. Правната закрила на регистрирано
географско означение се прекратява, когато:
1. престане да съществува връзката между
качествата или особеностите на стоката и
географската среда;
2. се прекрати юридическото лице – единствен ползвател без правоприемство;
3. единственият вписан ползвател на географско означение се откаже от правото си
на използване.
Заличаване на регистрацията
Чл. 92. (1) Регистрацията на географско
означение се заличава по искане на лице с
правен интерес, когато:
1. е извършена в нарушение на чл. 85,
ал. 2 и 3 или чл. 87, т. 1, което е установено
с влязло в сила съдебно решение;
2. е извършена в нарушение на чл. 87,
т. 2 – 4.
(2) Регистрацията на чуждестранно географско означение се заличава, когато тя е
заличена в страната на произхода.
Отмяна на вписването на ползвател
Чл. 93. Вписването на ползвател се отменя
по искане на всяко лице, когато по исков ред
се установи, че ползвателят използва географското означение за означаване на други стоки
или произведените от него стоки не притежават установените качества или особености.
Правни пос ледици от за личаването и
отмяната
Чл. 94. (1) Заличаването на регистрацията
има действие от датата на подаване на заявката.
(2) Отмяната на вписването на ползвател
има действие от датата на подаване на искането за отмяна.
(3) Заличаването или отмяната не засяга
влезли в сила решения по искове за нарушение,
доколкото са изпълнени преди заличаването
или отмяната.
Раздел II
Заявки за регистрация на географски означения
Подаване на заявка
Чл. 95. (1) Заявката за регистрация на гео
графско означение се подава в Патентното
ведомство по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава чрез

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

портала за електронни услуги на Патентното
ведомство, идентификация чрез уникален
идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и
електронен подпис не са задължителни.
(2) Заявката трябва да се отнася само до
едно географско означение.
(3) Заявката трябва да съдържа:
1. искането за регистрация;
2. името и адреса на заявителя;
3. наименованието за произход или географското указание;
4. номер на класа и списък на стоки и
класове по МКСУ;
5. описание на границите на географското
място, и
6. описание на установените качества или
особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход.
(4) Към заявката се прилага препис на
заповедта по чл. 89, ал. 2 и удостоверение от
съответната община, че заявителят извършва
производствената си дейност в определеното
географско място.
(5) Когато заявителят е чуж дестранно
лице, към заявката се прилага документ за
регистрация на географското означение в
страната на произхода.
(6) Начинът на оформяне и редът за подаване и експертиза в Патентното ведомство на
заявките за регистрация на географски означения се определят с наредбата по чл. 42, ал. 5.
(7) Към заявката се прилага документ за
платени такси, ако плащането е по банков път.
Формална експертиза
Чл. 96. (1) За всяка заявка се проверява
дали са изпълнени изискванията на чл. 95.
Когато се констатират нередовности, на заявителя се предоставя едномесечен срок за
отстраняването им.
(2) Когато в срока по ал. 1 заявителят не
отстрани нередовностите, производството се
прекратява.
Експертиза по същество
Чл. 97. (1) За всяка заявка, която отговаря
на изискванията за формална редовност, се
извършва експертиза по същество в двумесечен срок.
(2) Когато има основания за отказ на
регистрацията на географското означение,
заявителят се уведомява, като се посочват
всички мотиви за отказа и се предоставя
двумесечен срок за възражение.
(3) Когато в срока по ал. 2 заявителят не
представи основателни възражения, се взема
решение за отказ на регистрацията.
(4) Когато се установи, че географското
означение отговаря на изискванията на закона,
се взема решение за регистрация. Географското
означение се вписва в Държавния регистър на
географските означения. Заявителят се вписва
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като ползвател и му се издава свидетелство
за използване на географското означение в
едномесечен срок.
Вписване на ползвател на регистрирано
географско означение
Чл. 98. (1) Всяко лице, което има право на
заявяване, може да подаде заявка за вписване
като ползвател на регистрирано географско
означение. Заявката се подава в Патентното
ведомство по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава чрез
портала за електронни услуги на Патентното
ведомство, идентификация чрез уникален
идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и
електронен подпис не са задължителни.
(2) Заявката трябва да съдържа:
1. искането за вписване като ползвател;
2. името и адреса на заявителя;
3. географското означение и регистровия
номер, и
4. номер на класа и списък на стоки и
класове по МКСУ.
(3) Към заявката се прилага удостоверение
от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното
географско място, и удостоверение, издадено
от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят
на установените за географското означение
качества или особености.
(4) Към заявката се прилага документ за
платени такси, ако плащането е по банков път.
(5) За всяка заявка се проверява дали са
изпълнени изискванията на ал. 1 – 4. Когато
се констатират нередовности, на заявителя
се предоставя едномесечен срок за отстраняването им.
(6) Когато в срока по ал. 5 заявителят не
отстрани нередовностите, се взема решение
за прекратяване на производството.
(7) Когато заявката за вписване отговаря
на изискванията на ал. 1 – 4, заявителят се
вписва в Държавния регистър на географските означения като ползвател и му се издава
свидетелство за използване на географското
означение в едномесечен срок.
(8) Вписването на ползвателя на географското означение се публикува в Официалния
бюлетин на Патентното ведомство.
Производство по спорове
Чл. 99. (1) Съставите по чл. 69, ал. 2 разглеждат спорове по:
1. жалби срещу решения за отказ на регистрацията по чл. 97, ал. 3;
2. искания за заличаване по чл. 92, ал. 1,
т. 2.
(2) Жалбите и исканията се подават и
разглеждат по реда на чл. 69 – 79.
Произнасяне по жалбите и по исканията
Чл. 100. (1) Когато жалбата срещу решение
за отказ на регистрацията е неоснователна,
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председателят на Патентното ведомство или
оправомощен от него заместник-председател
постановява решение, с което я оставя без
уважение.
(2) Когато жалбата срещу решение за отказ
на регистрацията е основателна, председателят
на Патентното ведомство или оправомощен
от него заместник-председател отменя решението и постановява решение за връщане
на заявката за повторно разглеждане или за
регистрация.
(3) Когато отмени решение за отказ при
повторното разглеждане на заявката, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател взема
решение по същество.
(4) Когато искането за заличаване на регистрацията е неоснователно, председателят
на Патентното ведомство или оправомощен
от него заместник-председател постановява
решение, с което го оставя без уважение.
(5) Когато искането за за личаване на
регистрацията е основателно, председателят
на Патентното ведомство или оправомощен
от него заместник-председател постановява
решение за заличаване на регистрацията.
Спиране на производството
Чл. 101. (1) Производството по заявката
и по исканията се спира в случаите на поранни заявки за регистрация на географски
означения или марки.
(2) Производството по заявката се спира
служебно или по искане на заявителя с решение на държавен експерт по чл. 64. Държавният експерт се произнася с решение по
искането за спиране след преценка за неговата
основателност.
(3) Производството по исканията се спира
служебно или по искане на една от страните по спора. Председателят на Патентното
ведомство или оправомощен от него заместник-председател се произнася с решение по
искането за спиране след преценка за неговата
основателност.
(4) Производството по заявката или исканията се възобновява служебно или по искане на
заявителя, съответно страните по спора, след
като отпаднат основанията за спирането му:
1. по заявката – с решение на държавен
експерт по чл. 64;
2. по искани ята – с решение на председателя на Патентното ведомство или на
оправомощен от него заместник-председател.
Прекратяване на производството
Чл. 102. (1) Производството по заявката
или исканията се прекратяват в случаите:
1. на оттегляне на заявката за регистрация
на географско означение;
2. на оттегляне на искането;
3. на прекратено по-ранно право по смисъла
на чл. 87, т. 3 и 4;
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4. на прекратено без правоприемство юридическо лице – искател или ползвател;
5. когато единственият вписан ползвател на
географското означение се откаже от правото
си на използване.
(2) Производството се прекратява и в случаите по чл. 96, ал. 2 и чл. 98, ал. 6.
(3) Прекратяването на производството:
1. по заявката се извършва с решение на
държавен експерт по чл. 64;
2. по исканията се извършва с решение на
председателя на Патентното ведомство или на
оправомощен от него заместник-председател.
Продължаване и възстановяване на срокове
Чл. 103. (1) По искане на заявителя, подадено преди изтичането на сроковете по
чл. 96, ал. 1, чл. 97, ал. 2 и чл. 98, ал. 5 пред
Патентното ведомство, тези срокове може
да бъдат продължени еднократно със същата
продължителност. Искането не се разглежда,
когато към него не е приложен документ за
платена държавна такса.
(2) Срокове, които не са спазени поради
особени непредвидени обстоятелства, може да
бъдат възстановени еднократно по искане на
лицето, което не ги е спазило. Към искането
се прилага документ за платена държавна
такса, ако плащането е по банков път.
(3) Искането се подава до един месец
след отпадането на причината за неспазване
на срока, но не по-късно от три месеца от
изтичане на срока.
(4) В искането се посочват всички обстоятелства, които го обосновават, и се представят
всички доказателства за основателността му.
(5) Решението за възстановяване се постановява от председателя на Патентното
ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.
(6) Сроковете по ал. 1 и 3 не подлежат на
възстановяване.
Задължение за пазене на тайна
Чл. 104. Разпоредбата на чл. 82 се прилага
и при производствата по тази глава.
Публикация на регистрацията
Чл. 105. (1) Патентното ведомство публикува в Официалния си бюлетин всички регистрирани географски означения и последващите
промени, свързани с тях, в едномесечен срок
от влизането в сила на съответното решение.
(2) Публикацията съдържа входящ номер на
заявката, дата на подаване, дата на регистрация, име и адрес на заявителя, съответно на
вписания ползвател, име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато
има такъв, вида на географското означение,
описание на географското означение, когато
е необходимо, представяне на географското
означение, класовете и списъка на стоките,
за които е регистрирано.
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Съдебен контрол
Чл. 106. (1) Решенията по чл. 100, ал. 1, 4
и 5 може да се обжалват пред Административния съд – град София, в двумесечен срок
от съобщаването.
(2) Решенията по чл. 101, ал. 2 и 3 и чл. 102,
ал. 3 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.
(3) При обжалване на актове по тази глава
страна в съдебното производство е председателят на Патентното ведомство.
(4) При отмяна по съдебен ред на решения
по ал. 1 и 2 въз основа на факти и доказателства, които жалбоподателят е могъл да узнае,
посочи и представи в производството пред
Патентното ведомство, на административния
орган не се възлагат съдебни разноски.
Г л а в а
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МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ
Международна регистрация на марки с
посочване на Република България
Чл. 107. (1) Международна регистрация на
марка с посочване на Република България е
регистрация, извършена от Международното
бюро по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от 14 април
1891 г. с нейните изменения и допълнения
(ратифицирана с Указ № 4312 на Държавния
съвет – бр. 97 от 1984 г.) (ДВ, бр. 65 от 2001 г.),
наричана по-нататък „Мадридската спогодба“,
и по Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките,
приет в Мадрид на 27 юни 1989 г., с неговите
изменения и допълнения (ратифициран със
закон – ДВ, бр. 35 от 2001 г.), наричан понататък „Протокола“.
(2) Международната регистрация на марка
по ал. 1 има същото действие, както ако тази
марка е била директно заявена и регистрирана
в Република България. Тя действа от датата
на международната регистрация, съответно от
датата на регистрацията на териториалното
разширение, при условие че действието є
бъде признато на територията на Република
България.
(3) Признаването на действието на между народната регист раци я на територи ята
на Република България може да се откаже
в предвидените от Мадридската спогодба и
Протокола срокове.
(4) Всяка международна регистрация на
марка, за която в Патентното ведомство е
постъпило уведомление от Международното
бюро, подлежи на проверка по чл. 39, ал. 3,
чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2, чл. 43 и чл. 47.
(5) Проверката по чл. 39, ал. 3, чл. 40, ал. 2,
чл. 41, ал. 2 и чл. 43 се извършва в едномесечен срок от уведомяването на Патентното
ведомство за международната регистрация
на марка.
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(6) За всяка международна регистрация,
която отговаря на изискванията на чл. 39,
ал. 3, чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2, чл. 43 и на
изискванията на чл. 11, се изпраща съобщение
до Международното бюро с указание, че в
предвидения за това срок тя може да е обект
на възражение по чл. 51 или на опозиция.
(7) Съобщение до Международното бюро
се изпраща и когато:
1. е постановен отказ за признаване на
действието на международната регистрация
по чл. 39, ал. 3, чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2,
чл. 43 и чл. 47;
2. отказът за признаване на действието на
международната регистрация по чл. 39, ал. 3,
чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2, чл. 43 и чл. 47 е
потвърден с влязло в сила решение;
3. при подадена опозиция срещу признаване
на действието є;
4. не е подадена опозиция или тя е отхвърлена като неоснователна с влязло в сила
решение;
5. вследствие на подадена опозиция действието на международната регистрация е отказано изцяло или частично с влязло в сила
решение.
(8) Когато по международната регистрация
е постановено окончателно решение за отказ
за признаване на действието є, решението за
отказ може да се обжалва при условията и
по реда на чл. 69 – 79.
(9) Международните регистрации, по които
Република България е посочена страна, подлежат на публикация при условията и по реда
на чл. 49, ал. 3, чл. 50, ал. 5 и чл. 83, ал. 2.
(10) Всяка международна регистрация с
признато действие на територията на Република България може да бъде обект на искане за
отмяна или заличаване, които се разглеждат
при условията и по реда на чл. 69 – 79.
(11) Когато действието на международна
регистрация на марка е изцяло или частично
отменено или заличено с влязло в сила решение, до Международното бюро се изпраща
съобщение.
(12) Притежателят на международна регистрация на марка, действаща на територията
на Република България, може да поиска международната регистрация да се трансформира
в национална заявка.
(13) Притежателят на международна регистрация на марка, действаща на територията
на Република България, който има по-ранна
национална регистрация на същата марка,
може с искане до Патентното ведомство,
придружено с документ за платена държавна
такса, ако плащането е по банков път, да поиска международната регистрация да се счита
като заместваща националната със запазване
на всички права, придобити от националната
регистрация.
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Международна регистрация на национални
марки
Чл. 108. (1) Всяко лице с постоянен адрес или с действителна търговска дейност в
Република България, което е притежател на
марка, регистрирана или заявена по този закон, може да подаде заявка за международна
регистрация.
(2) Заявката се подава чрез Патентното
ведомство в Международното бюро.
(3) В случаите на заявка за териториално
разширение тя може да се подаде чрез Патентното ведомство или директно в Международното бюро.
(4) Таксите за международна регистрация
и териториално разширение се заплащат от
заявителя в Международното бюро.
(5) Такси за международна регистрация и за
териториално разширение, когато то се подава
чрез Патентното ведомство, се дължат и на
ведомството съгласно тарифата по чл. 4, ал. 1.
(6) В срок 5 години от датата на международната регистрация, когато заявката или
регистрацията на национална марка, която е
базова за международната регистрация, бъде
изцяло или частично отказана, съответно
отменена или заличена, с влязло в сила решение, до Международното бюро се изпраща
съобщение.
(7) Съобщение до Международното бюро
се изпраща и когато в срок 5 години от датата
на международната регистрация, заявката или
регистрацията на национална марка, която е
базова за международната регистрация, бъде
разделена.
(8) Датата и номерът на международната
регистрация на национална марка се отразяват в досието на националната марка и се
вписват в Държавния регистър на марките.
Международна регистрация на наименования за произход с посочване на Република
България
Чл. 109. (1) Международна регистрация на
наименование за произход с посочване на Република България е регистрация, извършена от
Международното бюро по реда на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за
произход и тяхната международна регистрация
от 31 октомври 1958 г. с нейните изменения
и допълнения (ратифицирана с Указ № 523
на Държавния съвет – ДВ, бр. 24 от 1975 г.),
наричана по-нататък „Лисабонската спогодба“.
(2) Международната регистрация на наименование за произход с посочване на Република
България има същото действие, както ако
това наименование е било директно заявено
и регистрирано в Република България. Това
наименование не може да се превърне в родово, докато се ползва със закрила в страната
на произхода.
(3) Закрилата на международно наименование за произход в Република България може
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да се откаже в предвидения от Лисабонската
спогодба срок.
(4) Международната регистрация на наименование за произход с посочване на Република
България се разглежда при условията и по
реда на глава трета.
(5) За всяка международна регистрация
на наименование за произход, чието действие е признато на територията на Република
България, се изпраща съобщение до Международното бюро.
(6) Съобщение до Международното бюро
се изпраща и когато:
1. е постановен отказ за признаване на
действието на международната регистрация
на наименование за произход;
2. отказът за признаване на действието
на международната регистрация на наименование за произход е потвърден с влязло в
сила решение.
Международна регистрация на български
наименования за произход
Чл. 110. (1) Вписан ползвател на регистрирано наименование за произход може да
подаде заявка за международна регистрация.
(2) Заявката се подава чрез Патентното
ведомство в Международното бюро.
(3) Таксите за международна регистрация
се заплащат от заявителя в Международното
бюро.
(4) Такси за международна регистрация се
дължат и на Патентното ведомство съгласно
тарифата по чл. 4, ал. 1.
(5) Когато с влязло в сила решение заявката, съответно регистрацията, на българско
наименование за произход, която е базова за
международната регистрация, бъде отказана,
съответно заличена, или правната закрила на
регистрираното наименование за произход
бъде прекратена, до Международното бюро
се изпраща съобщение.
(6) Датата и номерът на международната
регистрация на български наименования за
произход се отразяват в досието на наименованието за произход, регистрирано по реда на
този закон, и се вписват в Държавния регистър
на географските означения.
Г л а в а
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МАРК А НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Регистрация и действие на марката на
Европейския съюз
Чл. 111. (1) Марката на Европейския съюз
е марка, която е регистрирана в Службата на
Европейския съюз за интелектуална собственост при условията и по реда на Регламент
(ЕС) 2017/1001.
(2) Марката на Европейския съюз има
действие на територията на Република България и притежателят є се ползва с правата
по този закон.
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(3) Марката на Европейския съюз се смята
за по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2.
(4) Патентното ведомство на Република
България е централно ведомство по индустриална собственост по смисъла на Регламент
(ЕС) 2017/1001.
(5) Гражданскоправната защита при нарушение на правата върху марка на Европейския
съюз се осъществява по реда, предвиден в
Регламент (EC) 2017/1001.
(6) В случай че искове и мерки, свързани
със защитата на марка на Европейския съюз,
се предявяват и искат в Република България,
се прилага българското законодателство,
доколкото в Регламент (EC) 2017/1001 не е
предвидено друго.
(7) Исковете по ал. 6 са подсъдни на Софийския градски съд като първа инстанция
и на Софийския апелативен съд като втора
инстанция, които се явяват съдилища за
марките на Европейския съюз по смисъла на
Регламент (EC) 2017/1001.
(8) Принудителното изпълнение на окончателно решение на Службата на Европейския
съюз за интелектуална собственост, с което са
определени разноски, се извършва по реда на
Гражданскопроцесуалния кодекс. Компетентен орган по чл. 110, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 2017/1001 е Софийският градски съд.
Преобразуване на марка на Европейския
съюз в национална заявка
Чл. 112. (1) Заявител или притежател на
марка на Европейския съюз може да поиска
преобразуване на заявката или на регистрацията в заявка за национална регистрация на
марка в Република България при условията
на чл. 139 – 141 на Регламент (ЕС) 2017/1001.
(2) Когато искането по ал. 1 бъде допуснато от Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост и е изпратено на
Патентното ведомство, Патентното ведомство
уведомява заявителя или притежателя на
марката на Европейския съюз, че ще разгледа
искането, ако в двумесечен срок заявителят
или притежателят представи:
1. искане за регистрация на марка съгласно
чл. 42 ал. 3 с посочени данни на преобразуваната заявка/марка на Европейския съюз;
2. документ за платени такси за регистрация и приоритет (ако има деклариран), при
условие че плащането е по банков път;
3. пълномощно на представител по индустриална собственост.
(3) За дата на подаване на заявки по ал. 1
с дата на подаване или приоритет преди присъединяването на Република България към
Европейския съюз се счита 1 януари 2007 г.
(4) За дата на подаване на заявки по ал. 1,
подадени в Службата на Eвропейския съюз
за интелектуална собственост след 1 януари
2007 г., се счита датата на подаване на заявката за марка на Европейския съюз.
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ЗАЩИТА НА ПРАВАТА ВЪРХУ МАРКИ И
ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
Раздел I
Гражданскоправна защита срещу нарушения
Нарушение на правото на регистрирана
марка
Чл. 113. (1) Използването в търговската
дейност на знак по смисъла на чл. 13, ал. 1 – 4
без съгласието на притежателя на марката
съставлява нарушение.
(2) Нарушение съставлява и:
1. поставянето на марката върху материал,
предназначен да се използва за етикетиране
или опаковане, за търговски книжа или за
рекламиране на стоки или услуги, ако лицето,
което извършва тези действия, знае или има
основание да счита, че поставянето на марката
е без съгласието на притежателя;
2. изработването на средство, специално
предназначено или пригодено за възпроизвеждане на марката или за притежаването,
или за съхраняването на такова средство, ако
лицето, което извършва тези действия, знае
или има основание да счита, че това средство
служи или ще служи за произвеждане на
стоки или на материал по т. 1 без съгласието
на притежателя;
3. осъщест вява нет о на подг о т ви т елни
действия по смисъла на чл. 14 без съгласието
на притежателя на марката;
4. използване на марка от нейния притежател, когато същата е регистрирана на името
на агент или представител без съгласието
на действителния є притежател, освен ако
агентът или представителят обоснове своите
действия.
Нарушение на регистрирано географско
означение
Чл. 114. (1) Използването на регистрирано
географско означение в нарушение на разпоредбата на чл. 88, ал. 2 съставлява нарушение.
(2) Нарушение съставлява и използването
на регистрирано географско означение от
лице, което не е вписано като негов ползвател.
Право на иск
Чл. 115. (1) Право на иск за нарушение имат:
1. притежателят на правото върху марка;
2. лицензополучател със съгласието на
притежателя, освен ако друго не е предвидено
в договора;
3. лицензополучател на изключителна лицензия, ако притежателят на правото върху
марката, след като бъде надлежно уведомен за
нарушението, сам не подаде иск в 6-месечен
срок от получаване на писмената покана от
страна на лицензополучателя;
4. съпритежателят на правото върху марка
без съгласието на другите съпритежатели;
5. действителният притежател на марка,
която е била регистрирана на името на агент
или представител.
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(2) Със съгласието на притежателя на
колективна марка иск за нарушение може да
подаде и всяко лице, което може да я използва. Съгласието на притежателя не се изисква,
ако, след като бъде надлежно уведомен за
нарушението, сам не подаде иск в 6-месечен
срок от уведомяването.
(3) Право на иск има и всеки вписан ползвател на регистрирано географско означение.
(4) Право на иск има и орган за професионална защита, който е редовно признат
като лице, имащо право да представлява
ползвателите на конкретно регистрирано
географско означение, наименование на храна с традиционно специфичен характер или
традиционно наименование за вино.
(5) С цел получаване на обезщетение за
претърпените от него вреди лицензополучателят, както и лицето, което има право да
използва колективна марка, може да участва в
производство по иск за нарушение, започнато
от притежателя на правото върху марката.
(6) Притежателят на колективна марка има
право да претендира обезщетение от името на
лицата, получили право да използват марката,
за претърпените от тях вреди в резултат на
неразрешеното използване на марката.
Искове за нарушение
Чл. 116. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон може да бъдат за:
1. установяване факта на нарушението;
2. преустановяване на нарушението и/или
за забрана за извършване на дейността, която
ще съставлява нарушение;
3. обезщетение за вреди;
4. изземване и унищожаване на вещите,
предмет на нарушението, включително средствата и материалите за неговото извършване.
(2) Едновременно с иска по ал. 1 ищецът
може да поиска по съдебен ред и:
1. да му бъдат предадени вещите, предмет
на нарушението;
2. да му бъдат заплатени разходите, свързани със съхранението и унищожаването на
вещите, предмет на нарушението;
3. разгласяване за сметка на нарушителя
на диспозитива на решението на съда в два
всекидневника, в часови пояс на телевизионна
програма с национално покритие или по друг
начин, определен от съда.
(3) Независимо от исковете по ал. 1 носителят на права по този закон може да предяви иск за преустановяване на предоставяни
от посредници дейности или услуги, когато
същите допринасят на трети страни за нарушаване на права по този закон. Уважаването
на иск по отношение на посредник не е обвързано с предявяване на иск по ал. 1 срещу
самия нарушител. Когато по отношение на
посредник са налице условията за изключване на отговорността по чл. 16 от Закона
за електронната търговия, срещу него може
да бъде предявен искът по тази алинея само
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ако преди това до него е отправена покана
за доброволно изпълнение.
Възражение за реално използване
Чл. 117. (1) В срока за отговор на исковата
молба ответникът може да възрази, че към
момента на предявяване на иска марката не
е реално използвана по смисъла на чл. 21,
при условие че от датата на регистрация на
марката до датата на предявяване на иска са
изминали не по-малко от 5 години.
(2) При възражение по ал. 1 съдът задължава ищеца да представи доказателства, че
в 5-годишния период преди датата на предявяване на иска марката е реално използвана
във връзка със стоките или услугите, за които
е регистрирана и на които се основава искът,
или че съществуват основателни причини за
неизползването є.
(3) Когато марката не е реално използвана
във връзка със стоките или услугите, за които
е регистрирана и на които се основава искът,
или не бъдат представени доказателства, че
съществуват основателни причини за неизползването, искът се отхвърля.
Определяне на обезщетението
Чл. 118. (1) Обезщетение се дължи за всички
претърпени имуществени и неимуществени
вреди и пропуснати ползи, които са пряка и
непосредствена последица от нарушението.
(2) При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и
приходите, получени от нарушителя вследствие
на нарушението.
(3) Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо
и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.
Особени случаи на обезщетение
Чл. 119. (1) Когато искът е установен по
основание, но няма достатъчно данни за
неговия размер, ищецът може да иска като
обезщетение:
1. от 500 до 100 000 лв., като конкретният
размер се определя по преценка на съда при
условията на чл. 118, ал. 2 и 3, или
2. равностойността по цени на дребно на
правомерно произведени стоки, идентични или
сходни със стоките – предмет на нарушението.
(2) При определяне на обезщетението по
ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени
вследствие на нарушението.
Изземване на вещи – предмет на нарушение
Чл. 120. Изземване на вещите по чл. 116,
ал. 1, т. 4 – предмет на нарушение, може да се
иска както по отношение на вещи, намиращи
се на конкретно място, така и по отношение
на вещи, намиращи се в търговската мрежа.
Носене на отговорност
Чл. 121. Юридическите лица и едноличните
търговци носят гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено
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виновно от лицата, които ги представляват,
от техни служители или от лица, наети от
тях. В този случай вината се предполага до
доказване на противното.
Осигуряване на доказателства по искови
и обезпечителни производства
Чл. 122. (1) Когато ищецът е представил
доказателства в подкрепа на исканията си, но
е посочил и други доказателства от значение
за решаване на делото, които се намират под
контрола на ответника, съдът може по искане
на ищеца да задължи ответника да предостави
тези доказателства.
(2) Съдът може при условията на ал. 1 по
искане на ищеца да задължи ответника да
осигури възможност за запознаване с банкови,
финансови и търговски документи, които се
намират под негов контрол.
(3) Ищецът е длъжен да не разгласява
съдържащата се в документите по ал. 2 информация.
(4) Представянето на доказателства за единично или еднократно използване на закриляна
по този закон марка или географско означение се приема като достатъчно основание за
прилагане на разпоредбите на ал. 1 и 2.
(5) Наличието на обстоятелствата, свързани
с твърдяно нарушение, може да се установи и
с представянето на доказателства за единично
или еднократно неправомерно използване на
закриляна по този закон марка или географско означение.
Искане на информация за произхода и
разпространителските мрежи при нарушение
Чл. 123. (1) Съдът може по искане на ищеца
да задължи ответника или трето лице да предостави информация относно обстоятелства,
които са от значение за решаване на делото.
(2) Трето лице по смисъла на ал. 1 е всяко
лице, което:
1. държи стоки или вещи – предмет на
нарушение, или
2. предоставя услуги, водещи до нарушение, или
3. ползва услуги, които съставляват нарушение, или
4. е посочено от лице по т. 1 – 3 като
участник в изработването, производството или
разпространението на тези стоки или услуги.
(3) Данните по ал. 1 могат да включват:
1. имената и адресите на производителите,
разпространителите, доставчиците и други
лица, които са били преди това държатели
на стоките, вещите, предмет на нарушението,
или услугите, както и на предполагаемите
разпространители на едро и дребно,��������
търговците на едро и на дребно, за които са били
предназначени;
2. данни за произведените, доставените,
получените или поръчаните количества, както
и за приходите, получени от въпросните стоки,
вещи или услуги, предмет на нарушението.
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(4) Алинея 1 не се прилага, когато изпълнението є може да доведе до нарушаване на
разпоредба на друг закон.
(5) А линеи 1 и 3 се прилагат само за
действия, които се извършват за пряка или
непряка икономическа или търговска изгода.
Привременни мерки
Чл. 124. (1) При нарушение на правото
върху марка или географско означение или
когато има достатъчно данни да се смята, че
такова нарушение ще се извърши или някое
доказателство ще се изгуби, унищожи или
укрие, съдът по искане на лицето, което има
право на иск, може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне и някоя от
следните мерки:
1. забрана за извършване на действия, за
които се твърди, че съставляват или ще съставляват неправомерно използване на марка
или географско означение;
2. изземване на вещите, предмет на нарушението, за които се твърди, че нарушават правото върху марка или географско означение,
както и на други доказателства от значение
за доказване на нарушението;
3. изземване от употреба на вещите по
чл. 113, ал. 2;
4. запечатване на помещението, в което се
твърди, че се извършва или ще се извърши
нарушението.
(2) Допускането, налагането и отмяната на
привременните мерки се извършва по реда
на чл. 389�������������������������������
 ������������������������������
–�����������������������������
 ����������������������������
403 от Гражданския процесуален кодекс с изключение на чл. 398, ал. 2,
изречение първо и доколкото този закон не
предвижда друго.
(3) Привременната мярка забрана за извършване на действия се налага със съобщаването є от съда.
(4) Привременните мерки по ал. 1, т. 2 – 4
се налагат от съдебния изпълнител, който
извършва действието едновременно с връчването на съобщението за налагане на мярката
в тридневен срок от постъпването на искането
от ищеца до съдебния изпълнител. Привременната мярка, допусната за предотвратяване
на предстоящо нарушение, се налага в срок,
съобразен с целта є. Иззетото имущество се
предава по опис за пазене на ищеца, който
може да го използва единствено като доказателствено средство.
(5) Ищецът или негов представител има
право да присъства и съдейства при налагането на привременните мерки.
(6) Привременната мярка по ал. 1, т. 1
може да бъде наложена и по отношение на
трети лица, за които има достатъчно данни,
че способстват за извършването на дейността, за която се твърди, че съставлява или ще
съставлява неправомерно използване.
(7) Лицето, което има право на иск, е
длъж но да не разгласява информаци я та,
станала му известна при или по повод на
мерките по ал. 1.
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(8) Ако се установи, че наложената мярка
е поискана неоснователно, ответната страна
може да иска от лицето, което я е поискало, да є заплати причинените вследствие на
мярката вреди.
Подсъдност
Чл. 125. Исковете по този закон са подсъдни
на Софийския градски съд.
Раздел II
Мерки за защита от страна на митническите
органи
Основания и приложно поле
Чл. 126. (1) Митническите органи прилагат
мерки спрямо стоки под митнически надзор
или митнически контрол, за които се предполага, че нарушават право върху марка или
географско означение, при условията и по
процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013.
(2) Мерките за защита се прилагат по
отношение на всички представени пред митническите органи стоки, независимо дали
са поставени под митнически режим, в това
число по отношение на стоки, които са придвижвани под режим транзит.
(3) Алинея 1 се прилага и спрямо стоки,
независимо дали по отношение на тях е
задействан митнически режим, които са открити в резултат на проверка, осъществена
от митническите органи при упражняване на
правомощията им, на територията на Репуб
лика България.
(4) При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване
на разходите по съхранението на стоките в
размер, определен от Министерския съвет по
реда на чл. 12 от Закона за митниците.
Раздел III
Административнонаказателни разпоредби
Административни нарушения и наказания
Чл. 127. (1) Лице, което използва в търговската дейност по смисъла на чл. 13, ал. 1 и 2
стоки или услуги, означени със знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без
съгласието на нейния притежател, се наказва
с глоба от 2000 до 10 000 лв., а едноличните
търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв.
(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на
лице, което без съгласието на притежателя
на регистрирана марка:
1. поставя знак, идентичен или сходен на
марката, върху опаковки, етикети, маркировки, елементи или устройства за защита
или автентичност, или върху всякакви други
средства и материали;
2. предлага за продажба, пуска на пазара,
съхранява или държи с тези цели, внася, изнася
опаковки, етикети, маркировки, елементи или
устройства за защита или автентичност, или
върху всякакви други средства и материали,
върху които е поставена марката, с цел да се
използват тези опаковки, етикети, маркиров-
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ки, елементи или устройства за защита или
автентичност, или всякакви други средства и
материали за стоки или услуги в търговската
дейност по смисъла на чл. 13, ал. 1 и 2.
(3) Наказанията по ал. 1 се налагат и на
лице, което:
1. въвежда на територията на Република
България стоки по чл. 13, ал. 3 без съгласието
на притежателя на регистрираната марка;
2. използва означение, което не се различава съществено от регистрирано географско
означение;
3. използва регистрирано по този закон
географско означение, без да е вписано като
негов ползвател.
(4) При повторно и всяко следващо нарушение по ал. 1 – 5, извършено в едногодишен
срок от влизането в сила на предходното наказателно постановление, на лицето се налага
глоба от 3000 до 15 000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.
(5) Предметът на нарушението по ал. 1 – 4,
независимо чия собственост е, се отнема в
полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на
вътрешните работи, като притежателят на
марката или упълномощено от него лице може
да присъства на унищожаването.
(6) Когато знакът по ал. 1 е използван за
предлагане или предоставяне на услуги, на
нарушителя се указва да го премахне.
(7) При системни нарушения мястото, в
което те се извършват, се запечатва за срок
от три до 6 месеца.
(8) Предходните алинеи се прилагат и
по отношение на стоки, които преминават
транзитно през територията на Република
България.
(9) Алинеи 1 – 8 се прилагат, независимо
дали е налице някое от обстоятелствата по
чл. 37.
Проверка за нарушения
Чл. 128. (1) Проверка за установяване на
нарушенията по чл. 127 се извършва по:
1. инициатива на Патентното ведомство;
2. искане на прокурор или на органите
на МВР;
3. сигнал на притежателя на правото върху
марка или на вписания ползвател на регистрирано географско означение;
4. сигнал на съпритежателя на правото
върху марка без съгласието на другите съ
притежатели;
5. сигнал на лицензополучателя на изключителна лицензия;
6. сигнал на лицензополучателя на неизключителна лицензия със съгласието на
притежателя, освен ако друго не е предвидено
в договора;
7. сигнал на лице, което има право да използва колективна марка със съгласието на
нейния притежател.
(2) Сигналът за проверка трябва да съдържа:
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1. идентификационни данни за лицето,
което го е подало – име, адрес за кореспонденция, факс и електронен адрес, ако лицето
разполага с такива;
2. идентификационни данни за марката или
географското означение, правата, за които се
твърди, че са нарушени;
3. идентификационни данни за притежателя
на марката или ползвателя на географското
означение;
4. идентификационни данни за предполагаемия нарушител;
5. точен адрес и вид на обекта, където се
извършва предполагаемото нарушение.
(3) Към сигнала за проверка се прилагат:
1. пълномощно, когато сигналът е подаден
чрез представител по индустриална собственост;
2. доказателства, установяващи обстоятелствата за лицата по ал. 1, т. 5 – 7.
(4) Проверка не се извършва, когато сигналът не отговаря на изискванията по ал. 2
и 3 и след дадени указания нередовностите
не са отстранени.
(5) След произнасяне по административнонаказателната преписка наказващият орган
уведомява лицата по ал. 1, т. 2 – 7 за резултатите от извършената проверка.
Установяване на нарушенията и връчване
на акт за установяване на административно
нарушение
Чл. 129. (1) Нарушението се установява с
акт, който се съставя от длъжностно лице,
определено със заповед на председателя на
Пат ен т но т о ведомст во, след извършване
на проверка. За извършване на проверката
органите на МВР оказват съдействие на служителите на Патентното ведомство съгласно
правомощията си по Закона за Министерството
на вътрешните работи. Редът за организиране
и провеждане на съвместните действия се определя с инструкция, издадена от министъра
на вътрешните работи и от председателя на
Патентното ведомство.
(2) Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя
или на упълномощено от него лице срещу
подпис. Когато е съставен в отсъствието на
нарушителя, актът се връчва чрез съответната
общинска администрация или чрез органите
на МВР.
(3) Когато актът не може да бъде връчен
по реда на ал. 2, на таблото за обявления и на
интернет страницата на Патентното ведомство
се публикува съобщение за съставянето му за
срок, не по-кратък от 7 дни. Ако в 14-дневен
срок от свалянето на съобщението лицето
по ал. 1 не се яви в Патентното ведомство
за предявяване и подписване на акта, това
се отбелязва в акта и той се счита за връчен
в деня на отбелязването.
(4) В съобщението по ал. 3 се включват
името и адресът на лицето, на което е съставен
актът за установяване на административното
нарушение.
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Правомощия на длъжностното лице
Чл. 130. (1) Длъжностното лице по чл. 129
има право да:
1. изисква достъп до подлежащите на контрол обекти;
2. изисква необходимите документи във
връзка с осъществяваните проверки и да
взема образци за експертна оценка;
3. изготвя фотоснимки от подлежащите на
контрол обекти.
(2) Длъжностното лице е длъжно да:
1. отразява точно и пълно фактите при
извършената проверка в акта за нарушение;
2. опазва служебната, производствената и
търговската тайна, станала му известна във
връзка с извършените проверки;
3. не разгласява данни от проверките, освен
в случаите по чл. 128, ал. 5;
4. използва информацията от проверките
само за целите на производството по нарушението.
Протокол за изземване
Чл. 131. (1) Предметът на нарушението се
изземва от длъжностните лица по чл. 129 с
протокол.
(2) В протокола по ал. 1 се посочват: датата
и мястото на действията; лицата, които са
участвали; направените искания, бележки и
възражения, ако има такива; събраните доказателства – брой, вид, както и други данни.
(3) Протоколът се подписва от лицето, извършило действията, от проверяваното лице
и от поне един свидетел.
(4) В случаите, когато проверяваното лице
откаже да подпише протокола или отсъства,
той се подписва от поне още един свидетел.
Задължение за съдействие
Чл. 132. Лицата, при които се извършва
проверката по чл. 129, са длъжни:
1. да осигурят безпрепятствен достъп до
проверяваните търговски обекти, складове и
производствени бази и помещения;
2. да предоставят исканите от длъжност
нот о лице документи и доказателства;
3. да съхраняват оставените на отговорно
пазене вещи;
4. да оказват съдействие на длъжностните
лица по повод на извършваната проверка.
Налагане на административните наказания
Чл. 133. (1) Наказателните постановления
се издават от председателя на Патентното
ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.
(2) Наказателните постановления по ал. 1
подлежат на обжалване пред Софийския районен съд.
Изпълнение на административните наказания
Чл. 134. (1) Наказанията глоба или имуществена санкция се изпълняват доброволно в
7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което са наложени,
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като сумата се внася в касата или се превежда
по сметка на Патентното ведомство.
(2) Глобите и имуществените санкции
подлежат на принудително изпълнение от
публични изпълнители по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от
съдебни изпълнители по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
(3) След влизането в сила на наказателното
постановление или решението на съда вещите,
отнети в полза на държавата, се предават за
унищожаване на органите на Министерството
на вътрешните работи.
Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания
Чл. 135. Доколкото в този раздел не е предвидено друго, установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Вътрешноведомствени документи“ са
документите, създадени от председателя,
�����������������
заместник-председателите или от длъжностно
лице от администрацията на Патентното
ведомство в хода на производствата по този
закон, както и документи на ведомството и/или
администрацията, свързани с оперативната
дейност, като заповеди, становища, доклади,
докладни записки и други подобни.
2. „Представител по индустриална собственост“ е лице, вписано в регистъра на
представителите по индустриална собственост
на Патентното ведомство, или лице с право
да упражнява същата дейност в друга държава – членка на Европейския съюз.
3. „Представяне на марката“ е формата
є на обективиране, която позволява чрез
използването на общодостъпна технология
да бъде възпроизведена по ясен, точен, автономен, лесно достъпен, разбираем, устойчив
и осезаем начин.
4. „Общоизвестна марка“ е марка по смисъла на чл. 6, второ от Парижката конвенция.
5. „Официална или официално призната изложба“ е изложба по смисъла на Конвенцията
от 22 ноември 1928 г. за международните изложения, организирани в държавите – членки
на Парижката конвенция, с нейните изменения
и допълнения.
6. „Внос или износ на стоки“ е фактическото пренасяне през границата на Република
България на стоки, носещи знак, идентичен
или сходен на регистрирана марка или регист
рирано географско означение, или негова
имитация, независимо дали по отношение на
тези стоки е задействан митнически режим.
7. „Агент или представител“ е лице, което действа или трябва да действа в интерес
на действителния притежател на марка въз
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основа на правна или фактическа връзка с
него по отношение на стоките или услугите,
означени с марката.
8. „Държавен експерт“ е експерт по смисъла на чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите
и регистрацията на полезните модели.
9. „Фирма“ за целите на чл. 12, ал. 7 не
включва вида на търговеца.
§ 2. Разпоредбите на този закон, които
се прилагат за държавите – членки на Европейския съюз, се прилагат и за другите
д ържави – ст рани по Споразу мението за
Европейското икономическо пространство.
§ 3. Този закон въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г.
за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (OB, L 336/1
от 23 декември 2015 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Законът за марките и географските
означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр.,
бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от
2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,
бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 58
от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 61 от
2018 г.) се отменя.
§ 5. (1) Този закон се прилага за заявките
за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение
до влизането му в сила.
(2) Този закон се прилага за исканията за
отмяна и заличаване на регистрация на марки
и географски означения, по които няма вляз
ло в сила решение до влизането му в сила.
(3) Регистрациите на географските означения по отменения Закон за марките и
географските означения за спиртни напитки,
които попадат в обхвата на Регламент (ЕО)
№ 110/2008, за продукти по чл. 92, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат
в обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014, се
прекратяват от деня на влизането в сила на
този закон.
(4) Производствата по заявките за регист
рация на географско означение за спиртни
напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008, за продукти по чл. 92,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и
за ароматизирани лозаро-винарски продукти,
които попадат в обхвата на Регламент (ЕС)
№ 251/2014, или по заявките за вписване на
ползвател на такова географско означение,
по които до влизането в сила на този закон
няма влязло в сила решение, се прекратяват.
(5) Не се образуват административнонаказателни производства, а образуваните се
прекратяват, за нарушения на права върху
регистрирани географски означения за зе-
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меделски продукти и храни, които попадат
в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012,
извършени до влизането в сила на този закон.
(6) В тридневен срок от влизането в сила
на този закон Патентното ведомство уведомява Международното бюро за прекратяването
на националните регистрации на географски
означения, въз основа на които са направени
международни регистрации.
(7) До 6 месеца от влизането в сила на този
закон всички обстоятелства, подлежащи на
вписване в държавните регистри на марките
и на географските означения, се публикуват
и в Официалния бюлетин на Патентното
ведомство.
§ 6. В Закона за патентите и регистрация
та на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от
1993 г.; изм., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г.,
бр. 81 от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 2002 г., бр. 17
от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59
от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от 2010 г.,
бр. 38 от 2012 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1, изречение първо думата
„местен“ се заличава.
2. В глава първа се създава чл. 5б:
„Досие
Чл. 5б. (1) Патентното ведомство поддържа
за всяко изобретение, полезен модел и сертификат за допълнителна закрила досие на
хартиен и електронен носител, което включва
цялата документация по издаването на защитния документ и последващите вписвания.
В случаите на чл. 67, чл. 72а, чл. 72б, ал. 2
и чл. 72в досието включва цялата документация във връзка с действията, предвидени
в този закон.
(2) Право на достъп до досието на изобретението, полезния модел и сертификата за
допълнителна закрила имат заявителят, притежателят, представителят по индустриална
собственост, юрисконсулт от администрацият а
на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или
притежателя. Достъп до досието има и лице,
което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя или
притежателя.
(3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство
по спорове имат страните, участващи в тях,
представителите по индустриална собственост,
юрисконсулт от администрацията на заявителя, притежателя или искателя, адвокат,
писмено упълномощен от заявителя, притежателя или искателя, както и лице, което е
изрично упълномощено с нотариално заверено
пълномощно от тях.
(4) Всяко лице има право на информация
за данните, съдържащи се в досието на изо
бретението, полезния модел и сертификата
за допълнителна закрила, които подлежат
на вписване.
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(5) След публикацията по чл. 51 всяко лице
има право да получи достъп до заявката за
издаден патент, така както е подадена.
(6) След публикацията по чл. 77, ал. 1 всяко
лице има право да получи достъп до заявката
за регистрация на полезния модел, така както
е подадена, и до доклада по чл. 75е, ал. 3.
(7) Трети лица, по отношение на които са
вписани допустими от закона обстоятелства,
имат право на достъп само до документацията,
въз основа на която е извършено вписването.
(8) Правото на достъп до досие включва
правото на оправомощените по този закон лица
да се запознаят и да получат копия от всички
материали и документи, които се съхраняват
в съответното досие, с изключение на вътрешноведомствените документи по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за марките и географските означения.
(9) Редът за предоставяне на достъп до
досиетата и за получаване на справки или
извлечени я от рег ист ри те се оп редел я с
инструкция на председателя на Патентното
ведомство.“
3. Членове 51а и 77а се отменят.
4. Наименованието на глава осма „а“ се
изменя така: „Мерки за защита от страна на
митническите органи“.
5. Член 83а се изменя така:
„Основания и приложно поле
Чл. 83а. (1) Митническите органи прилагат мерки спрямо стоки под митнически
надзор или митнически контрол, за които се
предполага, че нарушават патент, сертификат
за допълнителна закрила или регистриран
полезен модел, при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни
2013 г. относно защитата на правата върху
интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB,
L 181/15 от 29 юни 2013 г.).
(2) Алинея 1 се прилага и спрямо стоки,
независимо дали по отношение на тях е задействан митнически режим, които са открити
в резултат на проверка, осъществявана от
митническите органи при упражняване на
правомощията им, на територията на Репуб
лика България.
(3) При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване
на разходите по съхранението на стоките в
размери, определени от Министерския съвет
по реда на чл. 12 от Закона за митниците.“
6. Член 83б се отменя.
§ 7. В Закона за промишления дизайн
(обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 17 от
2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,
бр. 35 от 2010 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 85 от
2017 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 5 навсякъде думата „местен“ се
заличава.
2. Член 7 се изменя така:
„Досие
Чл. 7. (1) Патентното ведомство поддържа
за всеки промишлен дизайн досие на хартиен
и електронен носител, което включва цялата
документация по регистрацията и последващите вписвания. В случаите по чл. 50 – 53
досието включва цялата документация във
връзка с действията, предвидени в този закон.
(2) Право на достъп до досието на промишления дизайн имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална
собственост, юрисконсулт от администрацията
на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или
притежателя. Достъп до досието има и лице,
което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя или
притежателя.
(3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство
по спорове имат страните, участващи в тях,
представителите им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията
на заявителя, притежателят на промишления дизайн или искателят, адвокат, писмено
упълномощен от заявителя, притежателя на
промишлен дизайн или искателя, както и лице,
което е изрично упълномощено с нотариално
заверено пълномощно от тях.
(4) Всяко лице има право на информация за
данните, съдържащи се в досието на промишления дизайн, които подлежат на вписване.
(5) Трети лица, по отношение на които са
вписани допустими от закона обстоятелства,
имат право на достъп само до документацията,
въз основа на която е извършено вписването.
(6) Правото на достъп до досие включва
правото на оправомощените по този закон лица
да се запознаят и да получат копия от всички
материали и документи, които се съхраняват
в съответното досие, с изключение на вътрешноведомствените документи по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за марките и географските означения.
(7) Редът за предоставяне на достъп до
досиетата и за получаване на справки или
извлечения от Държавния регистър на промишлените дизайни се определя с инструкция
на председателя на Патентното ведомство.“
3. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Мерки за защита от страна на
митническите органи“.
4. Член 62 се изменя така:
„Приложно поле
Чл. 62. (1) Митническите органи прилагат
мерки спрямо стоки под митнически надзор
или митнически контрол, за които се предполага, че нарушават право върху промишлен
дизайн, при условията и по процедурите на

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г.
относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB, L 181/15
от 29 юни 2013 г.).
(2) Мерките за защита се прилагат за всички
представени пред митническите органи стоки,
независимо дали са поставени под митнически
режим, в това число по отношение на стоки,
които са придвижвани под режим транзит.
(3) Алинея 1 се прилага и спрямо стоки,
независимо дали по отношение на тях е задействан митнически режим, които са открити
в резултат на проверка, осъществявана от
митническите органи при упражняване на
правомощията им, на територията на Репуб
лика България.
(4) При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване
на разходите по съхранението на стоките в
размер, определен от Министерския съвет
по реда на чл. 12 от Закона за митниците.“
5. Членове 63, 63а, 64 и 64а се отменят.
6. В чл. 66 ал. 2 се отменя.
7. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 4 думата „местен“ се заличава, а
думите „Закона за патентите“ се заменят
със „Закона за патентите и регистрацията на
полезните модели“;
б) в т. 5 думите „Закона за патентите“ се
заменят със „Закона за патентите и регистрацията на полезните модели“.
§ 8. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ,
бр. 84 от 1996 г.; изм., бр. 27 от 1998 г., бр. 81
от 1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 58 от 2017 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 думата „местен“ се заличава.
2. Създават се чл. 5а, 5б и 5в:
„Регистър на сертификатите за нови сортове
растения и породи животни
Чл. 5а. (1) Патентното ведомство поддържа
Регистър на сертификатите за нови сортове
растения и породи животни.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на подаване на заявката;
2. номер на издадения сертификат;
3. TAXON код;
4. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на
заявката;
5. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация за
издадения сертификат;
6. наименование на сорта растения/породата животни;
7. латинско наименование на сорта растения/породата животни;
8. име и адрес на заявителя;
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9. име на автора;
10. начало на действие на сертификата;
11. заплатени годишни такси за поддържане
действието на сертификата – дата на плащането и поредната година, за която се отнася;
12. актуален статус на сертификата;
13. име и адрес на представителя по интелектуална собственост, когато е упълномощен
такъв.
Достъп до регистъра
Чл. 5б. (1) Регистърът по чл. 5а е електронен
и публичен. Той се публикува на интернет
страницата на Патентното ведомство.
(2) Патентното ведомство събира, организира, оповестява публично и съхранява дан
ните, подлежащи на вписване, включително
всички лични данни, необходими за целите
на поддържане на регистъра и изпълнение на
дейностите си по този закон.
(3) Всяко лице може да иска справка или
извлечение от съдържанието на регистъра.
Досие
Чл. 5в. (1) Патентното ведомство поддържа
за всеки нов сорт растения и порода животни
досие на хартиен и електронен носител, което
включва цялата документация по издаването на защитния документ и последващите
вписвания.
(2) Право на достъп до досиетата на новите сортове растения и породи животни имат
заявителят, притежателят, представителят им
по интелектуална собственост, юрисконсулт от
администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен
от заявителя или притежателя. Достъп до
досието има и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно
от заявителя или притежателя.
(3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство
по спорове имат страните, участващи в тях,
представителите им по интелектуална собственост, юрисконсулт от администрацията
им, адвокат, писмено упълномощен от заявителя, притежателя или искателя, както и
лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя,
притежателя или искателя.
(4) След публикацията по чл. 41 всяко лице
има право да получи достъп до заявката за
нов сорт растения или порода животни, така
както е подадена.
(5) Всяко лице има право на информация
за данните, съдържащи се в досието на сорта
растения или породата животни, които подлежат на вписване.
(6) Трети лица, по отношение на които са
вписани допустими от закона обстоятелства,
имат право на достъп само до документацията,
въз основа на която е извършено вписването.
(7) Правото на достъп до досие на нов сорт
растения или порода животни включва правото на оправомощените по този закон лица
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да се запознаят и да получат копия от всички
материали и документи, които се съхраняват
в съответното досие, с изключение на вътрешноведомствените документи по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за марките и географските означения.
(8) Редът за предоставяне на достъп до
досиетата на сортовете растения или породите животни и за получаване на справки
или извлечения от регистъра се определя с
инструкция на председателя на Патентното
ведомство.“
§ 9. В Закона за топологията на интегралните схеми (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм.,
бр. 30 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4 навсякъде думата „местен“ се
заличава.
2. Член 6 се изменя така:
„Досие
Чл. 6. (1) Патентното ведомство поддържа за
всяка топология досие на хартиен и електронен
носител, което включва цялата документация
по регистрацията и последващите вписвания.
(2) Право на достъп до досието на топологията имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална собственост,
юрисконсулт от администрацията на заявителя
или притежателя, както и адвокат, писмено
упълномощен от заявителя или притежателя.
Достъп до досието има и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено
пълномощно от заявителя или притежателя.
(3) След публикацията по чл. 29 всяко
лице има право на информация за данните,
съдържащи се в досието на топологията, които
подлежат на вписване.
(4) Трети лица, по отношение на които са
вписани допустими от закона обстоятелства,
имат право на достъп само до документацията,
въз основа на която е извършено вписването.
(5) Патентното ведомство не предоставя
достъп на трети лица до материала, идентифициращ топологията, или до частите от
него, определени от нейния притежател като
търговска тайна, освен по разпореждане на
съда, когато тези лица са страни в съдебен
процес по заличаване на регистрацията или
нарушаване на изключителното право.
(6) Правото на достъп до досие включва
правото на оправомощените по този закон
лица да се запознаят и да получат копия от
всички материали и документи, които се съхраняват в съответното досие, с изключение
на тези по ал. 5 и на вътрешноведомствените
документи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за марките
и географските означения.
(7) Редът за предоставяне на достъп до досиетата и за получаване на справки или извлечения от регистъра се определя с инструкция
на председателя на Патентното ведомство.“
3. В § 1 т. 3 от допълнителните разпоредби
се изменя така:
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„3. „Представител по индустриална соб
ственост“ е лице, което е представител по
смисъла на чл. 3 от Закона за патентите и
регистрацията на полезните модели.“
§ 10. В Закона за авторското право и
сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.;
изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28
и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74,
99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25
от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.,
бр. 28 и 94 от 2018 г. и бр. 17 и 47 от 2019 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 94с, ал. 2 думите „чл. 95д, 95е, 96б
и 96г“ се заменят с „чл. 95д, 95е и 96б“.
2. Наименованието на глава дванадесета „а“
се изменя така: „Мерки за защита от страна
на митническите органи“.
3. Член 96б се изменя така:
„Основания и приложно поле
Чл. 96б. (1) Митническите органи прилагат
мерки спрямо стоки под митнически надзор
или митнически контрол, за които се предполага, че нарушават закриляно от този закон
право, при условията и по процедурите на
Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г.
относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB, L 181/15
от 29 юни 2013 г.).
(2) Алинея 1 се прилага и спрямо стоки,
независимо дали по отношение на тях е задействан митнически режим, които са открити
в резултат на проверка, осъществявана от
митническите органи при упражняване на
правомощията им, на територията на Репуб
лика България.
(3) При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване
на разходите по съхранението на стоките в
размер, определен от Министерския съвет
по реда на чл. 12 от Закона за митниците.“
4. Членове 96в, 96г и 96д се отменят.
§ 11. В Гражданския процесуален кодекс
(oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45,
49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53
и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43
от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г.,
бр. 42 и 65 от 2018 г. и бр. 38 и 83 от 2019 г.)
в чл. 518а, ал. 6 думите „чл. 21“ се заменят
с „чл. 23“.
§ 12. В Закона за транслитерацията (обн.,
ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм., бр. 77 от 2010 г.,
бр. 77 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.) в чл. 3,
ал. 3 думите „чл. 51“ се заменят с „чл. 85“.
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§ 13. Министерският съвет в 6-месечен
срок от влизането в сила на закона приема
подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане. До приемането им се прилагат
подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за марките и
географските означения, доколкото не противоречат на закона.
§ 14. Изпълнението на закона се възлага
на председателя на Патентното ведомство.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9167

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от
народния представител Антон Кутев към
министъра на културата Боил Бaнoв относно
политиките на правителството за гарантиране
свободата на словото в България
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Възлага на Министерския съвет в срок
до 31 март 2020 г. да предложи на Народното
събрание план за развитието на медийната
среда в България, който да съдържа и модел
за финансиране на обществените медии, гарантиращ финансовата и редакционната им
независимост.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 6 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9410

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Диана Димова Саватева като народен представител от
Втори изборен район – Бургаски.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 11 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9474
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 5 декември 2019 г.

по конституционно дело № 8 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста
Полина Пешева разгледа в закрито заседание
на 5 декември 2019 г. конституционно дело
№ 8/2019 г., докладвано от съдията Надежда
Джелепова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
т. 4, предложение второ от Конституцията
на Република България (Конституцията) във
фазата за решаване на делото по същество.
Делото е образувано на 5.06.2019 г. по искане на президента на Република България
за установяване на противоконституционност
и несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол
№ 1 към Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и
с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата декларация за
правата на човека на § 3, т. 1 относно чл. 39б,
ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
(ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.) и за установяване
на противоконституционност на § 4 от същия закон, с който се създава чл. 42а, ал. 3
в Закона за държавната собственост (ЗДС).
Подателят на искането излага подробно
съображенията си за нарушение на чл. 17,
ал. 5 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията, както и
за несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол
№ 1 към Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи и с чл. 17,
пар. 2 от Всеобщата декларация за правата на
човека на § 3, т. 1 относно чл. 39б, ал. 1, т. 1 в
частта „или обект с национално значение по
смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавната собственост (ДВ,
бр. 44 от 4.06.2019 г.).
Според президента за разлика от дефиницията за „национален обект“ (§ 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДС), която съдържа
ясни критерии, на които трябва да отговаря
един обект, за да е национален, понятието
„обект с национално значение“ (§ 5, т. 62 от
ДР на Закона за устройство на територията
(ЗУТ) не съдържа такива критерии. Липсата
на критерии, които да очертаят същностни
характеристики на понятието „обект с национално значение“, не дава гаранции, че тази
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категория обекти обхваща само такива за
държавни нужди, каквото е изискването на
чл. 17, ал. 5 от Конституцията. Поради липсата
на критерии Министерският съвет разполага с
неограничена дискреционна власт да обявява
такива обекти. По този начин според вносителя законодателят създава предпоставки при
прилагането да бъде нарушена конституционната забрана за произвол, която е проявление
на принципите на равенство и на правовата
държава. Подобна широка дискреция не отговаря на изискванията за правна сигурност
и предвидимост, които са особено важни за
защитата на конституционно прогласени права, каквото е правото на частна собственост.
В искането на президента се излагат аргументи, че § 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
(ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.), с който се създава
чл. 42а, ал. 3 от ЗДС, противоречи на чл. 6,
ал. 2 (принцип на равенство пред закона) и на
чл. 4, ал. 1 (принцип на правовата държава)
от Конституцията.
С определение от 2 юли 2019 г. Конституционният съд е приел, че предмет на производството са чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „или
обект с национално значение по смисъла на
Закона за устройство на територията“ и чл. 42а,
ал. 3 от Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г.; редакция към
момента на допускането, бр. 44 от 4.06.2019 г.;
посл. изм., бр. 94 от 29.11.2019 г.) и е допуснал
искането за разглеждане по същество.
С определението Конституционният съд
е конституирал като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския
съвет, министъра на регионалното развитие
и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, Върховния касационен
съд, Върховния административен съд, главния
прокурор, омбудсмана и Висшия адвокатски
съвет.
Отправена е покана до Съюза на юристите в България, Асоциацията на българските
админист ративни съдии, Асоциаци ята за
европейска интеграция и права на човека и
фондация „Български адвокати за правата на
човека“ да предложат писмени становища по
предмета на делото.
Поканени са да дадат писмено правно
мнение проф. д-р Венцислав Стоянов, проф.
дюн Иван Русчев, проф. д-р Пенчо Пенев,
проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана
Начева, доц. д-р Златимир Орсов и доц. д-р
Павел Сарафов.
Според представените писмени становища
на Министерския съвет, на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
на Върховния касационен съд и изразеното
правно мнение на доц. д-р Златимир Орсов
искането е неоснователно. В обобщен вид изложените в тези становища аргументи могат
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да се сведат до следното: понятието „обект
с национално значение“ има отношение към
производството за допускане на предварително изпълнение на акта за отчуждаване, а
не е критерий, съгласно който се установява
наличието на държавна нужда. Държавната
нужда, която не може да бъде задоволена по
друг начин, се установява с влязъл в сила
подробен устройствен план. Предварителното
изпълнение по чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС се
допуска от съда при наличие на определените
в закона кумулативни условия. За да допусне
предварително изпълнение, съдът е този, който
преценява дали се налага да се защитят особено
важни държавни или обществени интереси.
Тази уредба е в съответствие с чл. 17, ал. 5 и
чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Процедурата
и предвидените в закона гаранции отговарят
и на изискванията на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ, Съдът) относно
спазването на принципа, заложен в чл. 1 от
Протокол № 1 към Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи.
Ми н ис т ерск и я т с ъвет, м и н ис т ърът на
регионалното развитие и благоустройството,
Върховният касационен съд и доц. д-р Златимир Орсов намират, че оспорването на
разпоредбата на чл. 42а, ал. 3 от ЗДС също
е неоснователно. Имотното обезщетение по
чл. 42а, ал. 1 от ЗДС е възможност, а не задължение за държавата. Тази правна възможност
не се прилага в хипотезата на чл. 42а, ал. 2 от
ЗДС – за собственици на отчуждени маломерни имоти. С чл. 42а, ал. 3 от ЗДС се разширява
приложното поле на чл. 42а, ал. 1 от ЗДС и
по отношение на собственици/съсобственици
на маломерни, но многобройни имоти с обща
площ над 50 дка. В случая е налице законова
диференциация и не са нарушени чл. 6, ал. 2
и чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
В подкрепа на искането на президента са
изразили становища Върховният административен съд, Съюзът на юристите в България
и фондация „Български адвокати за правата
на човека“.
Върховният административен съд отбелязва, че понятието „държавна нужда“ е въведено
в Конституцията, но няма конституционна
или законова дефиниция. Нормата на чл. 33
от ЗДС, чрез която се определя държавната
нужда, която не може да бъде задоволена по
друг начин, не включва в обхвата си понятието „обект с национално значение по смисъла
на Закона за устройство на територията“,
следователно то не може да служи като доказателство за наличието на „държавна нужда“
по смисъла на чл. 17, ал. 5 от Конституцията.
Поддържа се, че като свързва последиците
от предварителното изпълнение на акта за
отчуждаване – лишаване на собственика от
владение, от ползване и от право на разпореждане, преди приключване на отчуждител-
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ното производство, на основание, което не
присъства в обективния обхват на чл. 32 и 33
от ЗДС, законът непропорционално нарушава
конституционното изискване за неприкосновеност на собствеността, нарушава и правната
сигурност, която е елемент от основополагащия принцип на чл. 4 от Конституцията – този
на правовата държава.
Оспорването на чл. 42а, ал. 3 от ЗДС също
е основателно според Върховния админис
тративен съд. Прилагането на разпоредбата
води до ситуация, в която лица, находящи се
в сходно правно положение на собственици
на отчуждени имоти с площи под минимума,
посочен в чл. 42а, ал. 2 от ЗДС, да се третират
от закона по различен начин – тези по ал. 3 на
същия текст ще разполагат със субективното
право да получат и имотно обезщетение, докато
собствениците по ал. 2 са лишени от правото
на имотно обезщетение и имат право само на
парично обезщетение. Като резултат се прави
извод, че правилото на чл. 42а, ал. 3 от ЗДС
създава неравнопоставеност на основата на
имущественото състояние, като предвижда
различен способ на обезщетяване на лицата в
сходно положение и противоречи на принципа
на равенство пред закона, въведен с чл. 6 от
Конституцията.
Твърди се, че използваният от законодателя в чл. 42а, ал. 3 от ЗДС израз „обща площ
над 50 дка“ създава възможност за различно
тълкуване. От съдържанието на нормата не
става ясно дали изразът „над 50 дка“ се отнася
до обхвата на общата собственост като цяло,
без значение дали е засегната от отчуждаване,
или се отнася само до размера на отчуждената
част. Според Върховния административен съд
не е ясен и изразът „и на имоти на едни и
същи съсобственици“, що се отнася до възникването на правото на имотно обезщетение.
Тази формулировка на закона създава ситуация
на двусмислие, неопределеност и съмнение в
тълкуването и прилагането є, поради което
е налице нарушение на конституционния
принцип на правовата държава.
Съюзът на юристите в България намира, че
е недопустимо с аргументи за целесъобразност
да се пренебрегват и нарушават основни начала, заложени в Конституцията на Република
България, като се позовава на Решение № 6
от 15.07.2013 г. по к.д. № 5/2013 г. Поддържа
се, че с промяната в оспорваните разпоредби
се цели да се постигне неограничено право
на Министерския съвет да определя „обекти
с национално значение“ без наличие на държавна нужда и ясни критерии за определянето
им, както и че начинът на обезщетяване на
различните правни субекти са нарушения на
изискванията за законност и предвидимост
при законоустановената намеса в правото на
частна собственост.
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В становището си фондация „Български
адвокати за правата на човека“ изразява
отношение само за изменението на чл. 39б,
ал. 1, т. 1 от ЗДС. Изложени са подробни
съображения, че разпоредбата е противоконституционна в цялост, а не само в оспорената
от президента част. Според фондацията тази
правна уредба е поредният опит на законодателя посредством либерализиране на режима
на предварително изпълнение на актовете за
отчуждаване на частна собственост да постигне
бързина и ефективност на изпълнението на
инфраструктурни и други строителни проекти за сметка на конституционно установени
принципи и права на гражданите. Излагат
се съображения, че освен чл. 4, ал. 1, чл. 17,
ал. 3 и 5 от Конституцията нормата нарушава
и чл. 56 от Основния закон и чл. 6, пар. 1 от
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи, тъй като производството
по допускане на предварително изпълнение на
акта за отчуждаване протича без участието
на собственика.
Останалите конституирани заинтересувани институции и поканени да дадат правно
мнение по делото не са представили писмени
становища.
Конституционният съд, като обсъди доводите в искането, постъпилите по делото писмени становища и посоченото правно мнение,
както и относимата правна уредба, за да се
произнесе, взе предвид следното:
Относно искането за установяване на
противоконституционност и несъответствие с
чл. 1, изр. 2 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата
декларация за правата на човека на чл. 39б,
ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията“ от ЗДС:
В чл. 17, ал. 3 Конституцията на Република
България обявява частната собственост за
неприкосновена, като съгласно ал. 1 на същия
текст държавата следва да защитава и гарантира тази неприкосновеност. Изключение от
това правило представлява възможността
за прин удително от ч у ж даване на частна
собственост, предвидена в чл. 17, ал. 5 от
Конституцията, което е свързано с даването
на предимство на публичния интерес пред
частния интерес на собственика на имота.
Принудителното отчуждаване на частна
собственост според чл. 17, ал. 5 от Конституцията е допустимо при спазване на следните
кумулативни условия: отчуждаването да е
въз основа на закон; да е само за държавни
или общински нужди; тези нужди да не могат
да бъдат задоволени по друг начин; да бъде
определено равностойно на отчуждения имот
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обезщетение; определеното обезщетение да
бъде предварително изплатено на собственика
или собствениците.
Отчуждаването се осъществява чрез постановяване на индивидуален административен
акт с конститутивно действие, по силата на
който държавата придобива собствеността върху отчуждения имот на оригинерно основание.
Специалните закони, които регламентират
реда за принудително отчуждаване на частна собственост от физически и юридически
лица, са Законът за държавната собственост и
Законът за общинската собственост. Законът,
който посочва нуждата от отчуждаване за изграждане на обекти – публична собственост на
държавата и общините, е Законът за устройство
на територията. Отчуждаването по Закона
за държавната собственост за изграждане на
национални обекти се извършва с решение
на Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите
(чл. 34а, ал. 1 от ЗДС), а в останалите случаи – със заповед на областния управител по
предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството и министъра
на финансите (чл. 34а, ал. 2 от ЗДС).
Основната предпоставка за извършване на
принудително отчуждаване както по чл. 17,
ал. 5 от Конституцията, така и по чл. 32, ал. 1
от ЗДС, е наличието на държавна нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин.
Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗДС тази нужда се
установява с влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти
за задоволяване на държавните нужди, или
одобрен подробен устройствен план, който
предвижда изграждане на национален обект,
за който е налице влязло в сила разпореждане
за допускане на предварително изпълнение,
или по друг начин, предвиден в закон. Във
всички случаи основание за започване на
производство по принудително отчуждаване
на частна собственост е наличието на влязъл в
сила подробен устройствен план, предвиждащ
изграждане на обекти – публична държавна
собственост. Кои са тези обекти е указано в
текста на чл. 205, т. 1 – 5 от глава седемнадесета на Закона за устройство на територията
„Обезщетяване при принудително отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на
обекти – публична собственост на държавата
и общините“. От съдържанието на посочената разпоредба се установява, че част от тези
обекти отговарят на определението за „национален обект“ по смисъла на § 1 от ДР на
ЗДС, но са посочени и други, които остават
извън това определение.
Подробните устройствени планове съгласно
чл. 103, ал. 3 от ЗУТ определят конкретното
предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана.
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Подробен устройствен план се изработва и
одобрява за един или група поземлени имоти
във и извън границите на урбанизираните
територии и за изграждане на национални
обекти и обекти с национално значение. В
Закона за устройство на територията изработването и одобряването на подробни устройствени планове за тези обекти е уредено
едновременно и по идентичен начин в редица
норми: чл. 109, ал. 3, т. 1 и 2; чл. 124а, ал. 4,
т. 2; чл. 128, ал. 12, т. 2, буква „б“; чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“; чл. 131, ал. 3. Понятията
„национален обект“ и „обект с национално
значение“ са употребени в Закона за устройство на територията и в други разпоредби,
свързани с инвестиционното проектиране и
строителството: чл. 144, ал. 6; чл. 145, ал. 1,
т. 3, буква „б“; чл. 153, ал. 2, т. 3. В чл. 215,
ал. 4, изр. второ и ал. 7 от ЗУТ е уредена процедурата по съдебно оспорване на подробни
устройствени планове и разрешения за строеж
също за такива обекти.
Принудителното отчуждаване на частна
собственост по Закона за държавната собственост може да бъде предприето при наличие
на влязъл в сила подробен устройствен план,
който предвижда изграждане на някои от
обектите, изрично описани в чл. 205, т. 1 – 5
от ЗУТ, независимо от това дали са обявени
за „национални“ по смисъла на Закона за
държавната собственост или за такива „с
национално значение“ по смисъла на Закона
за устройство на територията, защото всички
те са обекти – публична собственост на държавата, и са предназначени да задоволяват
публични нужди.
Частично оспорената от президента разпоредба на чл. 39б, ал. 1 от ЗДС урежда реда и
предпоставките за допускане на предварително
изпълнение на акта за отчуждаване. Тя не
въвежда условия за принудително отчуждаване на частна собственост в несъответствие
с чл. 17, ал. 5 от Конституцията. Условията,
които трябва да са налице, за да се пристъпи
към принудително отчуждаване на частна
собственост, са посочени в конституционната
норма на чл. 17, ал. 5 и в разпоредбата на
чл. 32, ал. 1 от ЗДС, а не в атакуваната част
от чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС. Поради това не
е възможно чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС в частта
„обект с национално значение“ да разширява
възможността за принудително отчуждаване
на частна собственост за изграждане на национални обекти и на обекти с национално
значение в несъответствие с чл. 17, ал. 5 от
Конституцията, както се твърди в искането
на президента.
Разпоредбата на § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ
не е предмет на оспорване по настоящото
конституционно дело. Освен това тази разпоредба не е материалноправна. Съдържанието є е относимо само по отношение на
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Закона за устройство на територията, което
изрично е посочено в § 5 от ДР на ЗУТ. Условията за определяне на даден обект като
такъв с национално значение са посочени в
конкретните материални закони. Следва да
се има предвид и това, че оспореният израз
„обект с национално значение“ е употребен
от законодателя в текста на чл. 39б, ал. 1, т. 1
от ЗДС за нуждата от допускане на предварително изпълнение на акта за отчуждаване,
финализиращ отчуждителното производство
в случаите, в които с влязъл в сила подробен
устройствен план имотите са вече отредени
за изграждане на национален обект или обект
с национално значение. Тези две категории
обек ти са предпоставка за доп ускане на
предварително изпълнение, а не основание
за принудително отчуждаване. Влезлият в
сила подробен устройствен план, предвиждащ
изграждане на обекти – публична собственост
на държавата, косвено е във връзка с едно
от условията на конституционната норма за
принудително отчуждаване, тъй като установява наличието на държавна нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин. В тези
обекти – публична собственост на държавата,
влизат както национални обекти по смисъла на
§ 1 от ДР на ЗДС, така и обекти с национално
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията. Това следва от изброяването
на тези обекти в чл. 205, т. 1 – 5 от ЗУТ, които включват не само националните обекти,
посочени в § 1 от ДР на ЗДС, но и други, за
които законът допуска отчуждаване. Сред тях
са и обектите с национално значение, за които
в чл. 109, ал. 3, т. 1 от ЗУТ изрично се допуска
изработване на подробен устройствен план.
Поради това е конституционносъобразна оспорената разпоредба, поставяща като условие
за предварително изпълнение наличието на
влязъл в сила подробен устройствен план, с
който имотът вече е отреден за изграждане на
обект с национално значение по смисъла на
Закона за устройство на територията, както
и за национален обект по смисъла на § 1 от
ДР на ЗДС.
Конституционният съд намира, че оспореният израз от чл. 39б, ал. 1, т. 1, който съдържа
едно от основанията за предварително изпълнение на акта за отчуждаване, следва да се
разглежда в цялостния контекст на правната
норма, а не отделно, както е направено в
искането. Посочената разпоредба предвижда
предварително изпълнение на акта за отчуждаване на двете категории обекти – национални
и такива с национално значение, предвидени
с подробния устройствен план, за да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси, като и тук критерият е наличието
на особено важен държавен интерес, който
съответства на чл. 17, ал. 5 от Конституцията
за наличие на държавни нужди.
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Предпоставките за предварително изпълнение на акта за отчуждаване са очертани в
три точки в чл. 39б, ал. 1 от ЗДС по отношение и на двата вида национални обекти, като
преценката за наличието им е предоставена
на безпристрастен съд, което е гаранция за
защита на правата на собствениците на отчуждените имоти. Конституционният съд е имал
повод да посочи в Решение № 5 от 2003 г. по
к.д. № 5/2003 г., че „съдебната защита е найвисшата правна гаранция както за защита на
правата и законните интереси на гражданите
и юридическите лица, така и като гаранция
за законосъобразност на издаваните от изпълнителната власт административни актове“.
Следва да се отбележи и обстоятелството,
че това, дали даден обект е такъв с национално
значение, е предмет не на съдебното производство по чл. 39б, ал. 1 от ЗДС за допускане
на предварително изпълнение, а на съдебното
производство по оспорване на подробния устройствен план, предвиждащ изграждането
му, или на производството по оспорване на
решението на Министерския съвет, с което
обектът е обявен за такъв с национално
значение. Тези производства, инициирани
от собствениците на имотите и развили се с
тяхно участие, предхождат отчуждаването и
гарантират правата на частните собственици.
Нужно е да се подчертае и това, че с искането на президента не се оспорва предварителното изпълнение на акта за отчуждаване
за изграждане на национални обекти, което
налага извод, че самият вносител не счита, че
в тази си част разпоредбата е противоконституционна. Поради еднаквото правно положение
на двата вида обекти съгласно устройствения
закон – обекти, публична собственост на държавата по чл. 205 от ЗУТ, Конституционният
съд намира, че включването на израза „обект
с национално значение“ в текста на чл. 39б,
ал. 1, т. 1 от ЗДС не противоречи на чл. 17,
ал. 5 от Конституцията.
Принципът на правовата държава изисква
от законодателя да е последователен и предвидим. Необходимо е приеманите от него закони
да гарантират правната сигурност и да зачитат
придобитите от гражданите и юридическите
лица права, без да ги засягат непропорционално. Когато се налага ограничаване на
конституционно защитени права, то следва да
бъде правно обосновано и еднакво за всички
в името на друг също така конституционно
защитен обществен интерес.
Оспорената разпоредба не нарушава изискването за пропорционалност като проявление
на принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, защото ограничението
на частната собственост на физическите и
юридическите лица е по силата на конституционната норма на чл. 17, ал. 5 и съответната
є разпоредба на чл. 32, ал. 1 от ЗДС, допус-
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кащи принудително отчуждаване на частна
собственост в името на друг конституционно
защитен публичен интерес, какъвто е нуждата от изграждане на обекти – публична
собственост на държавата. Сред тези обекти
по силата на чл. 205 от ЗУТ попадат както
националните обекти по § 1 от ДР на ЗДС,
така и обектите с национално значение по
смисъла на § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ, стига да
са предвидени за изграждане с влязъл в сила
подробен устройствен план, който подлежи
на самостоятелно оспорване по съдебен ред.
Допусканото от Конституцията, Закона за
държавната собственост и Закона за устройство на територията принудително отчуждаване на частна собственост за изграждане на
обекти с национално значение представлява
ограничение на правото на собственост. Това
ограничение е обществено оправдано и пропорционално, тъй като срещу отнемането на
собствеността собствениците на отчуждени
имоти получават предварително изплатено
съответстващо обезщетение, а отчуждаването
се осъществява само за публични нужди, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин,
като за спазването на тези предпоставки е
предвиден съдебен контрол.
Разпоредбата на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС,
с която се допуска предварително изпълнение
на акта за отчуждаване, в частта на оспорения
израз „обект с национално значение по смисъла
на Закона за устройство на територията“ на
още по-силно основание не е непропорционална. Гаранция за това, че ограничението
на правото на частна собственост при предварителното изпълнение на акта за отчуждаване е пропорционално и предвидимо, са
създадените от законодателя предпоставки за
неговото допускане при изрично посочените
основания и от независим съд, съблюдаващ
спазването им. Предварителното изпълнение
на акта за отчуждаване се допуска срещу
предварително внесено обезщетение по сметка
на правоимащите собственици, както и парична гаранция в размер на 1/3 от внесеното
обезщетение, която служи за изплащане на
евентуално увеличения от съда размер на
обезщетението и за покриване на евентуални
претенции за обезщетението за пропуснати
ползи и за вредите върху имота, причинени
от това предварително изпълнение – чл. 39б,
ал. 1, т. 1, 2 и 3, ал. 2, 3, 5, 7 и 12 от ЗДС. С
тази уредба на предварителното изпълнение
на акта за отчуждаване по чл. 39б, ал. 1, т. 1
от ЗДС, вкл. и с израза „обект с национално
значение по смисъла на Закона за устройство на територията“, е спазен принципът на
правовата държава за гарантиране на правна
сигурност, предвидимост и пропорционалност, поради което липсва противоконституционност на това основание. Правото на
собственост, гарантирано от Основния закон,
не е абсолютно в конституционния смисъл
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на понятието, като Конституцията допуска
ограничаването на това право. Частично
оспореното от президента предварително изпълнение на акта за отчуждаване на частна
собственост не е конституционно нетърпимо
предвид гарантираното оспорване пред съд
както на отчуждаването, така и на размера
на обезщетението.
Не е основателно и направеното от президента искане за установяване на несъответствие на чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „обект с
национално значение по смисъла на Закона за
устройство на територията“ с чл. 1, изр. второ
от Протокол № 1 към КЗПЧОС и с чл. 17,
§ 2 от Всеобщата декларация за правата на
човека от 10 декември 1948 г. Двата текста,
на които вносителят се позовава, касаят
мирното ползване на частната собственост и
това, че никой не може да бъде произволно
лишаван от своята собственост. Както беше
посочено по-горе, оспорената разпоредба
на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС в частта „или
обект с национално значение по смисъла
на Закона за устройство на територията“
не урежда принудителното отчуждаване на
частна собственост, а предвижда само предварително изпълнение на вече издадения акт за
отчуждаване, което се допуска от независим
съд при установени в закон изисквания, едно
от които е конституционното изискване за
предварително и равностойно обезщетение
на собственика на имота.
Разпоредбата на чл. 1 от Протокол № 1
към КЗПЧОС съдържа три отделни правила,
първото от които формулира принципа за
необезпокоявано ползване на собствеността.
Второто правило, на което се позовава президентът в искането си, се отнася до лишаването
от собственост и го подчинява на определени
условия. Третото правило установява правото
на държавите да приемат закони, каквито
считат за необходими за осъществяването на
контрол върху ползването на собствеността
в съответствие с общия интерес.
В практиката си Европейският съд по правата на човека приема, че държавите имат
право на суверенна преценка при приемане
на вътрешното си законодателство, отнасящо се до регламентиране на условията, при
които може да бъде предвидено лишаването
от собственост в обществен интерес. В тези
случаи Съдът признава на държавите правото
да приемат закони, с които се ограничават
права на граждани в интерес на обществото, без да има право да се произнася дали
съответните законодателни разпоредби са
най-доброто разрешение (в този смисъл Решение от 23.03.1999 г. по делото „Ceskomoravska
myslivecka jednota срещу Чехия“; Решение
от 19.12.1989 г. по делото „Мелахер и други
срещу Австрия“; Решение от 21.02.1986 г. по
делото „Джеймс и други срещу Обединеното
кралство“ и др.). Съдът приема също така, че
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ограничаването на правото на собственост,
предвидено в закон и извършено за осъществяване на легитимна социална, икономическа
или друга политика, е в интерес на обществото.
Провеждането на благоустройствена политика
е в обществен интерес, като е признато, че
в тази комплексна и трудна област страните
разполагат с широка свобода на преценка,
за да осъществяват своята политика в тази
материя (Решение от 23.09.1982 г. по делото
„Спорунг и Льонрот срещу Швеция“).
Според постоянната практика на Европейския съд по правата на човека няма нарушение
на чл. 1 от Протокол № 1 към КЗПЧОС, когато
отнемането на собствеността е в обществена полза, направено е въз основа на закон,
уреждащ процедурата, по която се извършва
отчуждаването, без прекомерно забавяне и
срещу справедливо и своевременно обезщетение. В тези случаи се приема, че намесата в
правото на собственост чрез отнемането му е
пропорционална на целта – да бъде задоволен
общественият интерес.
Оспорената от президента уредба в чл. 39б,
ал. 1, т. 1 от ЗДС относно обектите с национално значение е в пълно съответствие с
посочените изисквания на чл. 1 от Протокол
№ 1 към КЗПЧОС, защото предварителното
изпълнение се допуска само от независим съд
при ясно и конкретно определени в закона
предпоставки и при установена въз основа на
закон държавна нужда. Налице е гарантирана
от закона защита на правата на собствениците на отчуждени имоти, с което е осигурено
съответствие между използваните средства и
преследваната цел.
Другите два акта, по отношение на които
се твърди несъответствие – чл. 17, пар. 2 от
Всеобщата декларация за правата на човека
и чл. 17 от Хартата на основните права на
Европейския съюз, също допускат отнемането
на собствеността в обществена полза в предвидените със закон случаи и при посочените
в него конкретни условия и при справедливо
и своевременно обезщетение за понесената
загуба. Правилата на принудителното отчуждаване и на допускането на предварително
изпълнение на акта за отчуждаване както за
национален обект, така и за обект с национално
значение, са уредени по еднакъв начин, като
държавната нужда е предварително определена с влязъл в сила подробен устройствен
план, предварително е заплатено справедливо
обезщетение в размер на пазарната цена на
отчуждения имот с предвидена възможност
за съдебно оспорване, предварително е внесена гаранция за евентуалното увеличение на
обезщетението и за причинени от предварителното изпълнение вреди.
С оглед горното Конституционният съд
приема, че чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС в оспорената си част не е в несъответствие с общопризнатите норми на международното право.
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Относно искането за установяване на противоконституционност на чл. 42а, ал. 3 от ЗДС:
При п ри н у д и т ел но т о о т ч у ж да ва не на
частна собственост в чл. 32, ал. 2 от ЗДС е
въведено правилото за равностойно парично
обезщетяване на собственика на отчуждения
имот. Изключение от това общо правило е
предвидено в раздел ІІІ на глава втора от
закона, отнасящо се до обезщетение при
отчуждаване на земеделски земи и горски
територии. В чл. 42а, ал. 1 от ЗДС е прието,
че като равностойно обезщетение при отчуждаването на посочените имоти може да се предостави имот – частна държавна собственост,
от държавния поземлен фонд и от горските
територии – държавна собственост. По този
начин, без да отрича общия принцип в чл. 32,
ал. 2 от ЗДС, законодателят, като е отчел
предназначението на земеделските земи и
горските територии, е акцентирал на имотното обезщетяване с равностоен имот – частна
държавна собственост.
С чл. 42а, ал. 2 от ЗДС е предвидено изключение от посоченото общо правило, като
е прието, че когато отчуждаваният имот е с
размери, по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за
ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка
за гора, не се допуска имотно обезщетяване.
Подобно разрешение има за цел да не се
допуска раздробяването на предоставените
в обезщетение имоти, което ги прави потрудни за управление и обработване. Такива
ограничения съществуват и в чл. 72 от Закона
за наследството и чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
С разпоредбата на ал. 3 на чл. 42а от ЗДС
е предвидено, че изключението по ал. 2 не
се прилага при отчуждаване на имоти – собственост на едно физическо или юридическо
лице, както и на имоти на едни и същи съсоб
ственици, с обща площ над 50 дка.
Конституционният съд е постоянен в практиката си, че в съответствие с чл. 4, ал. 1 от
Конституцията всяко изключение от приетите
със законите общи правила трябва да бъде
точно, ясно и недвусмислено формулирано.
Приетото с чл. 42а, ал. 3 от ЗДС изключение
от изключението не отговаря на тези условия. Редакцията на разпоредбата е неясна
до степен на неразбираемост, което поставя
под съмнение възможността є да регулира
обществените отношения, за които се отнася.
Налице е двусмислие и непрецизност в изказа,
което неминуемо ще доведе до противоречие
при приложението на закона, както и до
различна съдебна практика. Използваният
от законодателя израз „с обща площ над 50
дка“ не е ясен и предвидим, като създава
възможност за различно тълкуване. Не е
ясно дали този израз се отнася до обхвата
на цялата собственост или само до размера
на отчуждената част, както и дали тази част
касае отчуждаването на земеделски земи и
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горски територии за изграждането на един
обект или на различни такива. Не е ясен и
изразът „и на имоти на едни и същи собственици“ по отношение на възникването на
правото на имотно обезщетение и значението
и участието на всеки съсобственик и частта
му, подлежаща на отчуждаване, спрямо общата площ. Наличието на тези неясноти се
потвърждава и от представените от заинтересуваните институции и поканените изтъкнати
специалисти становища и правни мнения, в
които се съдържат различни разбирания на
смисъла на нормата.
Правовата държава, както се поддържа в
Решение № 13 от 2012 г. по к.д. № 6/2012 г.,
предполага липсата на противоречие между
текстовете на един закон, наличието на единна
система от ясни правила, които да не създават
несигурност сред адресатите си с възможността да бъдат различно интерпретирани и
съответно прилагани.
С Решение № 12 от 2013 г. по к.д. № 9/2013 г.
Конституционният съд е направил извод, че
когато рамката на съответното изключение
не е определена по начин, който изключва
всякакво двусмислие, съмнение и неопределеност, за да осигури еднаквото прилагане
на изключението за всички еднакви случаи,
е налице нарушение на конституционния
принцип на правовата държава (в този смисъл също са Решение № 3 от 2014 г. по к.д.
№ 10/2013 г.; Решение № 3 от 2017 г. по к.д.
№ 11/2016 г. и др.).
По тези съображения съдът намира, че
оспорената законова разпоредба не изпълнява
конституционните изисквания за гарантиране
на правовия ред в държавата, на правната
предвидимост и сигурност, поради което е в
противоречие с принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и следва
да бъде обявена за противоконституционна.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на
Република България Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на президента на Репуб
лика България за установяване на противоконституционност и за несъответствие с чл. 1,
изр. 2 от Протокол № 1 към Конвенцията
за защита на правата на човека и основните свободи и с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата
декларация за правата на човека на чл. 39б,
ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията“ от Закона за държавната
собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г.;
посл. изм., бр. 94 от 29.11.2019 г.).
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 42а, а л. 3 от Закона за
държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
21.05.1996 г.; посл. изм., бр. 94 от 29.11.2019 г.).
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Съдиите Георги Ангелов, Константин Пенчев и Атанас Семов са подписали решението
с особено мнение по отношение на чл. 39б,
ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията“ от Закона за държавната
собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г.;
посл. изм. и доп., бр. 94 от 29.11.2019 г.).
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдиите Георги Ангелов и Атанас Семов
по конституционно дело № 8 от 2019 г.
Намираме оспорването на частта от чл. 39б,
ал. 1, т. 1 от Закона за държавната собственост
(ЗДС) за основателно.
1. а. Разпоредбата противоречи пряко на
чл. 17, ал. 5, последните две предложения от
Конституцията. Това впрочем важи изобщо за
самата възможност за предварително изпълнение на волеизявленията (актовете) за принудително отчуждаване на частна собственост.
Практиката на Конституционния съд по
въпроса е синтезирана в неговото Решение
№ 6 от 2013 г., което няма да възпроизвеждаме
подробно. Във всеки случай „предварително“
по смисъла на конституционната норма значи
обезщетението да е вече дадено (да е у или да
е на разположение на отчуждавания), а „равностойно“ – да е безспорно по вид и размер
и да е предоставено изцяло. Обезщетяването
е conditio sine qua non за прекратяването на
досегашната собственост и за възникването
на правото на собственост на държавата
върху вещта.
Предварителното изпълнение на отчуждителен акт означава не друго, а вещта да бъде
принудително отнета от собственика є. То е
тъкмо противоположното на обявената в чл. 17,
ал. 3 от Конституцията неприкосновеност,
„недокосваемост“ на частната собственост
от никого извън нейния собственик. Без да
са установени и изпълнени конституционните изисквания за това, лицето, чиято вещ
се отчуждава, се лишава от всички правни
възможности, които му дава неговото право
на собственост, условно групирани в правомощията му да владее и да се ползва от вещта.
Остава му единствено правомощието да се
разпорежда с нея като „гол“ собственик, в
какъвто е превърнат не по своя воля.
б. Предварителното изпълнение на акта за
отчуждаване същевременно противоречи на
задължението на законодателя, установено от
чл. 17, ал. 1 от Конституцията, да гарантира и
да защитава правото на собственост. Правомерността на отчуждаването, както при всяко
предварително изпълнение, е „на кредит“.
Това обаче по силата на конституционната
норма е недопустимо спрямо правото на собственост. При предварителното изпълнение
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неговото фактическо упражняване не само
не е защитено, още по-малко гарантирано, а
точно обратното – то е суспендирано.
2. Член 17, ал. 5 от Конституцията изисква
принудителното отчуждаване на собственост
да става „въз основа на закон“. Хипотезите,
в които отчуждаването може да се случи,
следователно трябва да са посочени: а) от законодателната, а не от друга от трите власти,
и б) да са със степен на определеност, която
не допуска различно тяхно определяне или
разширяването им от друга, по-конкретно – от
изпълнителната власт.
Оспорената разпоредба не постига това. По
легалната дефиниция на § 5, т. 62 от Закона
за устройство на територията, към който тя
препраща, обект с национално значение е
„обект, определен като такъв със закон или с
акт на Министерския съвет“. Чрез препращането и към второто предложение на § 5, т. 62
законодателят всъщност прехвърля на Министерския съвет част от своята конституционна
компетентност да посочи, и то всичките,
хипотези, в които може да се извършва принудително отчуждаване. Такова прехвърляне
е недопустимо не просто заради забраната на
чл. 2, ал. 2 от Закона за нормативните актове,
а изначално, защото нарушава установеното
в чл. 17, ал. 5 от Конституцията разделение
на властите при принудителното отчуждаване
на собственост.
3. Оспорената разпоредба не съответства
на чл. 17, т. 2 от Всеобщата декларация за
правата на човека и на чл. 1, § 1, изр. 2 от
Протокол № 1 към Европейската конвенция
за правата и основните свободи на човека.
Съгласно Декларацията „никой не трябва
да бъде произволно лишаван от своята собственост“. „Произволно“ е в смисъла си на
„без правила, без закон“. Според Конвенцията „никой не може да бъде лишен от своята
собственост, освен ... съгласно условията,
предвидени в закона и в общите принципи на
международното право“. И по двете разпоредби
лишаването, и то както юридическото, така
и (на по-силно основание) фактическото, е
допустимо само въз основа на правна норма.
Приложението на правната норма се предхожда от проверка на нейната действителност
(„висша критика на закона“), която задължително включва преценка за съотношението є
с другите норми съобразно юридическата им
сила (нормативна йерархия).
Щом предварителното изпълнение на волеизявлението за принудително отчуждаване е
конституционно недопустимо, то няма как да
удовлетвори изискването на двата международни договора за законност (правомерност)
на лишаването от собственост.
Конституционни съдии:
Георги Ангелов
Атанас Семов
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на съдията Константин Пенчев
по конституционно дело № 8 от 2019 г.
На м и ра м иск а не т о на п ре зи ден та на
Реп убл ика Бъ л гари я за ус та новя ва не на
противоконституционност на чл. 39б, ал. 1,
т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство
на територията“ от Закона за държавната
собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.;
посл. изм., бр. 94 от 29.11.2019 г.) за основателно, макар и по съображения, различни
от изложените в него.
Съгласно чл. 17, ал. 5 от Конституцията
принудително отчуждаване на собственост
на граждани и юридически лица като изключение от правилото за неприкосновеност
на частната собственост е допустимо при
наличието на следните кумулативно дадени
изисквания: отчуждаването да се извършва
въз основа на закон, и то само за държавни
или общински нужди; тези нужди да не могат
да бъдат задоволени по никакъв друг начин;
предварително да е изплатено равностойно
на отчуждавания имот обезщетение. Когато
размерът на дължимото обезщетение е предмет
на съдебен спор, превеждането по сметка на
собственика, респ. на областния управител, на
определеното в акта за отчуждаване обезщетение не може да се приеме за изпълнение на
изискването на чл. 17, ал. 5 от Основния закон.
Равностойно обезщетение е само това, което
съдът определи, и едва след превеждането му
по сметка на собственика може да се приеме,
че са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 5
от Конституцията. Следователно всяка разпоредба, уреждаща предварително изпълнение
на акта за отчуждаване на имот, би била в
противоречие с конституционното изискване
за предварително изплащане на равностойно
обезщетение. Общественият интерес, налагащ
спешното задоволяване на държавните или
общинските нужди от отчуждавания имот,
следва да бъде задоволен чрез други законодателни решения (напр. ускоряване на съдебните
процедури по делата за оспорване на размера
на дължимите обезщетения), но не и чрез
допускане на предварително изпълнение на
актовете за отчуждаване.
Подобни са били и мотивите, с които
Конституционният съд с Решение № 6 от
15.07.2013 г. по к.д. № 5/2013 г. е обявил за
противоконституционни тогава действащи
разпоредби от Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост,
регламентиращи предварителното изпълнение
на акта за отчуждаване.
Предмет на искането на президента на
Република България е не цялата разпоредба
на чл. 39б, уреждаща предварителното изпълнение на акта за отчуждаване, а само основа-

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

нието за предварително изпълнение, посочено
в чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с
национално значение по смисъла на Закона
за устройство на територията“, поради което
само в тази част Конституционният съд би
могъл да установи противоконституционност.
С оглед изложеното приемам, че в тази
част искането на президента е основателно.
Конституционен съдия:
Константин Пенчев
9341

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 9
от 10 декември 2019 г.

за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса
Чл. 1. Пакетът медицинска помощ, гара н т и ра н о т бюд же т а на На ц иона л нат а
здравноосигурителна каса, съдържа здравни
дейности, услуги и стоки, определени по вид
и обхват, по отделни медицински специалности, по заболявания или групи заболявания,
съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 и 12.
Чл. 2. В случай че към момента на приключване на дейностите по амбулаторните
процедури по приложение № 7, с изключение на амбулаторни процедури № 5, 30, 31
и 38, се установи от медицински специалист
необходимост от наблюдение на пациента в
стационарни условия с цел предотвратяване
на медицински риск от усложнения в резултат
на проведената амбулаторна процедура, той
може да бъде хоспитализиран по клинична
пътека с наименование и съдържание съгласно
приложение № 10, но за период не по-дълъг
от 48 часа.
Чл. 3. К линична пътека с договорен с
националния рамков договор за медицинските дейности минимален престой до 3 дни
може да бъде изпълнена и приключена като
амбулаторна процедура с наименование и
съдържание съгласно приложение № 11, в
случай че в рамките на не по-малко от 12
часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека по отношение
на него са изпълнени всички задължителни
дейности и са налице всички условия за дехоспитализация, определени с националния
рамков договор, и е налице писмена оценка
от лекар за липсата на медицински риск за
пациента от приключването на дейността по
клиничната пътека.
Чл. 4. За заболяванията съгласно приложение № 12 се осигурява комплексно лечение
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(осигурява се всяка една отделна част от
цялостния процес на лечение).
Чл. 5. (1) Противотуморните лекарствени
продукти, осигуряващи основното лечение
при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в съответствие с
у твърдените фармако-терапевтични ръководства, необходимите еритро-, тромбо- и
гранулоцитни колонистимулиращи фактори,
имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия, бифосфонатите и
другите лекарствени продукти, повлияващи
костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване и лечение, са включени в пакета
дейности по системно лекарствено лечение на
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична
медицинска помощ.
(2) Пакетът по настоящата наредба включва
и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни
и инвазивни интервенции при пациенти с
вродени коагулопатии.
Допълнителни разпоредби
§ 1. „Клинична пътека“ е система от определени с националния рамков договор за
медицинските дейности изисквания и указания
за поведение на различни видове медицински
специалисти при изпълнението на определени
по вид и обхват дейности по отношение на
пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой
не по-кратък от 48 часа.
§ 2. „Клинична процедура“ е система от
определени с националния рамков договор за
медицинските дейности изисквания и указания
за поведение на различни видове медицински
специалисти в специализирани структури на
лечебни заведения за болнична помощ при
изпълнението по отношение на пациента
на определени по вид и обхват дейности самостоятелно и/или преди, по време на или
след болнично лечение по клинична пътека.
Клиничната процедура е с продължителност
до 24 часа.
§ 3. „Амбулаторна процедура“ е система
от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и
указания за поведение на различни видове
медицински специалисти при изпълнението
на определени по вид и обхват дейности в
лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за
кожно-венерически заболявания и лечебни
заведения за извънболнична помощ с легла,
съответно с диализни постове (диализни места)
по отношение на пациенти, чието състояние
не налага непрекъснат престой в лечебното
заведение.
§ 4. „Дежурен кабинет“ е структура на
лечебно заведение за болнична помощ и на
лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ от Закона за
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лечебните заведения, както и организирана на
функционален принцип на базата на сключен
договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения дейност на най-малко две
лечебни заведения за първична медицинска
помощ, в която лекари със специалност по
обща медицина, с друга специалност или по
изключение без специалност оказват между
20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните
дни и денонощно през почивните и празничните
дни медицинска помощ на здравноосигурените
лица по повод остри и изострени хронични
заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във
времето с цел да бъде изпълнена в рамките на
утвърдения работен график на лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ.
Заключителни разпоредби
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
§ 6. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 и 12 към наредбата се обнародват като
притурка само на интернет страницата на
„Държавен вестник“ към броя на вестника,
в който е обнародвана наредбата.
Министър:
Кирил Ананиев
9402

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 9
от 5 декември 2019 г.

за защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията, редът и начинът за организиране
и провеждане на защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди.
(2) Основни задачи по защитата на горските
територии са:
1. установяване появата и разпространението на болести, вредители и други повреди,
мониторинг и оценка на въздействието им
върху здравословното състояние на горскодървесната растителност;
2. изготвяне на прогнози за поява и развитие на болести, вредители и други повреди;
3. прилагане на методи и средства за защита на горите и създаване на организация
за контрол и борба с болести, вредители и
други повреди;
4. отчитане и анализиране на проведените
лесозащитни мероприятия;
5. предлагане на решения на лесозащитни и
екологични проблеми, свързани със защитата
на горските територии.
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Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ) осъществява държавната
политика в областта на защитата на горските
територии от болести, вредители и други пов
реди, включително използването на продукти
за растителна защита (ПРЗ).
(2) Изпълнителната агенция по горите
оказва методическо ръководство, консултира
собствениците на гори, дава предписания и
извършва контрол по защитата на горските
територии от болести, вредители и други
повреди.
(3) Лесозащитните станции (ЛЗС) оказват
методическо и практическо ръководство,
консултират, дават предписания и извършват
контрол по защитата на горските територии
от болести, вредители и други повреди в определения им териториален обхват на дейност.
(4) Регионалните дирекции по горите (РДГ)
консултират, дават предписания, координират и контролират дейността по защитата на
горските територии в определения им териториален обхват на дейност.
(5) Предписанията на органите по ал. 2,
3 и 4 за защита на горите от болести, вредители и други повреди са задължителни за
държавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите (ЗГ), общините, учебно-опитните
горски стопанства (УОГС) и другите собственици на горски територии.
Чл. 3. Лесозащитните станции:
1. изготвят прогнозите за нападение от болести, вредители и други повреди и определят
необходимостта от лесозащитни мероприятия;
2. оказват методическо и практическо
ръководство и консултират държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ, общините, УОГС и
другите собственици на горски територии по
въпросите на растителната защита;
3. извършват контрол на проведените наб
людения и лесопатологични обследвания;
4. провеждат лесопатологичен мониторинг
в стационарни обекти, лабораторни изследвания и анализи;
5. дават предписания за провеждане на
лесозащитни мероприятия в горските територии, които се регистрират в деловодната
система на съответната ЛЗС;
6. въвеждат, проверяват и актуализират
данни в информационната система на ИАГ относно мероприятията, свързани със защитата
на горските територии от болести, вредители
и други повреди;
7. определят необходимостта и вида на
прилаганите ПРЗ;
8. проверяват и издават удостоверения за
здравословното състояние на посадъчния
материал в горските разсадници, които се
регистрират в съответната деловодна система;
9. осъществяват контрол на цялостната дейност при провеждане на въздушно пръскане;
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10. контролират изпълнението на предписаните и/или предвидените в прогнозите
мероприятия за защита на горските територии;
11. изготвят отчети за здравословното състояние на горските територии и проведените
лесозащитни мероприятия;
12. провеждат специализирани инструктажи
и обучения;
13. правят предложение до Националната
комисия по лесозащита за обявяване на каламитет или епифитотия;
14. организират, координират и контролират защитата на горите в случаите на обявен
каламитет или епифитотия;
15. изготвят предложения до ИАГ за използване на разрешени за употреба ПРЗ в
горските територии по реда на Закона за
защита на растенията (ЗЗР);
16. участват в провеждането на национален мониторинг на карантинни вредители в
горските екосистеми;
17. осъществяват и други функции и задачи съгласно устройствения правилник на
съответната ЛЗС.
Чл. 4. Регионалните дирекции по горите
извършват следните дейности, свързани със
защитата на горските територии от болести,
вредители и други повреди:
1. консултират държавните предприятия
по чл. 163 от ЗГ, общините, УОГС и другите
собственици на горски територии по защита на
горите от болести, вредители и други повреди;
2. осъществяват контрол по изпълнение
на дадените указания, предписания и проведените мероприятия за защита на горските
територии;
3. издават предписания за провеждане на
санитарна и принудителна сеч, които се регистрират в съответната деловодна система и се
публикуват на интернет страницата на ИАГ;
4. въвеж дат данни в информационната
система на И АГ относно мероприятията,
свързани със защитата на горските територии
на територията на съответната РДГ.
Чл. 5. Собствениците на горски територии,
съответно лицата, на които са предоставени
за управление, организират и осъществяват
следните дейности, свързани със защитата на
горските територии от болести, вредители и
други повреди:
1. провеждат наблюдение и сигнализират
за установени болести, вредители и други
повреди в горите;
2. провеждат лесопатологично обследване
за наличие на болести, вредители и други
повреди;
3. изпълняват предвидените с прогнози и
предписания лесозащитни мероприятия;
4. изготвят сведение за резултатите от
предприетите мерки за борба;

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

5. въвеж дат данни в информационната
система на И АГ относно мероприятията,
свързани със защитата на горските територии на територията на съответното държавно
предприятие.
Чл. 6. (1) Защитата на горските територии
от болести, вредители и други повреди се
организира и осъществява от собствениците,
съответно от лицата, на които територията е
предоставена за управление, за тяхна сметка.
(2) В горските територии – държавна собственост, лесозащитните меропри яти я се
провеждат от териториалните поделения на
държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и
УОГС.
(3) Общините, физическите и юридичес
ките лица – собственици на гори, както и
техните обединения могат да възлагат чрез
договор дейностите по защита в горските
територии – тяхна собственост, на държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ или на
лесозащитните станции.
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на ИАГ
създава консултативен орган – Национална
комисия по лесозащита (НКЛЗ).
(2) В състава на НКЛЗ се включват представители на Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ), Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), ИАГ, Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ), ЛЗС, Института за гората при Българската академия на науките (ИГ при БАН)
и Лесотехническия университет (ЛТУ). При
необходимост в заседанията на НКЛЗ могат
да участват представители на държавните
предприятия по чл. 163 от ЗГ, собственици
на гори и други организации и институции.
(3) Заседанията на НКЛЗ се провеждат
веднъж годишно и при необходимост.
(4) Националната комисия по лесозащита
осъществява следните функции и задачи:
1. извършва анализ на здравословното състояние на горите в отделни райони и страната
и прави предложения;
2. преценява необходимостта от провеждане на лесозащитни мероприятия и дава
препоръки;
3. изготвя становище по представените
прогнози за очакваните нападения от болес
ти, вредители и други повреди в горските
територии;
4. анализира резултатите от лесопатологичния мониторинг на горските екосистеми;
5. дава становище за вида на използваните
ПРЗ в зависимост от здравословното състояние
на горите, вида и плътността на популациите
на вредителите;
6. обсъжда и приема експертни оценки по
въпросите на защитата на горите, възложени
със заповед на изпълнителния директор на
ИАГ;
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7. изготвя становище по годишните отчети на ЛЗС за проведените лесозащитни
мероприятия;
8. прави предложения при разработване на
нормативни актове в областта на защитата
на горите;
9. прави предложения за разработване на
нау чноизследователск и и прилож ни теми
по лесозащитни проблеми от национален
и регионален характер, изразява становище
по направените разработки и ги предлага за
утвърждаване от изпълнителния директор
на ИАГ;
10. дава предложения за предприемане
на мерки при възникване на каламитет или
епифитотия.
Чл. 8. (1) Оценка на здравословното състояние на горите и необходимостта от провеждане на защитни мероприятия в тях се
извършва с прогнози, изготвени от ЛЗС за
районите им на дейност. Прогнозите с положително становище от НКЛЗ се утвърждават
от изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При наличието на данни за каламитет или епифитотия в горските територии
се изготвя обосновка от съответната ЛЗС
за очакваните повреди и необходимостта от
провеждане на лесозащитни мероприятия.
(3) Въз основа на обосновката по ал. 2 изпълнителният директор на ИАГ свиква НКЛЗ
и представя предложение пред министъра на
земеделието, храните и горите за обявяване
на каламитет или епифитотия и осигуряване
на финансиране.
(4) Въз основа на предложението по ал. 3
министърът на земеделието, храните и горите
обявява със заповед каламитет или епифитотия
за определен район, област или за територията
на цялата страна. В заповедта се определят:
1. съответната територия от страната;
2. видът на вредителя или болестта;
3. видът на мерките за борба и срокът за
прилагането им.
(5) При обявен каламитет или епифитотия
всички лица, включително държавните и общинските органи, собствениците и ползвателите на горските територии в района, областта
или на територията на цялата страна, оказват съдействие при прилагане на мерките за
борба срещу съответния вредител или болест.
Чл. 9. (1) Изпълнителната агенци я по
горит е създава и поддържа информационна
система с база данни за защита на горските
територии от болести, вредители и други
повреди, съдържаща следната информация:
1. сигнали и сигнални листове;
2. резултати от лесопатологично обследване;
3. предписания;
4. предвидени лесозащитни мероприятия;
5. информация за необходимите продукти
за растителна защита;
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6. отчети на изпълнените мероприятия;
7. друга информация.
(2) Условията и редът за достъп до информационната система по ал. 1 се определят със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

в т о р а

НАБЛЮДЕНИЕ, СИГНАЛИЗИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ЛЕСОП АТОЛОГ ИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛИ
Раздел I
Наблюдение и сигнализиране
Чл. 10. (1) Наблюденията за установяване
на здравословното състояние на горските
територии, наличието на болести, вредители
и други повреди се провеждат целогодишно.
(2) Наблюденията по предходната алинея
се организират от собственика или от лицето, на което територията е предоставена
за управление, и се осъществяват от лица с
лесовъдско образование.
(3) При откриване на болести, вредители и
други повреди правоимащите лица съгласно
заповедта по чл. 9, ал. 2 въвеждат данните в
сигнален лист по образец, утвърден със заповед
на изпълнителния директор на ИАГ, който
се регистрира в информационната система
на ИАГ.
(4) Директорът на ДГС/ДЛС/УОГС или
ръководителят на общинската горска структура и на сдружението по чл. 183 от ЗГ при
необходимост организира извършването на
проверка в тридневен срок от регистрирането
на сигналния лист, като констатациите от
нея се отразяват в информационната система
на ИАГ.
(5) При необходимост лицата с достъп по
чл. 9, ал. 2 до информационната система на
ИАГ заявяват в сигналния лист искане за
допълнително обследване или консултация
от ЛЗС или РДГ.
Чл. 11. (1) При наличие на признаци за
фитосанитарни проблеми и/или повреди в
горските територии се подава сигнал в съответното държавно горско стопанство (ДГС),
държавно ловно стопанство (ДЛС), УОГС,
Регионалната дирекция по горите (РДГ), в
общинската горска структура или в сдружението по чл. 183 от ЗГ по телефон, факс,
електронна или обикновена поща. Сигнал
може да подаде всяко лице.
(2) В сигнала се посочва:
1. подател и данни за контакт;
2. местонахождение на засегната горска
територия;
3. описание на повредата.
(3) Постъпилите сигнали се регистрират в
съответната администрация.
(4) Когато постъпилият сигнал се отнася
за горска територия, която не се управлява
от получателя, той се препраща в тридневен
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срок от получаването му на лицето по ал. 1,
стопанисващо съответната територия.
(5) Проверките на сигнали за горски територии, собственост на физически и/или
юридически лица, се извършват от ДГС/
ДЛС/РДГ.
(6) Директорът на ДГС/ДЛС/УОГС/РДГ,
ръководителят на общинската горска структура и на сдружението по чл. 183 от ЗГ в 7-дневен
срок от получаване на сигнала организира
извършването на документална проверка, като
при необходимост се извършва и проверка
на терен. При констатиран фитосанитарен
проблем се прилага редът на чл. 10, ал. 3.
Раздел II
Мониторинг
Ч л. 12. Еколог и чни я т мони т оринг на
горските екосистеми е комплекс от задачи и
методи за наблюдение, събиране на информация, обобщаване и анализ на резултатите,
очертаване на тенденциите за състоянието
на горите в зависимост от въздействието
на отделни екологични фактори на средата
и тяхната динамика, който се провежда от
Изпълнителната агенция по околна среда.
Чл. 13. (1) Лесопатологичният мониторинг
в стационарните обекти се провежда от експерти от ЛЗС за проследяване числеността и
динамиката на вредители и болести, степента
на повреди в горите от тях и за определяне
на количествените и качествените показатели
на популациите и тенденциите за нарастване
или намаляване на градациите.
(2) Количествените и качествените показатели за отделните вредители и болести се
определят въз основа на данни, получени при
наблюдения в стационарни обекти, разположени в насаждения, в които периодично са
установявани огнища на нападения.
(3) Количествените и качествените показатели по ал. 2 са основа за съставяне на
прогнози за нападения.
Чл. 14. (1) Лесозащитните станции определят стационарни обекти по чл. 13, ал. 2 в
горски територии.
(2) Площта на всеки стационарен обект
трябва да бъде съобразена с биологията и
екологията на вредителя.
(3) За всеки стационарен обект ЛЗС отразяват събраните данни в сведение по образец
(приложение № 1).
Раздел III
Лесопатологично обследване
Чл. 15. (1) Лесопатологично обследване се
извършва целогодишно за установяване на
здравословното състояние на горските територии, както и при констатирано нападение
от болести, вредители и други повреди.
(2) При лесопатологичното обследване се
установяват:
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1. размерът и видът на нападнатата площ;
2. видът и стадият на вредителя, болестта
или повредата;
3. степента на увреждане.
Чл. 16. (1) Лесопатологичното обследване
е периодично и специално.
(2) Периодично обследване се извършва
всяка година в зависимост от биологията на
вредителите и причинителите на заболявания
и други повреди.
(3) На периодично лесопатологично обследване подлежат:
1. действащи огнища от биотични фактори;
2. всички обекти, в които при наблюденията през текущата година са установени
признаци за нападения от болести, вредители
и други повреди;
3. насаждения, в които през предходни
години е имало увреж дане от абиотични
фактори и пожари;
4. горски разсадници и новосъздадени
култури;
5. временни складове за дървесина, обекти
по чл. 206 от ЗГ и в съседните на тях насаждения.
(4) Специално обследване се провежда при
възникване на лесопатологичен проблем за
отделна територия или за цялата страна.
Чл. 17. (1) Лесопатологичното обследване
се извършва маршрутно и чрез залагане на
пробни площи, моделни дървета, уловки със
синтетични полови или агрегационни феромони, лепливи пояси и др. Броят им се определя
в зависимост от големината на обследваната
площ и вида на вредителя или патогена.
(2) Резул тат и т е о т лесопат олог и чно т о
обследване и предписанията се отразяват в
информационната система на ИАГ в 7-дневен
срок след провеждането им в сведение по образец, утвърден със заповед на изпълнителния
директор на ИАГ.
Чл. 18. Въз основа на резултатите от лесопатологичните обследвания се определя необходимостта от провеждане на лесозащитни
мероприятия, като по преценка на органите
по чл. 2, ал. 2, 3 и 4 се изготвят предписания, които се отразяват в информационната
система на ИАГ.
Чл. 19. Лесозащитните станции провеждат
ежегодно инструктаж – обучение на лицата,
които ще извършват обследвания от РДГ, държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ, ДГС/
ДЛС, УОГС, общините, сдруженията по чл. 183
от ЗГ и физическите лица, регистрирани за
упражняване на лесовъдска практика.
Чл. 20. (1) В горски територии – държавна
собственост, лесопатологичното обследване се
провежда от ДГС/ДЛС и УОГС в районите
им на дейност.
(2) В горските територии, собственост на
общини, юридически и физически лица и на
сдруженията по чл. 183 от ЗГ, лесопатоло-
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гичното обследване се организира и финансира от собствениците на горите и може да
се възложи с договор на ДГС/ДЛС, ИГ при
БАН или ЛТУ. Лесопатологичното обследване
може да бъде извършено и от лице с висше
лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на
лесовъдска практика, с което собственикът
е сключил договор.
(3) Лесопатологичното обследване може
да се проведе и от ЛЗС след сключване на
договор, като разходите са за сметка на собственика или лицето, на което е възложено
управлението на територията.
(4) В срок до 10 ноември въз основа на
резултатите от лесопатологичното обследване
ДГС/ДЛС, УОГС, общините и сдруженията
по чл. 183 от ЗГ изготвят и изпращат в РДГ
обзор за здравословното състояние на горите, които стопанисват. Обзор може да бъде
изготвен и изпратен и от други собственици.
(5) В срок до 20 ноември въз основа на
резултатите от извършените лесопатологични
обследвания и контролни теренни проверки
РДГ обобщава получената информация по
ал. 4, изготвя обобщен обзор за здравословното
състояние на горските територии по видове
собственост и го изпраща в съответната ЛЗС.
(6) В срок до 20 декември въз основа на
резултатите от извършените лесопатологични
обследвания и контролни теренни проверки,
данните от проведения мониторинг в стационарни обекти, получените обзори от РДГ и
лабораторните анализи през текущата година
лесозащитните станции изготвят прогноза за
нападенията от болести, вредители и други
повреди за следващата година и я представят
на ИАГ.
(7) Обзорът съдържа:
1. обща оценка за здравословното състояние на горите;
2. данни за проведените лесопатологични
обследвания;
3. тенденции в развитието на основните
вредители, болести и други повреди;
4. преценка за необходимост от провеждане
на лесозащитни мероприятия.
(8) Резултатите от извършените лесопатологични обследвания по ал. 1, 2 и 3, отразени по реда на чл. 17, ал. 2, се обобщават в
приложение № 2 в информационната система
на ИАГ.
Чл. 21. (1) Регионалните дирекции по горите, съответно ЛЗС, извършват целогодишно
контролни проверки в не по-малко от 10 % от
обследваните площи в района им на дейност.
(2) За всяка извършена проверка се съставя протокол и резултатите се отразяват в
информационната система на ИАГ.
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Раздел IV
Лесопатологично обследване на по-важните
насекомни вредители, болести и повреди
Чл. 22. Лесопатологичното обследване се
провежда съобразно биологичните особености
на вредителите и болестите.
Чл. 23. При лесопатологично обследване на насекомни вредители по плодовете
и семената резултатите от обследването и
анализа се попълват в сведение по образец
(приложение № 3).
Чл. 24. (1) Лесопатологичното обследване
на насекомни вредители по листата включва:
1. оценка на разпространението на насекомния вредител и степента на обезлистване;
степента на обезлистване се определя в края
на ларвното развитие на вредителите съгласно приложение № 4; данните се обобщават в
сведение за насаждения, обезлистени от листо
гризещи вредители, съгласно приложение № 5;
2. оценка на здравословното състояние
на насаждението, състоянието и фазата на
развитие на вредителя;
3. събиране на материали за анализи (яйца,
ларви, какавиди, възрастни и др.), които се
изпращат в ЛЗС със сведение по образец
(приложение № 6);
4. преценка на опасността от обезлистване.
(2) Лесопатологичното обследване се провежда по отделни насекомни вредители и фази
от тяхното развитие, както следва:
1. гъботворка – в стадий „яйце“ се провежда през периода август – октомври, като на
всеки 500 дка се проверяват по 100 дървета
за наличие на яйцекупчинки; измерва се диаметърът на дърветата и от всеки обект се
събират по 10 броя яйцекупчинки за анализ, с
различна големина и от различно изложение
и се изпращат в лесозащитната станция;
2. пръстенотворка – в стадий „яйце“ се
провежда през юни – октомври, като на всеки
200 дка нападната площ се проверяват 3 броя
дървета за наличие на яйцепръстенчета; при
необходимост се допуска отсичане на 1 – 2
броя дървета на всеки 100 дка; събират се
не по-малко от 10 броя яйцепръстенчета за
всеки обект и се изпращат в лесозащитната
станция за анализ;
3. листозавивачки – в стадий „яйце“ се
провежда през януари – февруари, като на
всеки 500 дка от 3 – 5 броя дървета се вземат
по 3 пробни клонки от горната, средната и
долната част на короната с дължина 0,5 м
и се изпращат в лесозащитната станция за
анализ; при необходимост се допуска отсичане
на моделни дървета;
4. педомерки – в стадий „възрастно (пеперуда)“ се провежда през периода октомври – ноември, като на всеки 500 дка се залагат на
3 – 5 броя дървета лепливи пояси на височина
1,5 м с широчина 10 см; отношението между
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уловените женски пеперуди към дължината на
лепливия пояс в сантиметри показва степента
на нападение; нападението се определя като
слабо при отношение до 2, средно до 3 и силно
над 3; текущите резултати от обследването
се отразяват в дневник (приложение № 7);
5. златозадка – в стадий „гъсеница“ се
провежда през есента, като на всеки 500 дка
се проверяват по 100 броя дървета; при необходимост се допуска отсичане до 10 броя
дървета; събират се не по-малко от 10 гнезда
с различна големина и се изпращат в лесозащитната станция за анализ;
6. бяла върбова пеперуда – в стадии „яйцекупчинки“ и „какавида“ се провежда през
май – юни (I поколение) и август (II поколение); проверяват се не по-малко от 30 броя
дървета за наличие на яйцекупчинки; събират
се не по-малко от 10 яйцекупчинки за всеки
обект и се изпращат в лесозащитната станция
за анализ;
7. дъбова процесионка – в стадий „гъсеница“ се провежда по паяжинните гнезда през
май – юни, като на 200 дка се проверяват по
100 броя дървета; в стадий „яйце“ се провежда
през периода септември – октомври, като на
всеки 500 дка се проверяват по 100 броя дървета за наличие на яйцекупчинки; от всеки
обект се събират по 10 броя яйцекупчинки и се
изпращат в лесозащитната станция за анализ;
8. борова процесионка – в стадий „яйце“
се провежда през юли – септември, като на
всеки 100 дка се проверяват по 10 дървета за
наличие на яйчени калъфчета; при височина
на дърветата над 8 м се допуска отсичане на
1 – 2 броя дървета на всеки 100 дка; за всеки
обект се събират по 10 яйчени калъфчета и се
изпращат в лесозащитната станция за анализ;
очакваното нападение се определя като силно
при установяване на едно яйчено калъфче
средно на дърво в култури до 20 години и
3 броя за култури над 20 години; в стадий
„гъсеница“ се провежда по гъсенични къдели
от октомври до декември, като на 100 дка се
проверяват по 20 броя дървета; степента на
обезлистване се определя съобразно фенологичната форма;
9. ръждива борова листна оса – в стадий
„какавида“ се провежда през август – септември, като на 30 дка се залагат по 1 – 2
броя пробни площадки по 1 кв. м, от които
се събират всички какавиди на вредителя;
поставят се в обозначени пликчета по обекти
и се изпращат в лесозащитната станция за
анализ;
10. обикновена борова листна оса – в стадий
„какавида“ се провежда през март – април,
като на 30 дка се залагат по 1 – 2 броя пробни площадки по 1 кв. м, от които се събират
всички какавиди на вредителя; поставят се в
обозначени пликчета по обекти и се изпращат
в лесозащитната станция за анализ.
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Чл. 25. (1) Лесопатологичното обследване
за насекомни вредители по стъблата и клоните
се провежда в периода от април до октомври по дървесни видове и групи вредители
в зависимост от тяхната биология. Текущите
резултати се отразяват в приложение № 8.
(2) Лесопатологичното обследване се извършва:
1. чрез пробни площи или ленти, обхващащи не по-малко от 5 % от засегнатата
площ – обследват се не по-малко от 30 дървета
и се извършва оценка на повредите по скала
(приложение № 4);
2. чрез залагане на ловни дървета или агрегационни феромони; за текущите резултати
се попълва дневник по образец (приложение
№ 7);
3. чрез залагане на ловни кори – на 100
дка се залагат по 4 – 5 броя и се проверяват
през 20 дни; за текущите резултати се попълва
сведение по образец (приложение № 7).
(3) Лесопатологичното обследване за летораслозавивачки се извършва през май – юни,
като на 10 дка се проверяват за наличие на
повреди не по-малко от 10 броя дървета. Определят се повредите на централни и странични
леторасли. Изрязват се 30 броя нападнати
леторасли от обект и се изпращат в лесозащитната станция за анализ. Нападението
се определя като силно при 20 % повредени
централни леторасли в обследваната площ.
Чл. 26. (1) Лесопатологичното обследване на насекомни вредители по корените се
провежда през есента чрез пробни площадки
с размери 50/50/60 см по 10 броя на дка за
разсадници и 2 броя на дка за новосъздадени
култури. Събраните вредители се изпращат в
лесозащитната станция за анализ.
(2) Степента на нападение се определя по
броя на ларвите, приравнени към III възраст,
на 1 кв. м. За текущите резултати се изготвя
сведение по образец (приложение № 9).
Чл. 27. (1) Лесопатологичното обследване
в разсадници и в новосъздадени култури за
насекомни вредители се извършва:
1. по нанесените повреди се проверяват по
30 броя фиданки на декар;
2. за поници и фиданки чрез пробни площадки по 1 лин. м, представляващи 2 % от
площта, заета от всеки дървесен вид, разположени диагонално на лехите и парцела
(2) Състоянието на пониците и фиданките
се отчита по тристепенна скала (0 – здрави,
1 – повредени, 2 – загинали).
(3) При необходимост от определяне на
насекомния вредител се вземат проби от 200
броя семена за всеки дървесен вид, 50 – 100
поника и 10 – 30 фиданки (според размера) с
различна степен на повреда заедно с почва,
които се изпращат в лесозащитната станция
за анализ.
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Чл. 28. Лесопатологичното обследване на
плодове и семена за заразеност с фитопатогенни гъби се извършва преди събирането им,
по време на съхраняването и задължително
преди засяване. Текущите резултати от обследването и анализа се попълват в сведение
по образец (приложение № 3).
Чл. 29. (1) Лесопатологичното обследване
на фиданките в разсадниците за повреди от
фитопатогенни гъби се извършва най-малко
2 пъти годишно:
1. за семена – чрез 20 разкопки по 1 лин. м
за всеки 10 дка;
2. за поници и фиданки чрез пробни площадки по 1 лин. м, представляващи 2 % от
площта, заета от всеки дървесен вид, разположени диагонално на лехите и парцела.
(2) Състоянието на пониците и фиданките
се отчита по тристепенна скала (0 – здрави,
1 – заболели, 2 – загинали).
(3) За определяне причината за заболяването се вземат проби от 200 броя семена за
всеки дървесен вид, 50 – 100 поника и 10 – 30
фиданки (според размера) с различна степен
на повреда заедно с почва, които се изпращат
в лесозащитната станция за анализ.
Чл. 30. (1) Лесопатологичното обследване на култури и насаждения за повреди от
фитопатогенни гъби, бактерии и вируси се
провежда, като се обследват не по-малко от
30 броя фиданки или дървета за всеки 10 дка.
(2) Оценката на здравословното състояние
на дърветата и насажденията се извършва
по степените на обезлистване и промяна в
цвета на короните (приложение № 4), като се
посочва и причинителят на повредата.
Чл. 31. Лесопатологичното обследване
за повреди от фитопатогенни нематоди се
извършва в периода юли – август, като за
стъблените нематоди се вземат проби за изследване от 5 моделни дървета на 10 дка, а за
почвообитаващите – 6 проби по 200 – 300 г
почва за всеки 10 дка площ, и се изпращат в
лесозащитната станция за анализ.
Чл. 32. Лесопатологичното обследване за
повреди от гризачи се извършва през есента
и рано напролет чрез залагане на 1 – 2 пробни площи с размери 10 x 50 м на 10 дка. В
горските разсадници могат да се използват и
капани – по 15 – 20 броя на декар. Определят
се видът на гризачите и тяхната численост. Текущите резултати от обследването се отразяват
в дневник по образец (приложение № 7).
Чл. 33. Лесопатологичното обследване за
повреди от дивеч се извършва през пролетта,
като се обследват не по-малко от 200 дървета
за младите (до 40 години) и 100 за възрастните
насаждения. Определят се видът на повредата
(прегризване, обелване и др.), нападнатата
площ и степента на повредите.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Чл. 34. Лесопатологичното обследване за
повреди от висши паразитни растения се извършва по наличието на храсти по дърветата,
като се обследват не по-малко от 100 дървета.
Нападението се определя като слабо при 1 – 2
броя храсти на дърво и силно при над 3 броя.
Чл. 35. Лесопатологичното обследване за
повреди от абиотични и антропогенни фактори се провежда целогодишно. Отчитат се
причината, видът и степента на повредата по
скала (приложение № 4).
Раздел V
Анализи на материали от лесопатологичното
обследване
Чл. 36. (1) Анализ на яйца на насекомни
вредители се извършва визуално – директно
или след предварителна обработка (навлажняване, обезкосмяване, премахване на хориона,
отглеждане във фотоеклектори и др.).
(2) Яйцата се определят като здрави, стерилни и опаразитени.
(3) По установеното количество здрави яйца
средно на едно дърво се определя очакваното
обезлистване (приложение № 10).
(4) Резултатите от анализите на яйца на
насекомни вредители се отразяват в сведение
съгласно приложение № 11.
Чл. 37. (1) Анализ на ларви и какавиди
на насекомни вредители се извършва визуално – директно или след доотглеждане
в лабораторни и/или контролирани полски
условия, като при необходимост се извършва и дисекция. Резултатите от анализите на
какавиди се отразяват в сведение съгласно
приложение № 11.
(2) При анализа се определят здрави, опаразитени и инфектирани (с бактерии, вируси,
гъби и микроспоридии) индивиди.
(3) Очакваното обезлистване от листозавивачки, педомерки и борови листни оси
се определя по следния начин:
1. листозавивачки и педомерки – степента
на нападение се установява по процентното
отношението между броя на излюпените ларви
и броя на живите пъпки на клонките на всяко
моделно дърво; при 40 – 50 бр. гъсеници на 100
бр. живи пъпки се очаква 100 % обезлистване;
определя се по следната формула:
,
;

2. борови листни оси – по установеното количество на здравите женски какавиди средно
на 1 кв.м площ се определя очакваното обезлистване (приложение № 10); за определяне
на диапаузата в какавиден стадий се оставят
10 % от здравите пашкули за имагиниране.
Чл. 38. Анализ за диагноза на заболяването
на дървесните видове се извършва чрез:
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1. макроскопски метод – за определяне
типа на заболяването и разпространението
му (равномерно или огнищно), описание на
симптомите, разпределението им по органите
на растенията и други особености;
2. микроскопски метод – за определяне
вида на причинителя по наличието на микроскопични плодни тела, спори и мицел;
3. биологичен метод – за определяне причинителя на заболяването чрез отглеждане
във влажна камера и/или изолиране в култура
върху хранителна среда.
Г л а в а

т р е т а

ПРОГНОЗА ЗА НАПАДЕНИЕ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ
Чл. 39. (1) Прогнозата се изготвя от ЛЗС въз
основа на резултатите от лесопатологичното
обследване, лесопатологичния мониторинг в
стационарните обекти, анализа на събраните
материали и определените количествени и
качествени показатели.
(2) Прогнозите са: годишни, краткосрочни
и многогодишни (дългосрочни).
(3) При необходимост от изменение на
мероприятията по одобрената годишна прогноза по искане на заинтересованото лице
ЛЗС извършва проверка, за което се изготвя
протокол.
Чл. 40. (1) Годишната прогноза предвижда
появяване на болести, насекомни и други
вредители и повреди, териториалното им
разпространение и степен на увреждане в
рамките на една година. Тя включва:
1. обобщено сведение за резултатите от
лесопатологичното обследване съгласно приложение № 2;
2. сведение за резултатите от анализите на
събраните материали от лесопатологичното
обследване съгласно приложение № 11;
3. сведение за резултатите от лесопатологичния мониторинг в стационарни обекти
съгласно приложение № 12;
4. обзор за резултатите от лесопатологичното обследване, данни за стационарните обекти
и обосновка за предвидените мероприятия.
(2) Годишната прогноза се изготвя по РДГ,
ДП, ДГС/ДЛС/УОГС, общините, сдруженията
по чл. 183 от ЗГ и другите собственици на
гори обобщено по собственост на горите и
се представя в ИАГ в срок до 20 декември.
(3) След одобряване на годишната прогноза
в срок до 15 март ЛЗС изготвят и изпращат
коригирано сведение за обектите, предвидени
за борба, включително за вида и необходимите
количества ПРЗ (приложение № 13) на ИАГ,
РДГ, държавните предприятия по чл. 163 от
ЗГ, общините и сдруженията по чл. 183 от ЗГ.
Чл. 41. (1) Краткосрочната прогноза се
изготвя за период, по-малък от година.
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(2) Краткосрочната прогноза се изготвя от
ЛЗС и предвижда развитието на вредителя или
патогена в определен стадий, популационната
плътност, разпространението, степента на
нападение и вредност съгласно изискванията,
посочени в чл. 40, ал. 1.
(3) След одобряване на краткосрочната
прогноза ЛЗС изготвят и изпращат коригирано сведение за обектите, предвидени за
борба, включително за вида и необходимите
количества ПРЗ (приложение № 13) на ИАГ,
РДГ, държавните предприятия по чл. 163 от
ЗГ, общините и сдруженията по чл. 183 от ЗГ.
Чл. 42. (1) Многогодишната прогноза се
изготвя за период, по-дълъг от година, и
предвижда основните тенденции в развитието на болестите, насекомните вредители и
други повреди и промените в здравословното
състояние на горите. Изработва се с участието на специалисти от научни институти,
университети, специализирани териториални
звена и други заинтересовани страни.
(2) Многогодишната прогноза се изготвя
по данни от:
1. екологичния и лесопатологичния мониторинг на горските екосистеми;
2. годишните и краткосрочните прогнози
и отчети на лесозащитните станции;
3. експертизите за здравословното състояние на горите;
4. дендрохронологичните анализи и научните изследвания на каламитети и епифитотии;
5. климатичните данни.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ
Раздел I
Профилактика и карантина
Чл. 43. (1) Профилактичните мероприятия са система от дейности и правила – лесовъдск и, аг ротех ническ и и биологични,
осигуряващи предпазване, ограничаване и
предотвратяване на появата и развитието на
болести, вредители и други повреди.
(2) Профилактичните мероприятия се осъществяват от ДГС, ДЛС, УОГС, общините и
другите собственици на гори и се контролират
от ИАГ, нейните структури и специализирани
териториални звена и включват:
1. прилагане на подходяща агротехника
и технология при обработката на почвата и
отглеждането на здрави фиданки;
2. използване на здрав и стандартен посевен
и посадъчен материал;
3. проверка и установяване на здравословното състояние на посадъчните материали
в горските разсадници от лесозащитните
станции, като резултатите се отразяват в
удостоверение по образец (приложение № 14);
4. правилно съхраняване, опаковане и
движение на фиданките;
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5. редовно и навременно отглеждане на
културите;
6. земеделско ползване от 3 до 5 години
на площи, заразени с пънчушка, преди ново
залесяване с горскодървесни видове;
7. провеждане на отгледни сечи, почистване на сечищата и недопускане на механични
повреди по оставащите след сечта дървета
и подраст;
8. своевременно провеждане на санитарни
и принудителни сечи;
9. обелване на иглолистните материали,
добити през периода от 1 април до 30 септември, ако престояват в гората повече от
30 дни след сечта; добитите материали извън
този период се обелват до 20 април или се
извозват от гората;
10. превозване извън горите на буковите
строителни материали, добити от 1 април до
30 септември, най-късно 1 месец след сечта,
а отсечените в останалото време – в срок до
1 май;
11. поддържане на оптимални дивечови
запаси и провеж дане на меропри яти я за
подобряване на хранителната база и местообитанията на дивеча.
Чл. 44. Карантинната дейност се осъществява от БАБХ.
Раздел II
Химична борба. Условия за прилагане на
продукти за растителна защита
Чл. 45. (1) Химичната борба е дейност,
при която за унищожаване или ограничаване
на вредители и патогени се използват ПРЗ.
(2) Продуктите за растителна защита се
прилагат при условия и по начин, определени
със ЗЗР, наредбата по чл. 32, ал. 2 от Закона
за пчеларството и наредбата по чл. 135, ал. 2
от Закона за горите.
Чл. 46. Химична борба се провежда при
производство на поса дъчни материа ли в
горските разсадници, в горските култури и
насаждения, на складирана обла дървесина,
фасонирана и преработена дървесина и др.
Чл. 47. Химичната борба в горските разсадници се провежда чрез:
1. обеззаразяване на семената;
2. обеззаразяване на почвата:
3. прилагане на подходящи ПРЗ.
Чл. 48. (1) Химичната борба с вредители
в горски култури и насаждения се провежда,
когато няма разработени надеждни биологични
и други методи.
(2) Химичната борба се провежда чрез
прилагане на ПРЗ с наземна техника, чрез
въздушно пръскане, токсифициране, примамки
и намазване.
Чл. 49. (1) Пръскането е основен начин за
прилагане на ПРЗ.
(2) Според големината на капките пръскането е:
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1. аерозолно – при големина на капките
до 50 микрометра (мкм);
2. дребнокапково – от 51 до 150 мкм;
3. среднокапково – от 151 до 300 мкм;
4. едрокапково – над 300 мкм.
(3) Според разходната норма – работен
разтвор на декар, пръскането е:
1. обик новено (конвенциона лно) – на д
5 л/дка;
2. малообемно (ЛВ/LV) – от 1,5 до 5 л/дка;
3. у л т р а м а л о о б е м н о ( У Л В / U LV ) –
0,05 – 0,5 л/дка.
Чл. 50. Съхраняването на ПРЗ се извършва
съгласно наредбата по чл. 47 от ЗЗР.
Раздел III
Биологична борба
Чл. 51. Биологичната борба е дейност,
използваща съществуващите в природата
антагонистични взаимоотношени я меж ду
организмите, и е микробиологична и макробиологична.
Чл. 52. (1) За микробиологична борба
се използват микроорганизми (биологични
агент и – бактерии, вируси, гъби и др.), формулирани във вид на ПРЗ, или чрез внасяне
на ентомопатогени и гъби антагонисти.
(2) Употребата на ПРЗ с биологичен агент
чрез въздушно пръскане се извършва:
1. при среднодневна температура над 15 °С;
2. при метеорологична обстановка, непредвиждаща поне 6 часа валеж след третирането
и влажност на въздуха над 60 % за водни и
над 40 % за маслени формулации;
3. при развитие на размера на листата над
45 % и липса на роса върху тях;
4. когато вредителят е в начална фаза на
нарастване на числеността и първа – втора
възраст;
5. скорост на вятъра до 5 м/сек за ултрамалообемните пръскания;
6. от височина 10 – 15 м над върховете на
короните.
(3) Прилагането на ПРЗ с биологичен
агент чрез въздушно пръскане се извършва
с инсталации за ултрамалообемно пръскане
при брой на капките от 20 до 40 на 1 см 2 при
широколистни дървесни видове или най-малко
една капка на една иглица за иглолистните
дървесни видове.
Чл. 53. (1) Макробиологичната борба включва използването на паразитоиди и ентомофаги
(хищни насекоми, насекомоядни птици и др.).
(2) Паразитоидите се използват и числеността им се увеличава чрез:
1. развъждане в биолаборатории;
2. пренасяне от обекти със затихваща в
обекти с нарастваща численост на вредителя;
3. подобряване на хранителната им среда
(създаване на нектароносни ниви и опазване
на нектароносните растения).
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(3) Практическите мероприятия за повишаване ефективността на хищните насекоми
(мравки, гъсеничари, бегачи, калинки и др.)
са опазването им и подобряване на условията за живот с оглед увеличаване на тяхната
численост.
(4) Увеличаването на числеността на насекомоядните птици се осъществява чрез:
1. поставяне на изк уствени гнездилк и
при спазване на изискванията за размери и
форма, място на поставяне (окачване), брой
и групиране в насажденията в зависимост от
вида на птиците;
2. поставяне и зареждане на хранилки и
поилки;
3. запазване на естествените места за гнездене (хралупести дървета и храсти).
(5) Дейностите по отглеждане, получаване, разселване и опазване на паразитоидите,
хищните насекоми и птици се осъществяват
от ДГС, ДЛС, УОГС, общините, горските
сдружения по чл. 183 от ЗГ, както и от другите собственици на гори под методичното
ръководство на лесозащитните станции.
Раздел IV
Механична борба
Чл. 54. (1) Механичната борба е дейност,
която включва изрязване, изстъргване, привличане, събиране и унищожаване на насекомни вредители (в различни фази от тяхното
развитие), на повредени растителни части от
гъби, бактерии и др., ограждане и използване
на механични предпазни средства в култури и
други обекти срещу повреди от дивеч, улавяне
и унищожаване на гризачи и други методи.
(2) Механичната борба се прилага на ограничени площи или за предпазване на отделни
ценни дървета.
Чл. 55. Механичната борба срещу болести
и насекомни вредители се провежда чрез:
1. събиране и унищожаване на насекоми
(яйца, ларви, какавиди и имаго), плодни тела
на гъби, повредени семена, плодове, части и
цели растения;
2. привличане и унищожаване на стъблени
вредители чрез ловни дървета, колове, кори
и др.
Чл. 56. Механичната борба срещу повреди
от дивеча се провежда чрез:
1. ограждане на застрашени от повреди
култури;
2. използване на индивидуални средства за
защита на централния леторасъл или цялата
фиданка.
Чл. 57. Механичната борба срещу гризачи
се провежда чрез:
1. улавяне и унищожаване с капани;
2. наводняване на ходовете;
3. разораване и унищожаване на ходовете
и гнездата.
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Раздел V
Интегрирана борба
Чл. 58. (1) Интегрираната борба е комбинация от профилактични, биологични, химични
и механични методи за поддържане на ниска
плътност на популациите на вредителя или
болестта, при която използването на химически препарати е ограничено.
(2) Интегрирана борба срещу болести и
насекомни вредители в горите се провежда
в определени обекти под методичното ръководство на ЛЗС и представлява комбинация
от следните мероприятия:
1. своевременно провеждане на отгледни,
санитарни и принудителни сечи;
2. разрохкване на почвата и торене;
3. забрана на пашата;
4. засяване или засаждане на нектароносни
треви и храсти;
5. окачване на изкуствени гнездилки и
поставяне на поилки и хранилки;
6. ограждане на мравуняци и разселване
на мравки от род Formica;
7. провеждане на механична борба;
8. провеждане при необходимост на борба
с биологични продукти за растителна защита;
9. ограничено използване на химични продукти за растителна защита;
10. внасяне на ентомопатогени и гъби
антагонисти.
Г л а в а

п е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА БОРБА С БОЛЕСТИ,
ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ И ОТЧИТАНЕ НА ЕФЕКТА
Раздел I
Провеждане на борба
Чл. 59. Провеждането на борба с болести,
вредители и други повреди обхваща:
1. изготвяне на технологичен план от ДГС/
ДЛС, УОГС, общините и сдруженията по
чл. 183 от ЗГ и други собственици за всички
обекти, предвидени в приложение № 13 и дадени предписания за провеждане на въздушно
пръскане, механична, биологична и наземна
химична борба преди началото на борбата;
технологичният план се изготвя по образец
съгласно приложение № 15;
2. съгласуване на технологичния план
от съответната лесозащитна станция преди
провеждане на мероприятието;
3. извършване на контролно лесопатологично обследване на терена и издаване на
предписание от ЛЗС по образец (приложение
№ 16) за прилагане на ПРЗ чрез въздушно
пръскане;
4. организиране на дейностите по прилагане
на ПРЗ съгласно чл. 45, ал. 2;
5. осигу ряване на наземни технически
средства за борба и авиотехника;

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

6. контрол от ЛЗС на цялостната дейност по
подготовката и провеждането на въздушното
пръскане, в т.ч. калибриране на системите за
разпръскване, дозата на ПРЗ и метеорологичните условия при провеждане на борбата, за
което се изготвя протокол по образец съгласно
приложение № 17.
Чл. 60. В случаите, когато нападението от
вредители в горски територии обхваща имоти
на различни собственици и застрашава стабилността на горските екосистеми и технологията на пръскане изисква тяхното цялостно
третиране, се допуска един от собствениците
или управляващият територията да извърши
въздушно пръскане на цялата засегната площ
след уведомяване на другите собственици по
реда на ЗЗР.
Раздел II
Отчитане на ефекта от проведената борба
Чл. 61. (1) Отчитането на ефекта от прилагането на ПРЗ чрез въздушно пръскане се
извършва от ЛЗС с участието на собственика
или управляващия горската територия.
(2) От читането на ефек та от наземна
химична, механична, биологична и интегрирана борба се извършва от собственика или
управляващия горската територия.
(3) Ефектът от борбата се отчита:
1. за химични продукти за растителна защита – 2 – 10 дни след третирането;
2. за химични продукти за растителна
защита с хормонално действие – 15 – 30 дни
след третирането;
3. за биологични продукти за растителна
защита – 7 – 15 дни след третирането;
4. за дивечови повреди – края на зимата.
Чл. 62. (1) Ефектът от проведената борба
срещу листогризещи насекомни вредители по
обекти се определя по формулата:
където:
Е е смъртност (ефект), в %;
N – брой екземпляри на вредителя;
n – брой на живите екземпляри на вредителя след третирането.
(2) Ефектът от прилагането на ПРЗ чрез
въздушно пръскане срещу листогризещите
вредители се отчита чрез моделни дървета и
пробни клони, като:
1. моделните дървета се определят преди
третирането и се маркират – за обекти до
300 дка минимум до 3 броя и допълнително
за всеки 200 дка по едно моделно дърво,
като се спазват изискванията за равномерно
разположение върху площта;
2. върху пробните клони по моделните
дървета след третирането се поставят изолационни ръкави с дължина 1 м и диаметър
40 – 60 см, като във всеки ръкав се поставят
50 – 100 броя гъсеници.
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Чл. 63. (1) При заболяванията ефектът от
проведената борба се отчита чрез пробни
площи, заложени преди провеждането на борбата, обхващащи не по-малко от 100 дървета
или фиданки.
(2) Степента на увреждане се определя
по бална скала за всяко дърво или фиданка
съгласно приложение № 4.
Чл. 64. В 30-дневен срок след провеждане
на борбата за всеки обект, с изключение на
борбата по чл. 61, ал. 3, т. 4, лицата по чл. 61,
ал. 1 и 2:
1. съставят протокол по образец (приложение № 18);
2. отразяват резултатите от проведеното
мероприятие в сведение по образец, утвърден
със заповед на изпълнителния директор на
ИАГ, в информационната система на ИАГ.
Раздел III
Отчитане на проведените лесозащитни мероприятия
Чл. 65. (1) Проведените лесозащитни мероприятия се отчитат ежегодно:
1. в срок до 5 февруари ДГС и ДЛС, УОГС,
общините и сдруженията по чл. 183 от ЗГ и
други собственици въвеждат и обобщават сведенията по чл. 64, т. 2, изготвят обяснителна
записка и я представят в съответната РДГ;
2. в срок до 10 февруари РДГ въз основа
на обобщен отчет по видове собственост изготвят обяснителна записка и я изпращат в
съответната ЛЗС;
3. в срок до 20 февруари ЛЗС обработва
отчетите на РДГ и изготвя обяснителна записка
и обобщен отчет по видове собственост и по
РДГ, които се представят в ИАГ; обобщеният
отчет се публикува на интернет страницата
на съответната ЛЗС.
(2) Резултатите от проведените мероприятия
по чл. 64, т. 2 се обобщават в приложения
№ 19 и 20 в информационната система на ИАГ.
Чл. 66. Обяснителната записка съдържа:
1. информация за получените сигнални
листове за проведени наблюдения;
2. данни за проведените лесопатологични
обследвания (площи, стационарни обекти,
лепливи пояси и ловни дървета, феромонови
уловки, фотоеклектори и анализи на пробни
материали);
3. информация за появата на естествени
епизоотии по степен и площ;
4. обща оценка на здравословното състояние на горите (% на засегнатите иглолистни
и широколистни гори по видове вредители,
заболявания и други причинители на повреди);
5. данни за налични неизразходвани годни
за употреба ПРЗ;
6. изразходвани средства;
7. заключение за проведените лесозащитни
мероприятия.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Абиотични увреждания“ са видими
изменения на тъкани и органи, причинени от
елементи на неживата природа (вятър, сняг,
ниски и високи температури и др.).
2. „Абсолютна заселеност“ е количеството
на здравите индивиди от вредителя, средно
на един квадратен метър от почвената повърхност, на едно дърво, клон или линеен
метър от него.
3. „Антидоти“ са вещества или препарати,
които се добавят към продукт за растителна
защита с цел отстраняване или ограничаване
на фитотоксичното въздействие на продукта
за растителна защита върху някои растения.
4. „Адюванти“ са вещества или препарати,
които се състоят от коформуланти, или препарати, съдържащи един или повече коформуланти, във вида, в който същите се доставят
на потребителя и се пускат на пазара, за да
бъдат смесвани от потребителя с продукт за
растителна защита, и които засилват ефективността или другите пестицидни свойства
на продукта.
5. „Активно вещество“ е химична субстанция, която влиза в състава на пестицидите,
оказва токсично действие на вредните организ
ми и влияе върху развитието на растенията.
6. „Антропогенен фактор“ е пряк или косвен
резултат от човешката дейност.
7. „Биотични увреждания“ са видими изменения на тъкани и органи, причинени от
живи организми.
8. „Биологичен агент“ е биологична единица, способна да се самовъзпроизвежда, която
се използва за борба срещу вредни организми.
9. „Вредител“ е всеки растителен или животински вид, или патогенен агент, вреден за
растенията и/или за растителните продукти.
10. „Въздушно пръскане“ е прилагане на
продукти за растителна защита от въздухо
плавателно средство – самолет или хеликоптер.
11. „Диапауза“ е състояние на дълбок и
продължителен физиологичен покой в резултат
на адаптация на организмите към сезонната
периодичност на абиотичните фактори или
определен онтогенетичен стадий, регулиран
от вътрешен ритъм.
12. „Ентомопатогени“ са микроорганизми
(бактерии, вируси, гъби и др.), предизвикващи
заболявания по насекоми.
13. „Ентомофаги“ са организми, използващи
за храна насекоми или части от тялото им.
14. „Екосистема“ е съвкупност от живи
организми и окръжаващата ги нежива среда,
обединени в единно функционално цяло чрез
причинно-следствени връзки между отделните
компоненти.
15. „Епизоотия“ е масово развитие на
инфекциозно заболяване по животни върху
определена територия.
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16. „Епифитотия“ е масова поява на болест,
свързана с рязко нарастване честотата на заболяване и нанасяне на значителни повреди
по растенията.
17. „Защита на горските територии“ е
комплекс от мероприятия за екологичен и
лесопатологичен мониторинг на горските
екосистеми, средства, методи и технологии
за предотвратяване и намаляване на повредите в горите, причинявани от вредни организми, абиот ични фактори и антропогенно
въздействие.
18. „Имаго“ е възрастно насекомо.
19. „Каламитет“ е масова поява на неприятели, свързана с нанасянето на значителни
повреди по растенията.
20. „Карантина“ е комплекс от временни
ограничителни мерки, наложени върху растения, растителни продукти и други обекти
или дейност.
21. „Карантинен вредител“ е вредител,
който има потенциално значение за икономиката на застрашена зона, не е установен в
тази зона или вече се намира в нея, но не е
широко разпространен и е обект на официален контрол.
22. „Коефициент на размножаване“ е отношението на абсолютната заселеност на
вредителя в дадена година към абсолютната
заселеност на вредителя от предишната година
за едно и също насаждение или между две
непосредствени поколения.
23. „Коформуланти“ са вещества или препарати, употребявани или предназначени за
употреба в продукт за растителна защита или
адювант, без да са нито активни вещества,
нито антидоти, нито синергисти.
24. „Лесозащитно мероприятие“ е наблюдение, лесопатологично обследване и мерки
за предотвратяване разпространението и намаляване на загубите от вредители, болести
и други повреди в горите.
25. „Лесопатологичен мониторинг“ е наблюдение, обследване, оценка на здравословното
състояние на горските екосистеми, установяване динамиката в разпространението на
вредителите, болестите и повредите от тях,
които се осъществяват в стационарни обекти.
26. „Новосъздадени горски култури“ са
изкуствено създадени насаждения с възраст
до 3 години (в райони до 1600 м н.в.) и до
5 години (в райони над 1600 м н.в.).
27. „Обеззаразяване“ е унищожаване на
патогенни организми, установили контакт с
гостоприемника.
28. „Обект“ е определена площ (територия) от гората в рамките на едно или повече
съседни землища, обхваната от определен
вредител, болест или друга повреда.
29. „Паразит“ е организъм, който живее на
повърхността или във вътрешността на друг
жив организъм (гостоприемник).

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

30. „Паразитоид“ е насекомо, паразитиращо
в друго насекомо (гостоприемник); за развитието си паразитоидът използва само един
индивид на гостоприемника, който в резултат
на опаразитяването обикновено умира.
31. „Патоген“ е биотичен фактор, причиняващ болест.
32. „Повреда“ е видимо изменение на тъкани
и органи, причинени от абиотични фактори
(измръзване, пригор, снеголом и др.) или от
биотични фактори (патогени, насекоми и
други вредители).
33. „Поколение“ на вредителя е пълното
развитие на даден организъм до полово зрял
индивид.
34. „Популация“ е съвкупност от индивидите от един биологичен вид, които населяват
трайно част от ареала на вида, имат сходни
екологични изисквания, кръстосват се свободно помежду си и оставят плодовито поколение.
35. „Популационна плътност на вредителите“ е средният брой индивиди в единица
площ или обем.
36. „Продукти за растителна защита“ са
продукти по смисъла на чл. 2, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
относно пускането на пазара на продукти за
растителна защита и за отмяна на директиви
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.
37. „Репеленти“ са химични вещества за
защита на растенията, отблъскващи насекоми,
гризачи и копитни животни.
38. „Пробна площ“ е специално обособена
част от територията, заета от дадена екосис
тема. Размерът на пробната площ зависи от
поставената цел.
39. „Първично огнище“ е мястото на първата
поява и намножаване на вредител.
40. „Разрешена употреба“ е приложение на
продукт за растителна защита при определени растения и растителни продукти и срещу
определен вредител при условия на употреба,
посочени в разрешението за пускане на пазара
и употреба на продукта.
41. „Разрешен продукт за растителна защита“ е всеки продукт за растителна защита, за
който има разрешение за пускане на пазара
и употреба.
42. „Синергисти“ са вещества или препарати, които могат да засилят действието на
активното(ите) вещество(а) в определен про-
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дукт за растителна защита, като същевременно
не проявяват никакво или проявяват съвсем
слабо действие.
43. „Стационарен обект“ са горски насаждения, в които се извършва многогодишен
лесопатологичен мониторинг.
44. „Степен на нападение“ е броят на вредните организми в определен обем или площ.
45. „Степен на увреждане“ е показател за
размера на повредите от биотични и абиотични
фактори в балове или проценти.
46. „Третиране“ е разпръскване на разтвор,
емулсия или суспензия от препарати или
нанасянето им върху обработваните обекти.
47. „Феромони“ са химични вещества,
отделяни от жлези с външна секреция при
насекомите, които предизвикват изменения в
поведението или във физиологическата реакция на индивидите от същия вид.
48. „Феромони – агрегационни“ са вещества, отделяни от индивидите на единия или
на двата пола за привличане на останалите
индивиди към място, подходящо за хранене,
копулиране и яйцеснасяне.
49. „Феромони – полови“ са вещества, отделяни от женските индивиди за привличане
на другия пол и копулация.
50. „Фитопатогени“ са биотични фактори,
причиняващи болести по растенията.
51. „Фотоеклектор“ е устройство, служещо
за изолиране на насекоми след излюпването
или имагинирането им, благодарение на поведенчески реакции за излизане на светлина.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 132 от Закона за горите.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 12
от 2011 г. за защита на горските територии
от болести, вредители и други повреди (ДВ,
бр. 2 от 2012 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
§ 5. Указания по прилагането на тази
наредба дава изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите.
§ 6. Наредбата влиза в сила шест месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 14, ал. 3

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Стационарни обекти за лесопатологичен мониторинг
I част. Описание на насаждението за постоянни наблюдения
1. № на стационарен обект ..........................................................................................................................
2. Площ …………… дка, в т.ч. по вид собственост ................................................................................ дка
3. РДГ ..............................................................................................................................................................
4. Община .......................................................................................................................................................
5. ДГС/ДЛС ....................................................................................................................................................
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Бонитет

Височина

Пълнота

Възраст

Състав/участие

Тип месторастене

Надморска височина

Предназначение

Категория
(произход)

Вид подотдел

Собственост

Площ

Землище

ЛУП/ГСП от
…… година

Подотдел

Отдел

6. Таксационно описание

7. Наблюдаван вредител, заболяване или повреда ...................................................................................
8. Скица на стационарния обект в М 1:25 000

II част. Събраните данни за наблюдаван вредител, заболяване или повреда
За насекомни вредители
Тегло на какаАбсолютна
Ковидите, пашкузаселеност
Съотноефилите; брой на
(на дърво
шение
циент
яйцата в една
Процент на:
или кв. м
между
Година на
на
купчинка, гъплощ); брой
мъжките
обследваразсеници в едно
на здравит е
и женне
многнездо, г (бр.)
яйца, гъсени
ските
жаци, какавииндивиздрави
заразеност ване
максиопаради, пеперуди,
ди
средно
индивиот пато(Кр.)
мално
зитени
бръмбари
ди
гени

Забележка

Наблюдавано заболяване или повреда
Степен на нападеГодина на обние по брой дървеследване
та в %

Степен на увреждане на короната
средно на едно
дърво в %

Повреда, нарастваща или
затихваща

Орган, повреден
от заболяването
(листа, клони,
стъбло, корени)

Забележка

Приложение № 2
към чл. 20, ал. 8 и чл. 40, ал. 1, т. 1

*Забележка.
ДГС/ДЛС, УОГС, общини и собственици на горски територии – по отдели и землища
РДГ – по ДГС/ДЛС/УОГС и видове собственост
ЛЗС – по РДГ, ДГС/ДЛС/УОГС и видове собственост
ИАГ – по ЛЗС, РДГ и по видове собственост

санитарни/
принудителни
сечи

интегрирана
борба

биологична
борба

механична
борба

наземна химична борба

слабо средно силно
всичдо
от 26
над
ко
25 % до 60 % 61 %

Необходими мероприятия,
дка
въздушно
пръскане

Нападнати площи,
дка

Поредна година на
нападение

Обща площ, дка

Надморска височина

Бонитет

Възраст

Пълнота

Класификация на
повредата, вид вредител/болест/повреда, ДГС/ДЛС, УОГС,
община и собственост на ГТ РДГ, ЛЗС,
землище, отдели*

Състав

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Обобщени резултати
от лесопатологично обследване за нападение от вредители, болести и други повреди през ............. г. и
необходими лесозащитни мероприятия през .................. г. в горски територии, собственост ...................
в района на ДГС/ДЛС, УОГС, община и собственици (РДГ, ЛЗС, ДП, ИАГ) ................................
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Приложение № 3
към чл. 23 и 28

СВЕДЕНИЕ
за резултатите от обследването на семена (плодове) за нападение от вредители и болести
1. РДГ ..............................................................................................................................................................
2. ДГС/ДЛС/УОГС/община и собственици ..............................................................................................
3. Област ………………………………, община …………………....…………, землище .....................................................
4. Собственост на горската територия ......................................................................................................
5. Отдел ……..................………………, подотдел ………………..............…, имот № ……………, площ ……………… дка
Семепроизводствена градина и насаждение ............................................................................................. 		
6. Временно съхранявани в ..........................................................................................................................
Проба
№

Брой на анализираните
семена (плодове)

Повредени,
бр.

Здрави,
бр.

% на здравите

Забележка

1.
2.
......
Общо
Определени насекомни вредители или причинители на болести:
1. .......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................
Необходими мероприятия: ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Дата ……………………………
Извършил обследването:....................................
(длъжност) …………………

Приложение № 4
към чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 25, ал. 2, т. 1, чл. 30, ал. 2, чл. 35 и чл. 63, ал. 2
Скала за оценка на обезлистването и оцветяването на листата и короните на дърветата и насажденията
Обезлистване,
%

Бална оценка

Оцветяване,
%

Степен на увреждане

0

0 – 10

0 – 10

здрави

1

11 – 25

11 – 25

слабо засегнати

2

26 – 60

26 – 60

средно засегнати

3

над 60

над 60

силно засегнати

4

100
–
изсъхнали
Скала за комплексна оценка на състоянието на дърветата

Обезлистване (бал)

Оцветяване (бал)

Степен на увреждане

0

1

2

3

0

0

0

1

2

0 – здрави

1

1

1

2

2

1 – слабо засегнати

2

2

2

3

3

2 – средно засегнати

3

3

3

3

3

3 – силно засегнати

4
4
4
4
4
4 – сухи
Пример. При обезлистване на дърво с бал 0 и оцветяване с бал 2 комплексната оценка е 1.
Таблица за определяне степента на увреждане в пробни площи
Отдел,
Дърподотдел, весен
имот №
вид

Здравен статус, бр.
ПричиСтепен
силно увслабо увсредно
напълно
на за
на увздрави
редени
редени
увредени
унищожени
повре- (0 – 10%)
(над
общо реждане
(11 – 25%) (26 – 60%)
(100%)
дата
R%
бал 0
60%)
бал 1
бал 2
бал 4
бал 3
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∑ (n.k) .100;
N.K

n е броят на дърветата в съответната степен на балната скала;
k – стойността на балната скала;
N – общият брой на обследваните дървета;
К – максималната стойност на балната скала.

Приложение № 5
към чл. 24, ал. 1, т. 1
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
СВЕДЕНИЕ
за насаждения, обезлистени от листогризещи вредители
през .............................. г., собственост ............................
в района на ДГС/ДЛС, УОГС, община и собственици на горски територии
(РДГ, ЛЗС) .................................................
РДГ, ЛЗС,
ДГС/ДЛС, УОГС,
собственици на
горски територии,
землище, отдел*

Дървесен
вид

Вредител

Площ
(дка)

Дата на
обследване

Степен на обезлистване
слабо
до
25%

средно
26 – 60%

силно
над 61%

*Забележка.
ДГС/ДЛС, УОГС, общини и собственици на горски територии – по отдели и землища
РДГ – по ДГС/ДЛС/УОГС и видове собственост
ЛЗС – по РДГ, ДГС/ДЛС/УОГС и видове собственост
ИАГ – по ЛЗС, РДГ и по видове собственост

Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1, т. 3

Дата ……………………………

Ср.
диаметър

Бонитет

Височина

Пълнота

Площ, Съсдка
тав

Възраст

Про- Отдел;
ба
имот
№
№

Подотдел

СВЕДЕНИЕ
за събрани материали при лесопатологичното обследване
и изпратени за анализ в Лесозащитна станция ...................................
1. РДГ ..............................................................................................................................................................
2. ДГС/ДЛС/УОГС/община и собственици ..............................................................................................
3. Област ..................................., община ..................................., землище ..................................................
4. Собственост на горската територия ......................................................................................................
5. Установени вредители, болести и повреди ............................................................................................
6. Характер на нападението:
равномерно,
групово,
старо,
ново,
затихващо,
нарастващо, максимален брой биологичен материал на дърво/на фиданка/на пробна площадка с размер
1 кв. м, ................. бр.
7. Провеждано ли е лесозащитно мероприятие през текущата година –
въздушно пръскане,
наземна химична борба,
механична борба,
биологична,
интегрирана,
санитарни и принудителни сечи.
8. Констатирано ли е обезлистване .................... %.
Пробни
дървета/
фиданки/
площадки с
размер
1 кв. м,
бр.

Количество на яйца/яйцекупчинки/ларви/гнезда с ларви/
какавиди/имагинирали насекоми, бр.

всичко

средно на дърво/
фиданка/
площадка на 1 кв. м

Изпратени за анализ:
фиданки/клонки/
листа или стъбла с
повреди/яйца/яйцекупчинки/ларви/гнезда с ларви/какавиди/
имагинирали насекоми, бр.

Извършил обследването:....................................
(длъжност, име и фамилия)
Забележка. Всяка приложена проба следва да е с етикет, съдържащ адреса на пробата и пореден
номер, съотносим с информацията в сведението.
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Приложение № 7
към чл. 24, ал. 2, т. 4, чл. 25, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 32
ДНЕВНИК
за контролиране на нападенията от ............. в стадий ............................... чрез уловки, лепливи пояси,
фотоеклектори, ловни дървета, кори, колове, капани и др. през ............ г.
Община ........................., ДГС/ДЛС/УОГС ................................, отдели ................................, площ ............. дка
№
по
ред

Дължина на лепливия пояс в см.
Брой на пъпките или дължина на
клоните (м),
D1.30 на ловното дърво,
№ на ловната кора, капана

Уловени пеперуди, гъсеници, бръмбари и др. (брой по
дати); входни отвърстия на дм 2 (разчертава се според
наблюдавания вредител)

Забележка. Уловените женски и мъжки пеперуди от педомерките се записват поотделно за всяка
дата (по две графи на дата). Периодичността на наблюденията се определя съобразно биологията на
вредителя.
Дата на залагането: ................ г.
Извършил обследването: ...................

Приложение № 8
към чл. 25, ал. 1
СВЕДЕНИЕ
за резултатите от обследване за насекомни вредители по стъблата и клоните
Община .......................... , землище ............................................................................................................. ,
ДГС/ДЛС/УОГС ............................................................................................................................................
Собственост.....................................................................................................................................................
Отдел .................................................., подотдел .................................................., пробна площ № ..............,
склад за дървени материали ...................................., дървесен вид ...........................................................
Първопричини за отслабване на дърветата ..............................................................................................
Състояние на дърветата (общо за насаждението) ...................................................................................
Състояние на кората на дърветата (общо за насаждението) ..................................................................
Възраст на дърветата ....................................................................................................................................
Височина в м .................................................................................................................................................
Нападение на дърветата от вредители (старо, ново) ...............................................................................
Разпределение по стъблото .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Състояние на кореновата система и нападение от вредители ..............................................................
...........................................................................................................................................................................
Степен на увреждане: ...................................................................................................................................
Брой на:
№ на
дървото

Установени
вредители
(на дм 2)

яйца ларви

какавиди

млади
бръмбари

майчини
ходове,
излетни
отвори

навлезли в Забележка
дървесината

Развитие на вредителя в момента на обследването и др. ......................................................................
...........................................................................................................................................................................
Необходими мероприятия ............................................................................................................................
Дата ……………………………
Извършил обследването:....................................
(длъжност, име и фамилия)

Приложение № 9
към чл. 26, ал. 2
СВЕДЕНИЕ
за резултатите от обследването за наличие на вредители в почвата
1. РДГ ..............................................................................................................................................................
2. ДГС/ДЛС/УОГС/община и собственици ..............................................................................................
3. Област ………………………………, община ………………………………, землище .......................................................
4. Собственост на горската територия …………………………………………………
5. Горски разсадник …………………………………………………, отдел ……………, подотдел ……………, площ …………… дка

С Т Р.
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6. Наличност на растителност (дървесна, храстова, плевелна, преобладаващи видове и гъстота,
зачименост на почвата) .....................................................................................................................................
7. Релеф и изложение ……………………………………………, почва ..........................................................................
8. Установени вредители ..............................................................................................................................
№ на разкопките, ямите
или браздите

Брой на:
Установени
вредители

яйца

ларви, възраст
(І, ІІ, ІІІ)

възрастни на- Забележка
секоми

какавиди

Общо
Средна заселеност на 1 м 2 , приравнени към III възраст (1 ларва трета възраст е равна на 2 от втора
и 3 от първа възраст) .........................................................................................................................................
Степен на увреждане: ...................................................................................................................................
Необходими мероприятия ............................................................................................................................
Дата ……………………………
Извършил обследването:.................................... 							
(длъжност, име и фамилия)

Приложение № 10
към чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 3, т. 2
ТАБЛИЦА
за числото на здрави листогризещи вредители, намиращи се средно на едно дърво, които биха
обезлистили насажденията до 100 %
(по Илинский)
Здрави какавиди
Възраст
Яйца на на обикно- на ръждина насажгъбо
вената бо- вата бородението,
творката рова лист- ва листна
години
на оса
оса
10

150

20

20

350

30

550

Зимни
гнезда
на златозадката

25

1,5

35

45

3,0

55

70

5,0

Здрави
Яйца на
Какавиди Какавиди
какавиди
пръстена малка- на голямана дъбованотворта зимна
та зимна
та листоката
педомерка педомерка
врътка
300

10

4,5

2,3

700

35

12,0

6,0

1100

50

25,0

12,0

40

800

75

100

8,0

1600

70

40,0

20,0

50

1000

100

130

10,0

2000

100

60,0

30,0

60

1300

130

170

13,0

2600

130

75,0

40,0

70

1700

160

210

17,0

3400

170

95,0

48,0

80

2200

200

270

22,0

4400

220

115,0

55,0

90

2800

250

330

28,0

5600

280

135,0

70,0

100
3300
300
400
33,0
6600
350
150,0
80,0
Забележка. При установяване на 13 бр./м 2 здрави женски какавиди за обикновената борова листна
оса и 4 бр./м 2 здрави женски какавиди за ръждивата борова листна оса се очаква 100 % обезлистване.
Числата в таблицата са ориентировъчни и са изчислени за насаждения с пълнота 0,8 до 1,0 и I бонитет. За по-ниска пълнота (свързано с по-голямото развитие на короните) числата в таблицата трябва
да се увеличат. По установената бройка вредители на дърво чрез пропорция с данните по таблицата
се изчислява процентът на възможното обезлистване.
ТАБЛИЦА
за очаквано 100 % обезлистване от борова процесионка по установените здрави яйца на едно дърво
(по Чернев)
Възраст на насаждението, години

Среден брой здрави яйца на едно дърво

5

100

10

200

15

245

20

290

25

300

30

310

35

над 350
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Приложение № 11
към чл. 36, ал. 4, чл. 37, ал. 1 и чл. 40, ал. 1, т. 2
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Лесозащитна станция ……………………………………………………
СВЕДЕНИЕ
за резултатите от анализа на събрани биологични материали при провеждане на лесопатологичното обследване в района на Лесозащитна станция ………………………………
Брой на яйцата
Средно здрави яйца
Регионална дирекв една купчинка
на едно дърво (кация по горите,
Насеко- (калъфче, какавиОчаквано
кавиди на кв. м)
ДГС, ДЛС, УОГС,
мен вре- ди на кв.м, проба) Повредени, % за последните три обезлистваобщини и собстведител
не, %
години
ници на ГТ, землимаксисреден
ще, отдел, подотдел
мален
Дата ……………………………

Изготвил: ............................................................. 							
(длъжност, име и фамилия)

Приложение № 12
към чл. 40, ал. 1, т. 3
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
СВЕДЕНИЕ
за резултатите от лесопатологичното обследване в стационарните обекти през …… г.
в района на Лесозащитна станция – гр. …………………………………………
Регионална дирекция по горите,
община, землище,
ДГС/ДЛС, отдел,
обект №

Съотн. на
половете
М/Ж

Вредител

Паразитирани, %

Дата ……………………………

Заразени с
патогени,
стерилни, %

Абсолютна
заселеност

Коефициент на
размножаване за
последните четири години

Изготвил: ............................................................. 							
(длъжност, име и фамилия)

Приложение № 13
към чл. 40, ал. 3 и чл. 41, ал. 3

Срок/период за провеждане
на мероприятието

Брой третирания

Санитарни/принудителни
сечи, дка

Интегрирана борба, дка

Биологична борба, дка

Механична борба, дка

Вид вредител/
болест/
повреда

Наземна химична борба, дка

ДГС/ДЛС, УОГС, община и собственост
на ГТ, землище, отдел, подотдел

Въздушно пръскане, дка

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Лесозащитна станция ………………………………………………
СВЕДЕНИЕ
за обектите, предвидени за борба в района на ……………………………………………… за ……………… г.

Необходими ПРЗ, адюванти

активно
вещество,
примерен
ПРЗ

доза,
г (мл)/дка

кг
(л)

Забележка. Изготвя се по видове собственост.
Дата ……………………………

Директор на ЛЗС: .............................................. 							
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Приложение № 14
към чл. 43, ал. 2, т. 3
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Лесозащитна станция ………………………………………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за здравословно състояние на посадъчен материал
Днес, …………………… година, подписаният ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
представител на Лесозащитна станция ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
в присъствието на ……………………………………………………………………………………………………………, собственик/представител на собственика/управляващ горски разсадник – …………………, собственост …………………………………………,
в община ……………………………………, в района на ДГС/ДЛС/УОГС …………………………………………………… извърши
проверка на здравословното състояние на фиданки/резници, подлежащи за залесяване през ……………………
на залесителен сезон …………………… година, при което констатира следното:
Дървесен вид

Количество фиданки/резници,
бр.

Възраст на
фиданките/
резниците

Здрави фиданки/
резници,
бр.

Увредени от вредители,
болести и други повреди
фиданки/резници,
бр.

Общо фиданки/
резници
За нападнатите от вредители и болести и за повредените фиданки/резници се предписва: ...........
...........................................................................................................................................................................
Извършил проверката: ..........................................
Присъствал/и: …………………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Съгласувал:
от ЛЗС ……………………………………
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Приложение № 15
към чл. 59, т. 1

Утвърдил: ……………………………………
директор на ДГС/ДЛС/УОГС/ръководител
на община, сдружение по чл. 183 от ЗГ
(име, фамилия, подпис)

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №...........
за провеждане на борба с вредители, болести и други повреди
I. Характер на обекта
1. Община ………………………………, землище ………………………………, отдели .......................................................
Средни таксационни данни за насаждението в обекта: видов състав ................................................ ;
възраст …………………………… г.; средна височина ……………………………… м; преобладаващ наклон на терена
………………………………; други характерни данни .............................................................................................
2. Вид на вредителя, болестта или повредата ...........................................................................................
3. Нападната площ (дка) ..............................................................................................................................
II. Скица на обекта

(при въздушно пръскане карта в М 1:25 000)
III. Организационно-технически мероприятия
1. Вид на борбата ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. Технически средства за борба .................................................................................................................
а) основни (въздушни и наземни) ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
б) допълнителни (разпръскватели, помпи и др.) .....................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. Вид на ПРЗ ………………………………………….............................……; количество …………………………………… (л/кг);
доза [г(мл)/дка] ..............................................................................................................................................
4. Вид адювант ………………………………………….............................……; количество ………………………………… (л/кг);
доза [г(мл)/дка] ..............................................................................................................................................
5. Местоположение на площадките за приготвяне на разтворите ........................................................
...........................................................................................................................................................................
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6. Предварителната подготовка и провеждането на борбата се възлага на ........................................
...........................................................................................................................................................................,
(име, фамилия и длъжност)
който е длъжен да осигури:
а) работници ..................................................................................................................................................
б) транспортни средства ..............................................................................................................................
в) доставка на ПРЗ .......................................................................................................................................
г) съдове и прибори за приготвяне на работен разтвор .........................................................................
д) средства за безопасна работа .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
е) средства за сигнализация на обекта ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. Срок за провеждане на борбата – начало и край (дати) ....................................................................
Забележка. Технологичен план не се изготвя за санитарни и принудителни сечи.
…………………………………………… г.
Изготвил: ……………………………………………
(дата)
(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 16
към чл. 59, т. 3
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Лесозащитна станция ………………………………………………
ПРЕДПИСАНИЕ
за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане
Днес, ………………………… година, подписаният .............................................................................................. ,
представител на Лесозащитна станция .................................................................................................... ,
в присъствието на ........................................................................................................................................ ,
собственик/управляващ горската територия, собственост …………………………………………, в община
…………………………………………, в района на ДГС/ДЛС/УОГС ..........................................................................
на основание изготвената прогноза за ………………………… г. и извършеното контролно лесопатологично
обследване на терена ПРЕДПИСВАМ:
В периода от …………………………… до ………………………… г. да се проведе въздушно пръскане срещу
…………………………………… с летателна техника ………………………………, със система за ……………………………………
разпръскване на ПРЗ, както следва:
Землище,
отдел, подотдел

Площ,
дка

Абсолютна
заселеност

Очаквано обезПРЗ,
Доза,
листване, %
адювант г (мл)/дка

Всичко
Издал предписанието: …………………………………

Работен разтвор,
мл/дка

Присъствал/и: …………………………………

Приложение № 17
към чл. 59, т. 6
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ПРОТОКОЛ
за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане
Днес, ............................. година, в изпълние на предписание с рег. № ……………… на ЛЗС …………………………,
за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане срещу ………………………, съгласно
технологичен план № …………… на ………………,
подписаният …………………………………………………………………………………………………………………………,
представител на Лесозащитна станция .....................................................................................................,
в присъствието на .........................................................................................................................................,
собственик/управляващ горската територия, собственост .....................................................................,
в община …………………………………………, в района на ДГС/ДЛС/УОГС ........................................................,
съставиха настоящия протокол за проведеното въздушно пръскане с летателна техника …………, със
система ………………………… за разпръскване на работния разтвор …………………………………, както следва:
Землище

Отдел,
подотдел

Площ,
дка

ПРЗ

Разходна норма,
г (мл)/дка

Работен разтвор,
мл/дка

Общо
Х
Х
Х
Х
Преди въздушното пръскане е извършено калибриране на системата за разпръскване на работния
разтвор.
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Въздушното пръскане е извършено от …………… ч. до …………… ч. при следните климатични условия
(температура на въздуха, сила на вятъра, валежи и др.).................................................................... ……
За отчитане на ефекта от проведеното въздушно пръскане са поставени …………...................… бр.
ентомологични ръкави.
Забележка. .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Настоящият протокол се състави в два екземпляра.
Комисия: 1. ……………………………………………
2. ……………………………………………

Приложение № 18
към чл. 64, т. 1
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Лесозащитна станция ………………………………………………
ПРОТОКОЛ
за отчитане на ефекта от проведената борба срещу ………………………………………………
Днес, ……………………… г., подписаният ...........................................................................................................,
представител на ...................................................................................................................................................,
(лесозащитна станция/собственик/представител на собственика/управляващ горската територия)
в присъствието на ................................................................................................................................................
(собственик/представител на собственика/управляващ горската територия)
извърши проверка на резултата от проведената борба на територията на …………………………………………………,
собст венос т на ……………………………, в общ ина ………………………………, в района на ДГС/Д ЛС/ УОГС
……………………………………, и констатира следното:
Обект,
землище, отдел

Площ,
дка

Дата на
борбата

ПРЗ,
адювант,
капани и
др.

Доза,
г (мл)/дка

Брой на
пробните
дървета
(клонки)

Брой на вредителите,
% на повредите
(заболяване, обезлистване)
преди

Ефект,
%

след

Общо площ
Климатичните условия по време на провеждане на въздушното пръскане (температура на въздуха,
сила на вятъра, валежи и др.) са: .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Забележка. .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Извършил проверката: …………………………………
Присъствал/и: …………………………………

Приложение № 19
към чл. 65, ал. 2

изразходвани ПРЗ,
(л/кг)

доза,
г (мл)/дка

вид

Ефект от борбата,
%

ПРЗ
Брой третирания

Санитарни/принудителни сечи, дка

Интегрирана борба,
дка

Биологична борба,
дка

Механична борба,
дка

Наземна химична борба, дка

Въздушно пръскане,
дка

Бонитет

Пълнота

Състав

Класификация на повредата,
вид вредител/болест/повреда, ДГС/ДЛС, УОГС, община
и собственици на ГТ, землище, отдел, подотдел

Възраст

ОТЧЕТ
за изпълнение на лесозащитните мероприятия (по прогноза; по ЛПО от текущата година; от горскостопански план/план-извлечение/програма) в горски територии, собственост на
……………………………………………………… (ДГС/ДЛС, УОГС, община, собственици)
в района на ………………………………………………………… през …………………… г.

*Забележки:
1. Отчетът се изготвя поотделно за мероприятия, предвидени: по прогноза; по ЛПО от текущата
година; от горскостопански план/план-извлечение/програма.
2. ДГС/ДЛС, УОГС, общини и собственици на горски територии – по землища, отдели, подотдели.

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 20
към чл. 65, ал. 2
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на лесозащитните мероприятия (по прогноза; по ЛПО от текущата година; от горскостопански план/план-извлечение/програма) в горски територии, собственост на
……………………………………… (ДГС/ДЛС, УОГС, община, собственици)
в района на …………………………………………………… през …………………… г.
Вид борба, класификация
на повредата, вид вредител/ ПредвидеПроведе- Брой Ефект от
болест/повреда, ДГС/ДЛС,
ни площи
на борба, трети- борбата,
УОГС, община и собственици за борба,
дка
рания
%
на ГТ, землище, отдел, под
дка
отдел, РДГ, ЛЗС*

ПРЗ, адювант
вид

доза,
г (мл)/
дка

изразходвани
ПРЗ,
(л/кг)

*Забележки:
1. Отчетът се изготвя поотделно за мероприятия, предвидени: по прогноза; по ЛПО от текущата
година; от горскостопански план/план-извлечение/програма.
2. ДГС/ДЛС, УОГС, общини и собственици на горски територии – по отдели и землища.
РДГ – по ДГС/ДЛС/УОГС и видове собственост.
ЛЗС – по РДГ, ДГС/ДЛС/УОГС и видове собственост.
9355

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите
в енергетиката (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 52 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 5 думите „Устройствения правилник на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация“ се заменят с „Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно
регулиране и на нейната администрация“.
§ 2. В чл. 7, ал. 5 думите „Устройствения правилник на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация“ се заменят с „Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно
регулиране и на нейната администрация“.
§ 3. В чл. 9, ал. 1 се създава т. 11а:
„11а. организиране на борсов пазар на
природен газ;“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6, т. 4:
а) думите „или природен газ“ се заличават;
б) думите „по чл. 24, ал. 2“ се заменят с
„по чл. 24, ал. 3“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Към заявлението за издаване на лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 11а освен документите,
изброени в ал. 2, се прилагат и:
1. данни и доказателства за притежаваните
материални ресу рси, вк лючително данни
и доказателства за изградената информационна мрежа и софт уер за извършване на
дейност та;

2. доказателства за наличие на техническа осигуреност за сключване на сделки с
природен газ;
3. доказателства за наличието на персонал
и неговата квалификация за извършване на
дейността и за познаване на пазара на природен газ.“
§ 5. В чл. 148, ал. 1 думите „Върховния
административен съд (ВАС)“ се заменят с „Административния съд – София-град (АССГ)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката навсякъде
думите „Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране“ и „ДКЕВР“ се заменят
съответно с „Комисията за енергийно и водно
регулиране“ и „КЕВР“.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
9340

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Инструкция за изменение на Инструкция
№ И-5 от 2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и
цивилните служители – „Автоматизирана
система за управление на човешките ресурси“
(ДВ, бр. 77 от 2017 г.)
§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. АСУ на ЧР използва преносната
среда на Комуникационна и информационна
система (КИС) „ЩИТ“.“
§ 2. Член 10 се изменя така:
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„Чл. 10. Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят
на съответната структура със своя заповед
организира и контролира процесите по въвеждане и актуализиране на данните в АСУ
на ЧР, като определя:
1. потребителите на АСУ на ЧР и достъпа
до съответните подсистеми и модули;
2. сроковете и дейностите по:
а) синхронизиране на данните в подсистема
„Витоша“ на АСУ на ЧР с азбучните служебни
карти (АСК) и служебните дела – за военнослужещите, и с трудовите или служебните
досиета – за цивилните служители;
б) ежегодно запознаване на военнослужещите и цивилните служители с персоналните
данни, които се обработват и съхраняват в
АСУ на ЧР за тях, за актуализиране съгласно
чл. 12, т. 1;
в) предоставяне на документи за удостоверяване на липсващата информация от
военнослужещите и цивилните служители
на длъжностните лица от структурите по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) съгласно чл. 12, т. 2.“
§ 3. В чл. 40 абревиатурата „АИС“ се заменя с „КИС „ЩИТ“.
§ 4. В чл. 41 абревиатурата „АИС“ се заменя с „КИС „ЩИТ“.
§ 5. Член 42 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
9379

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 453
от 28 ноември 2019 г.

за изменение и допълнение на Правилата
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения, които ползват радио
честотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен (обн., ДВ,
бр. 47 от 2012 г.; посл. изм. и доп., бр. 14
от 2019 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Към чл. 11 се създава нова ал. 4:
„(4) Разрешава се използването на посочените в приложения № 2 – 5 съседни радиочестотни ленти като една радиочестотна
лента, при условие че се спазват специфичните условия за всяка една от тези съседни
радиочестотни ленти.“
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§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „аларми“ се заменя с
„алармени системи“.
2. В т. 3:
2.1. думата „системи“ се заменя с „устройства“;
2.2. съкращението и скобите към него
„(WDTS)“ се заличават.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. алармени системи или устройства с нисък коефициент на запълване/висока надеждност – 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 радиочестотни ленти;
обикновено се използват за системи, които
изпращат от отдалечено местоположение чрез
радиовръзка на предупреждение за опасност,
и за алармени системи за социални нужди
за осигуряване на надеждна комуникация на
хора, изпаднали в беда;“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. индуктивни устройства – радиоустройства от индуктивни системи, които работят
с магнитни полета и се използват за близкополева 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 радиочестотни индуктивни охранителни системи,
предаване на данни към преносими устройства,
безжични системи за управление и системи
за автоматично събиране на пътни такси;“.
5. В т. 11 думата „устройства“ се заменя
с „изделия“.
6. Към края на т. 12 се добавя следният
текст: „UWB устройствата 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;“.
§ 3. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
1.1. Точка 1а се изменя така:
„1а. „Устройство с малък обсег на действие“ е радиоуст ройство, което осиг у рява
еднопосочна или двупосочна комуникация и
което предава и/или получава сигнал на къси
разстояния с ниска мощност.“
2. Точка 21 се изменя така:
„21. „MBANS (Medical Body Area Network
Systems)“ са мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото, използвани за снемане на медицински данни, и
предназначени за употреба в безжични мрежи

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

с ниска мощност, състоящи се от множество
носени върху тялото датчици и/или задействащи устройства, както и като централно
устройство, разположено върху или в близост
до човешкото тяло.“
3. Точка 26 се изменя така:
„26. „Спомагателни слухови устройства“
са радиокому никационни системи, които
дават възможност на лица с увреден слух да
подобрят слуховите си възприятия. Инсталираните системи обикновено включват един или
повече радиопредаватели и един или повече
радиоприемници.“
4. Точка 36 се изменя така:
„36. „Устройства за снемане на медицински
данни“ обхващат 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.“
5. Създават се т. 38 и 39:
„38. „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. Радиоалармите включват такива за социални нужди
и за целите на сигурността и безопасността.

ВЕСТНИК
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39. „ULP-WMCE (Ultra-Low Power Wireless
Medical Capsule Endoscopy)“ е безжична медицинска капсулна ендоскопия, използваща
се за снемане на медицински данни и е
предназначена за използване при медицински
взаимодействия лекар-пациент с цел придобиване на изображения на храносмилателните
пътища на човека.“
§ 4. В § 2 след последния абзац се добавят
следните текстове:
„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.).
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1345
на Комиси я та от 2 авг уст 2019 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО с оглед
актуализиране на хармонизираните технически условия в област та на използването
на радиочестотния спектър за устройства
с малък обсег на действие (ОВ, L 212/53 от
13 август 2019 г.).“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2
„Радиочестотeн спектър, който се използва при
осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръженията по чл. 11, ал. 2“ таблица
„Радиосъоръжения с малък обсег на действие“
се изменя и допълва така:

„
РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
№

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

1

100-9000

2
3

Hz
kHz
MHz
GHz

Приложение

№ на приложението към чл. 11,
ал. 3

Hz

Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

100-9000

Hz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

9-90

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

4

9-315

kHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

5

90-119

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

6

119-135

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

7

135-140

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

8

140.0-148.5

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

9

148.5-5000

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

10 400-600

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

11 442.2-450.0

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

12 456.9-457.1

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

13 984-7484

kHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

14 3155-3400

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

15 5000-30000

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

16 6765-6795

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

17 7300-23000

kHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

18 7400-8800

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

19 10200-11000

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8
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РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
№

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

Hz
kHz
MHz
GHz

Приложение

№ на приложението към чл. 11,
ал. 3

20 13553-13567

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

21 13553-13567

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

22 13553-13567

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

23 26957-27283

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

24 26990-27000

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

25 27040-27050

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

26 27090-27100

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

27 27140-27150

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

28 27190-27200

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

29 26.96-27.41

MHz СВ (Citizen Band) 27

Приложение № 2.13

30 27.09-27.10

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

31 29.7-47.0

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

32 30-12400

MHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

33 30.0-37.5

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

34 34.995-35.225

MHz Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

35 38.44375-38.56875 MHz PMR

Приложение № 2.13

36 40.66-40.70

MHz Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

37 40.66-40.70

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

38 46.0-46.2

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

39 46.6-47.0

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

40 49.0-49.2

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

41 49.6-50.0

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

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

MHz Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултиме- Приложение № 2.9
дийно съдържание с аналогова радиочестотна 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
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РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
№

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

Hz
kHz
MHz
GHz

Приложение

№ на приложението към чл. 11,
ал. 3

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 Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултиме- Приложение № 2.9
дийно съдържание

72 863-865

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

73 863-868

MHz Устройства за широколентов пренос на данни

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

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

Приложение № 2.6

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

Приложение № 2.2

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

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

98 1880-1900

MHz DECT радиосъоръжения

Приложение № 2.13

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
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РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
№

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

Hz
kHz
MHz
GHz

Приложение

№ на приложението към чл. 11,
ал. 3

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 радио Приложение № 2.3
мрежи (WAS/RLANs)

108 5470-5725

MHz Системи за безжичен достъп, включително местни радио Приложение № 2.3
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 5875-5905

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

115 5905-5925

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

116 4500-7000

MHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

117 6000-8500

MHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

118 8.5-10.6

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

119 9.2-9.5

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

120 9.500-9.975

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

121 10.5-10.6

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

122 13.4-14.0

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

123 17.1-17.3

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

124 21.65-26.65

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

125 24.050-24.075

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

126 24.00-24.25

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

127 24.05-24.25

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

128 24.05-26.50

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

129 24.05-27.00

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

130 24.075-24.150

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

131 24.075-24.150

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

132 24.15-24.25

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

133 57-64

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

134 57-64

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

135 57-64

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

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 57-71

GHz Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

139 61.0-61.5

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

140 63.72-65.88

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

141 75-85

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

142 75-85

GHz Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5
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РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
№

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

Hz
kHz
MHz
GHz

Приложение

№ на приложението към чл. 11,
ал. 3

143 76-77

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

144 76-77

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

145 77-81

GHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

146 122.00-122.25

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

147 122.25-123.00

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

148 244-246

GHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

149 под 3000

GHz Устройства, използващи свръхшироколентова технология Приложение № 2.12
за общо приложение

150 под 3000

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

151 под 3000

GHz Устройства, монтирани в моторни и железопътни превоз- Приложение № 2.12
ни средства, използващи свърхшироколентова технология

152 под 3000

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

153 под 3000

GHz Устройства на борда на въздухоплавателни средства, из- Приложение № 2.12
ползващи свърхшироколентова технология

154 под 3000

GHz Контактни сензорни устройства за материали, използва- Приложение № 2.12
щи свърхшироколентова технология

155 под 3000

GHz Безконтактни сензорни устройства за материали, използ- Приложение № 2.12
ващи свърхшироколентова технология

“
§ 6. Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 „Устройства с малък обсег на действие (чл. 11, ал. 1,
т. 1)“ се изменя и допълва така:
„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 3
УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
(ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 1)
№
по
ред

ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3

1

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

2

Системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

Приложение № 2.2

3

Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

4

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

5

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

6

Алармени системи

Приложение № 2.6

7

Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

8

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

9

Радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и Приложение № 2.9
мултимедийни стрийминг приложения и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE)

10

Устройства за радиочестотна идентификация

Приложение № 2.10

11

Активни медицински изделия за имплантиране

Приложение № 2.11

12

Устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB)

Приложение № 2.12

13

Безжични приложения, които са различни от посочените в т. 1 – 12

Приложение № 2.13

“
§ 7. В приложение № 2.1 към чл. 11, ал. 3 „Неспецифични устройства с малък обсег на
действие“ се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова таблица 1:
„Таблица 1
№

Нормативна част

Описание

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични
устройства с малък
обсег на действие

3

Радиочестотна лента

442.2-450.0 kHz

4

Разпределение на каналите

Канално отстояние ≥
150 Hz

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

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

1

Информативна
част

Параметър

Коментар
Този набор от условия за
използване се отнася само
за устройства за откриване на лица и избягване на
сблъсък.

7 dBµA/m на 10 m
напрегнатост на полето

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

“
2. Досегашната таблица 1 става таблица 2.
3. Текстът на ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 3 се изменя така: „10 mW e.r.p.“.
4. Текстът „Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.“ на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 13 се заличава.
5. Текстът „Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.“ на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 14 се заличава.
6. Текстът „Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.“ на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 15 се заличава.
7. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 16 се изменя така:
„Разрешават се гласови приложения със съвременни методи за ограничаване на радиосмущенията. Изключват се други аудио- и видеоприложения.“
8. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 16 се заличава.
9. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 16 се изменя така:
„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“.
10. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 17 се заличава.
11. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 17 се изменя така:

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

„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“.
12. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 18 се изменя така:
„Разрешават се гласови приложения със съвременни методи за ограничаване на радиосмущенията. Изключват се други аудио- и видеоприложения.“
13. Текстът на ред № 9, четвърта колона „Описание“ в таблица 18 се заличава.
14. След таблица 18 се създава таблица 18а:
„Таблица 18а
№

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

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9

Разрешителен режим

1

Нормативна част

Параметър

Коментар

862-863 MHz

Широчина на честотната лента: ≤ 350 kHz

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

10 Допълнителни съществени изисквания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

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

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
15. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 19 се изменя така:
„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 0,1% на коефициента на запълване.“
16. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 20 се заличава.
17. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 20 се изменя така:
„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.
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Като алтернатива може да се използва и максимална стойност 1% на коефициента на запълване.“
18. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 20а се изменя така:
„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.“
19. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 20а се изменя така:
„БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 47б
ERC/REC 70-03“.
20. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 21 се заличава.
21. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 21 се изменя така:
„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.“
22. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 22 се заличава.
23. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 22 се изменя така:
„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 0,1% на коефициента на запълване.“
24. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 24 се заличава.
25. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 24 се изменя така:
„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.“
26. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 25 се изменя така:
„Разрешават се гласови приложения със съвременни методи за ограничаване на радиосмущенията. Изключват се други аудио- и видеоприложения.“
27. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 25 се заличава.
28. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 26 се заличава.
29. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 26 се изменя така:
„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 максимална стойност 1% на коефициента на запълване.“
30. Текстът „Не се препоръчва използването на видеоприложения.“ на ред № 2, пета колона
„Коментар“ в таблица 30 се заличава.
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31. Текстът „13 dBm/MHz максимална спектрална плътност на e.i.r.p.“ на ред № 7, четвърта
колона „Описание“ в таблица 34 се заличава.
§ 8. В приложение № 2.2 към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се таблица 1:
„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

Коментар

Подвижна

Устройства за снемане на
медицински данни

Този набор от условия за
използване се прилага само
за приложения на свръхмаломощна безжична медицинска капсулна ендоскопия
(ULP-WMCE).

430-440 MHz

–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)

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни
11
планирания
Информативна част

10

12 Планирани промени

13 Позоваване

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

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
2. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 2а се изменя така:
„EN 303 659 (в процес на разработка)
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03
2018/1538/EС, лента 4“.
3. Текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“ в таблица 3 се изменя така:
„Устройства за снемане на медицински данни“.
4. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 3 се изменя така:
„Този набор от условия за използване се прилага само за мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото (MBANS), предназначени за използване само на закрито в дома на пациента.“
5. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 3 се изменя така:
„Коефициент на запълване: ≤ 10 %.
Широчина на честотната лента за модулация: ≤ 3 MHz.
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Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/
ЕС. 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.“
6. Текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“ в таблица 4 се изменя така:
„Устройства за снемане на медицински данни“.
7. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 4 се изменя така:
„Този набор от условия за използване се прилага само за мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото (MBANS), предназначени за използване само на закрито в дома на пациента.“
8. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 4 се изменя така:
„Коефициент на запълване: ≤ 2%.
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 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. Приложение № 2.3 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. В заглавието на приложение № 2.3 към чл. 11, ал. 3 думата „системи“ се заменя с „устройства“.
2. Текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 се изменя така:
„Устройства за широколентов пренос на данни“.
3. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 1 се изменя така:
„Този набор от условия за използване важи само за широколентови устройства с малък обсег
на действие в мрежи за предаване на данни.“
4. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 се изменя така:
„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 радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/
ЕС. 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.“
5. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 се изменя така:
„БДС EN 300 220-1 EN 304 220 (в процес на разработка)
БДС EN 300 220-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 84“.
6. Текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“ в таблица 1а и таблица 1б се изменя така:
„Устройства за широколентов пренос на данни“.
7. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 1а се изменя така:
„БДС 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“.
8. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 1б се изменя така:
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„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. Текстът на ред № 3, пета колона „Коментар“ в таблица 2 се изменя така:
„В радиочестотна лента 5150-5350 MHz се разрешава използването само във вътрешни помещения, което означава използване във вътрешността на дадена сграда, включително по места,
които се възприемат като такава, например самолет, където екранирането обикновено обезпечава необходимото затихване, с което улеснява съвместното използване с други радиослужби.
Разрешава се използването на радиочестотна лента 5150-5250 MHz и в автомобили, камиони
и автобуси.“
10. Текстът на ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 2 се изменя така:
„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;
25 mW максимална средна e.i.r.p. в автомобили, камиони и автобуси.
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.“
11. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 2 се изменя така:
„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.“
12. Таблица 3 се изменя така:
„Таблица 3

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

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

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
Достъп до канала и правила хармонизирани стандарти или части от тях,
които са били посочени в публикации в Офиза заемането му
циален 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

Коментар

Подвижна
Устройства за широколентов пренос на данни
57-71 GHz

40 dBm e.i.r.p. и
23 dBm/MHz спектрална плътност на e.i.r.p.

Изключва се използване
на фиксирани съоръжения на открито.
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Коментар

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
15 Забележка

“
13. Създава се таблица 4:
„Таблица 4
№

Параметър

Описание

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Устройства за широколентов пренос на
данни

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6

Посока/Разделяне

1

57-71 GHz

Предавателна мощност/Плътност
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

8

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 наймалко еквивалентно на осигуряваното
от посочените методи.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

Нормативна част

7

Коментар

Информативна част

11 Допустими честотни планирания
12 Планирани промени

13 Позоваване

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

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
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14. Създава се таблица 5:
„Таблица 5
№

Информативна
част

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

Описание

Коментар

Подвижна

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

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
Достъп до канала и правила 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, които са били посочени в публикации
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 осигуряваното
от посочените методи.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни
планирания

Устройства за широколентов пренос на данни

Този набор
от условия за
и з по л з в а не
важи само за
фиксирани
съоръжения
на открито.

57-71 GHz

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

12 Планирани промени
13 Позоваване

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

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
§ 10. В приложение № 2.4 към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ред № 7, пета колона „Коментар“ в таблица 2 се заличава.
2. Текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“ в таблица 5 се изменя така:
„Този набор от условия за използване важи само за приложения за събиране на пътни такси
и приложения за интелигентни тахографи, маса и размери.“
3. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 5 се изменя така:
„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.“
4. На ред № 13, пета колона „Коментар“ в таблица 5 се създава следният текст:
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„Приложенията за интелигентните тахографи, маса и размери се определят като прилагане от разстояние на тахографи в Допълнение 14 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799
на Комисията (ОВ, L 139, 26.5.2016 г., стр. 1). Приложенията за маса и размери са определени
в член 10г от Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 115,
6.5.2015 г., стр. 1).“
5. Създава се таблица 5а:
„Таблица 5а
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

Описание

Коментар

Подвижна

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение
на каналите

5

Мод улаци я/
Широчина на
заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощнос т/
Плътност на
мощността

8

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 кана- изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани
ла и правила за стандарти или части от тях, които са били посочени в публизаемането му кации 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

Транспортни телематични устройства

Честотната лента е
разпределена за използване от интелигентни транспортни
системи „превозно
средство-превозно
средство“, „инфраструктура-превозно
средство“ и „превозно средство-инфраструктура“.

5855-5865 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 максимална спектрална плътност на e.i.r.p.

Допълнителни
10 съществени изисквания

Информативна част

Допустими че11 стотни планирания
12

Планирани промени

13 Позоваване

14

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

Номер на нотификацията

15 Забележка

“
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6. Създава се таблица 5б:
„Таблица 5б
№

Информативна част

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

Описание
Подвижна

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

33 dBm (2 W) обща излъчена e.i.r.p. с прилагане на
Предавателна мощ- техника за управление на мощността на предавателя
ност/Плътност на (TPC), осигуряващо намаляването є с 30 dB;
мощността
23 dBm/MHz максимална спектрална плътност на
e.i.r.p.

8

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
Достъп до канала и 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или
правила за заемане- части от тях, които са били посочени в публикации
то 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

10

До пъ л н и т е л н и с ъ ществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

Коментар

Транспортни телематични устройства

Честотната лента е
разпределена за използване от интелигентни транспортни
системи „превозно
средство-превозно
средство“, „инфраструктура-превозно
средство“ и „превозно средство-инфраструктура“.

5865-5875 MHz

БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 89
ECC/REC/(08)01

7. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 11 се изменя така:

“
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„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. Таблици 13, 14 и 15 се заличават.
9. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 16 се изменя така:
„Този набор от условия за използване важи
само за системи „превозно средство-превозно
средство“, „превозно средство-инфраструктура“ и „инфраструктура-превозно средство“.
Транспортните телематични устройства,
пуснати 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.“
10. Текстът на ред № 3, четвърта колона
„Описание“ в таблица 16 се изменя така:
„63.72-65.88 GHz.“
11. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 17 се изменя така:
„Този набор от условия важи само за наземни превозни средства и инфраструктурни
системи.
Радарите на фиксираната т ранспортна
инфраструктура трябва да са сканиращи, за
да се ограничи времето за осветяване и да се
гарантира минимално време на тишина с цел
постигане на съвместимост с автомобилните
радарни системи.“
12. На ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 17 се създава следният текст:
„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.“
13. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 17а се изменя така:
„Коефициент на запълване: ≤ 56 %/s.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
осигуряващи подходящо ниво на работните
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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.“
§ 11. В приложение № 2.5 към чл. 11, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Във всички таблици на приложението
текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“ се изменя така:
„Устройства за радиоопределяне“.
2. Текстът на ред № 13, четвърта колона
„Описание“ в таблица 2 се изменя така:
„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/DEC/(01)08
ERC/REC 70-03“.
3. Създава се нов текст на ред № 2, пета
колона „Коментар“ в таблица 3, както следва:
„Този набор от услови я за използване
важи само за радари за измерване на ниво
в резервоари.“
4. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 3 се изменя така:
„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.“
5. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 4 се изменя така:
„Този набор от условия за използване важи
само за радари за измерване на ниво.
Трябва да се спазват установените забранени
зони около радиоастрономическите обекти.“
6. На ред № 7, пета колона „Коментар“ в
таблица 4 се създава следният текст:
„Използва се автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, които
осигуряват 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,
към които са били публикувани препратки
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в Официален вестник на Европейския съюз
във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответните ограничения, трябва да се
осигури ниво на работните показатели, което
е най-малко еквивалентно на осигуряваното
от тези ограничения.“
7. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 4 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, изисквания към антените и автоматично
управление 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 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. Създава се нов текст на ред № 2, пета
колона „Коментар“ в таблица 5, както следва:
„Този набор от услови я за използване
важи само за радари за измерване на ниво
в резервоари.“
9. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 5 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, изисквания към антените и автоматично
управление 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 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.“
10. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 10 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, изисквания към антените и автоматично
управление 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 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.“
11. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 12 се изменя така:
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„Този набор от условия за използване важи
само за радари за измерване на ниво.
Трябва да се спазват установените забранени
зони около радиоастрономическите обекти.“
12. На ред № 7, пета колона „Коментар“ в
таблица 12 се създава следният текст:
„Използва се автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, които
осигуряват 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,
към които са били публикувани препратки
в Официален вестник на Европейския съюз
във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответните ограничения, трябва да се
осигури ниво на работните показатели, което
е най-малко еквивалентно на осигуряваното
от тези ограничения.“
13. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 12 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, изисквания към антените и автоматично
управление 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 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.“
14. Създава се нов текст на ред № 2, пета
колона „Коментар“ в таблица 13, както следва:
„Този набор от услови я за използване
важи само за радари за измерване на ниво
в резервоари.“
15. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 13 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, изисквания към антените и
а вт омат и ч но у п ра в лен ие на мощ нос т та,
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.“
16. Създава се нов текст на ред № 2, пета
колона „Коментар“ в таблица 14, както следва:
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„Този набор от услови я за използване
важи само за радари за измерване на ниво
в резервоари.“
17. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 14 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, изисквани я към антените и
а вт омат и ч но у п ра в лен ие на мощ нос т та,
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.“
18. Създава се нов текст на ред № 2, пета
колона „Коментар“ в таблица 15, както следва:
„Този набор от услови я за използване
важи само за радари за измерване на ниво.“
19. На ред № 7, пета колона „Коментар“ в
таблица 15 се създава следният текст:
„Използва се автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, които
осигуряват 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,
към които са били публикувани препратки
в Официален вестник на Европейския съюз
във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответните ограничения, трябва да се
осигури ниво на работните показатели, което
е най-малко еквивалентно на осигуряваното
от тези ограничения.“
20. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 15 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, изисквани я към антените и
а вт омат и ч но у п ра в лен ие на мощ нос т та,
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.“
21. Създава се нов текст на ред № 2, пета
колона „Коментар“ в таблица 16, както следва:
„Този набор от услови я за използване
важи само за радари за измерване на ниво
в резервоари.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

22. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 16 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, изисквания към антените и
а вт омат и ч но у п ра в лен ие на мощ нос т та,
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.“
23. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 17 се изменя така:
„Този набор от услови я за използване
важи само за радари за измерване на ниво.
Трябва да се спазват установените забранени зони около радиоастрономическите
обекти.“
24. На ред № 7, пета колона „Коментар“
в таблица 17 се създава следният текст:
„Използва се автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, които
осигуряват 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,
към които са били публикувани препратки
в Официален вестник на Европейския съюз
във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответните ограничения, трябва да се
осигури ниво на работните показатели, което
е най-малко еквивалентно на осигуряваното
от тези ограничения.“
25. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 17 се изменя така:
„Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радио
смущенията, изисквания към антените и
а вт омат и ч но у п ра в лен ие на мощ нос т та,
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.“
§ 12. В приложение № 2.8 към чл. 11, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се таблица 1а:
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„Таблица 1а

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Индуктивни устройства

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/
82 dBµA/m на 10 m напрегнатост на полето
Плътност на мощността

Коментар

100-9000 Hz

8

Достъп до канала и правила
Размер на антената <1/20 λ
за заемането му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Размер ът на а н т ената се определя между
тези две точки на антената, при които има
най-голямо разстояние
(например за антена с
правоъгълна форма –
най-големият диагонал;
за антена с кръгла форма – диаметърът).

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

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

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
2. Във всички таблици на приложението текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“,
се изменя така:
„Индуктивни устройства“.
3. На ред № 13, четвърта колона „Описание“, в таблица 1, таблица 2, таблица 3, таблица 4 и
таблица 5 след текста „БДС EN 300 330-2“ се добавя текстът „БДС EN 303 447
БДС EN 303 454“.
4. На ред № 13, четвърта колона „Описание“, в таблица 6 след текста „БДС EN 300 330-2“
се добавя текстът „БДС EN 302 536“.
5. Създава се нов текст на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 13, както следва:
„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
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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.“
6. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 14 се изменя така:
„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 наймалко еквивалентно на осигуряваното от посочените методи.“
§ 13. В приложение № 2.9 към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се таблица 1а:
„Таблица 1а

Информативна част

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Спомагателни слухови
устройства

3

Радиочестотна лента

100-9000 Hz

4

Разпределение на каналите

5

Модулаци я/Широчина на
заеманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/ 120 dBμA/m на 10 m
Плътност на мощността напрегнатост на полето

8

Достъп до канала и правила
Размер на антената <1/20 λ
за заемането му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

Коментар

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

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

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 303 348
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 70-03

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
2. Текстът на ред № 2, четвърта колона „Описание“, в таблица 2 се изменя така:
„Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание с аналогова
радиочестотна модулация (FM).“
3. Във всички таблици на приложението в текста на ред № 13, четвърта колона „Описание“,
преди „EN 300 422“ се добавя „БДС“.
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4. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 5 се изменя така:
„За да се осигури защита на приемника за цифрово аудиоразпръскване (DAB), намиращ се
на 1,5 m от спомагателното 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 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.“
5. Текстът на ред № 3, четвърта колона „Описание“, в таблица 7 се изменя така:
„470-694 MHz
723-753 MHz
778-786 MHz“.
6. Създава се таблица 13б:
„Таблица 13б

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Спомагателни слухови устройства

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

Коментар

1656.5-1660.5 MHz

2 mW/600 kHz e.i.r.p.

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
ECC Report 270
ERC/REC 70-03

15 Забележка

“
§ 14. В приложение № 2.10 към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблица 1 се изменя и допълва така:
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„Таблица 1
№ Параметър
1

Нормативна част

2

Радиослужба

Приложение

Описание

Коментар

Подвижна

Устройства за радиочестотна
идентификация (RFID)

Запитващите устройства за
RFID, пуснати на пазара
преди 1 януари 2018 г. (датата на отмяна на Решение
2006/804/ЕО на Комисията),
са „заварено положение“,
т.е. те могат да продължат
да бъдат използвани в съответствие с разпоредбите
на Решение 2006/804/ЕО,
преди то да бъде отменено.

865-868 MHz

Предавания на запитващите
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.

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заема- Широчина на честотната лента ≤
ната честотна лента
200 kHz

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плът2 W e.r.p.
ност на мощността

8

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
Достъп до канала и правила за стандарти или части от тях, които
заемането му
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

Маркерите излъчват своите
отговори при много ниско
ниво на мощност (-20 dBm
e.r.p.) в радиочестотен обхват
около каналите, използвани
от запитващото устройство
за радиочестотна идентификация, и трябва да отговарят
на съществените изисквания
на Директива 2014/53/ЕС.

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 302 208
БДС EN 302 208-1
БДС EN 302 208-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
лента 47а
ERC/REC 70-03

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
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2. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 3 се изменя така:
„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.“
3. Текстът на ред № 7, пета колона „Коментар“, в таблица 4 се изменя така:
„Използването на устройства с мощност над 500 mW e.i.r.p. са ограничени за използване
в границите на сградата и коефициент на запълване ≤ 15% за всеки период от 200 ms (30 ms
on/170 ms off).
Устройствата с мощност над 500 mW e.i.r.p. следва да използват FHSS модулация и автоматично управление 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.“
§ 15. В приложение № 2.11 към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 5 се изменя така:
„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 0,1% на коефициента на запълване.“
2. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 6 се изменя така:
„С цел да се гарантира съвместимост на работата с другите потребители и по-специално с
метеорологичните радиосонди, 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 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.“
3. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 7 се изменя така:
„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 0,1% на коефициента на запълване.“
4. Текстът на ред № 2, пета колона „Коментар“, в таблица 8 се изменя така:
„Този набор от условия за използване важи само за активните имплантируеми медицински
изделия. Периферните главни устройства са за използване само на закрито.“
5. Текстът на ред № 8, четвърта колона „Описание“, в таблица 8 се изменя така:
„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 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.“
§ 16. Приложение № 2.12 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
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„Приложение № 2.12
към чл. 11, ал. 3
УСТРОЙСТВА, ИЗПОЛЗВАЩИ СВРЪХШИРОКОЛЕНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ (UWB)
Таблица 1
№
1

Параметър

Описание

Коментар

Радиослужба

Не е приложима

2

Приложение

Устройства, използващи свръхшироколентова технология за
общо приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

6

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 ≤ 3.1 GHz

–70,0

–36,0

3.1 < f ≤ 3.4 GHz

–70,0

–36,0

3.4 < f ≤ 3.8 GHz

–80,0

–40,0

3.8 < f ≤ 4.8 GHz

–70,0

–30,0

4.8 < f ≤ 6.0 GHz

–70,0

–30,0

6.0 < f ≤ 8.5 GHz

–41,3

0

Радиочестотен обхват, f

Нормативна част

под 3000 GHz

7

8.5 < f ≤ 9.0 GHz

–65,0

–25,0

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 прилагат методите за намаляване на
радиосмущенията чрез „нисък коефициент
на запълване“ (LDC) или 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.
За намаляване на радиосмущенията могат да
бъдат използвани алтернативни методи, 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.

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 методът за намаляване на радиосмущенията чрез „откриване и избягване“ (DAA).
Методът за намаляване на радиосмущенията
DA A и граничните стойности 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 радиосмущенията могат да
бъдат използвани алтернативни методи, 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.
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№

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

Коментар

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

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни
планирания

С Т Р. 1 0 1

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-1
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785
ECC/DEC/(06)04
ERC/REC 70-03

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Таблица 2
№

Параметър

Описание

Коментар

1

Радиослужба

Не е приложима

2

Приложение

Системи за проследяване на местопо- „LT1“ са системи, предназначени за
ложението от тип 1 (LT1), използващи общо проследяване на местоположесвърхшироколентова технология.
нието на хора и предмети.

3

Радиочестотна лента

4
5
6

Разпределение на
каналите
Модулация/Широчина
на заеманата честотна
лента
Посока/Разделяне

Нормативна част

Предавателна
мощност/Плътност на
мощността
Радиочестотен обхват,
f

7

под 3000 GHz

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

8.5 < f ≤ 9.0 GHz

–65,0

–25,0

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 методът 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 302 065-2
V2.1.1.
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Коментар
За намаляване на радиосмущенията
могат да бъдат използвани алтернативни методи, ако те осигуряват
най-ма лко ек вива лентни 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.

–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
12

Информативна част

9.0 < f ≤ 10.6 GHz

Допълнителни
съществени изисквания
Допустими честотни
планирания
Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на
нотификацията

15

Забележка

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785

Таблица 3
№

Описание

Коментар

Радиослужба

Не е приложима

2

Приложение

Устройства, монтирани в моторни
и железопътни превозни средства,
използващи свърхшироколентова
технология.

3

Радиочестотна лента

под 3000 GHz

4

Разпределение на
каналите

5

Модулация/Широчина
на заеманата честотна
лента

6

Посока/Разделяне

1

Нормативна част

Параметър

Предавателна мощност/
Максимална
Плътност на мощността спектрална плът- Максимална
ност на средната пикова e.i.r.p.
e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
Радиочестотен обхват, f
(dBm/MHz)

7

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
3.4< f ≤3.8 GHz
3.8< f ≤4.8 GHz

–70,0

–36,0

–80,0

–40,0

–70,0

–30,0

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 прилагат:

БРОЙ 98
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

С Т Р. 1 0 3
Коментар

– методи за намаляване на радиосмущенията чрез „нисък коефициент на запълване“
(LDC) и външна гранична стойност (e.l.)
≤ –53,3 dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез управление на мощността на
предавателя (TPC) и чрез „откриване и
избягване“ (DA A) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ –53,3 dBm/MHz.
Методите за намаляване на радиосмущенията 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 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 алтернативни методи,
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.
4.8< f ≤-6.0 GHz

6.0< f ≤8.5 GHz

8.5< f ≤9.0 GHz

–70,0

–53,3

–65,0

–30,0

–13,3

–25,0

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 прилагат:
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез „нисък коефициент на запълване“
(LDC) и външна гранична стойност (e.l.)
≤ –53,3 dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез управление на мощността на
предавателя (TPC) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ –53,3 dBm/MHz.
Методите за намаляване на радиосмущенията 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 алтернативни методи,
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.
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 прилагат методи за намаляване
на радиосмущенията чрез управление на
мощността на предавателя (TPC) и чрез
„откриване и избягване“ (DAA) и външна
гранична стойност (e.l.) ≤ –53,3 dBm/MHz.
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Информативна част

Методите за намаляване на радиосмущенията 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 алтернативни методи,
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.
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

Допълнителни
съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785 ECC/DEC/(06)04

Таблица 4
№

Параметър

Описание

Коментар

1 Радиослужба

Не е приложима

2 Приложение

Транспортни системи за контрол на
достъпа, използващи свърхшироколентова технология

3 Радиочестотна лента
4

под 3000 GHz

Разпределение на
каналите

Нормативна част

Модулация/Широчина
5 на заеманата честотна
лента
6 Посока/Разделяне
Предавателна мощност/
Максимална спекПлътност на мощността трална плътност на
средната e.i.r.p.
Радиочестотен обхват, f
(dBm/MHz)

3.8< f ≤4.2 GHz

–41,3

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

0

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

0

Разрешава се използване на радиочестотния спектър при условие, че се
прилагат методи за намаляване на радиосмущенията чрез целево задействане
на предаването и „нисък коефициент
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
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Достъп до канала и
правила за заемането му

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Описание

Коментар

За намаляване на радиосмущенията
трябва да се използват методи чрез
целево задействане на предаването,
които осигуряват подходящо ниво на
работните показатели с цел спазване
на съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС и отговарят на
техническите изисквания на Решение
за изпълнение (ЕС) 2019/785.
Ако в хармонизирани стандарти или
части от тях, към които са били публик у вани препратк и в Официа лен
вестник на Европейски я съюз във
връзка с Директива 2014/53/ЕС, са
описани съответни методи, трябва да се
осигури ниво на работните показатели,
което е най-малко еквивалентно на
осигуряваното от тези методи.

Нама л яването на см у щени ята чрез
„целево задействане на предаването“ се
определя като UWB предаване, което
се задейства само когато е необходимо,
по-точно, когато системата показва, че
наблизо се намират UWB устройства.
Съобщението се задейства или от потребителя, или от превозното средство.
Последвалите съобщения, могат да се
считат за „целеви съобщения“.

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

10

12 Планирани промени
13 Позоваване

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785
ECC/DEC/(06)04

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Таблица 5
№

Параметър

Описание

Коментар

Радиослужба

Не е приложима

2

Приложение

Устройства на борда на
въздухоплавателни средства,
използващи свърхшироколентова
технология.

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на
каналите

5

Модулация/Широчина
на заеманата честотна
лента

6

Посока/Разделяне

Нормативна част

1

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

7

под 3000 GHz

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

6.000< f ≤6.650 GHz

–41,3

0

Радиочестотен обхват, f

6.6500< f ≤ 6.6752 GHz

Използват се за радиовръзки за
съобщителни цели във вътрешността на
въздухоплавателното средство.

–62,3

–21

Следва да се използва режекторен филтър
със затихване от 21 dB, за да се постигне
ниво –62,3 dBm/MHz.
За намаляване на радиосмущенията могат
да бъдат използвани алтернативни методи,
например екранирани отвори, осигуряващи най-малко еквивалентни работни
показатели.
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ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

Коментар

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

8

Достъп до канала и
правила за заемането му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни
съществени изисквания

11

Допустими честотни
планирания

БРОЙ 98

За намаляване на радиосмущенията могат
да бъдат използвани алтернативни методи,
например екранирани отвори, осигуряващи най-малко еквивалентни работни
показатели.
За защита на неподвижната спътникова
радиослужба в радиочестотна лента 7.25-7.75
GHz и метеорологичните спътници (MetSat)
в радиочестотна лента 7.45-7.55 GHz се
прилага следната максимална спектрална
плътност на средната мощност (e.i.r.p.):
–51,3 – 20*log10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) за
височини над 1000 m над земната повърхност, където x е височината на въздухоплавателното средство над земната повърхност
в километри, и
–71,3 dBm/MHz за височини до 1000 m над
земната повърхност.
За защита на метеорологичните спътници
(MetSat) в радиочестотна лента 7.75-7.9 GHz
се прилага следната максимална спектрална
плътност на средната мощност (e.i.r.p.):
–44,3 – 20*log10(10[km]/x[km]) (dBm/MHz) за
височини над 1000 m над земната повърхност, където x е височината на въздухоплавателното средство над земната повърхност
в километри, и
–64,3 dBm/MHz за височини до 1000 m над
земната повърхност.

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-5
Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785
ECC/DEC/(12)03
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

Таблица 6
№

Параметър

1 Радиослужба

Нормативна част

2 Приложение
3

Радиочестотна
лента

4

Разпределение на
каналите

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

Описание

Коментар

Не е приложима
Контактни сензорни устройства При контактните сензорни устройства за материали
за материали, използващи
предавателят се включва само при пряк контакт с
свърхшироколентова технология. изследвания материал.
под 3000 GHz

БРОЙ 98
№

ДЪРЖАВЕН
Описание

Параметър
Предавателна
мощност/Плътност
на мощността
Радиочестотен
обхват, f

f ≤ 1.73 GHz

1.73< f ≤-2.20 GHz
7 2.2< f ≤2.5 GHz

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7
Коментар

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

–85,0

–45,0

–65,0

–25,0

–50,0

–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 –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
осигу ряване на защита на подвижна-спътникова
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 пиковата
мощност с цел осигуряване на защита на подвижна
радиослужба.
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.
С цел защита на радиослужбите спектралната плътност
на общата излъчена мощност на устройства, прикрепени към подвижни инсталации, трябва да бъде с 10
dB под максималната 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 радиочестотния 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).
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.

С Т Р.
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№

ДЪРЖАВЕН
Описание

Параметър

2.9< f ≤3.4 GHz

3.4< f ≤-3.8 GHz

3.8< f ≤4.8 GHz

–70,0

–50,0

–50,0

ВЕСТНИК
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Коментар

–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 –7 dBm/MHz прагова стойност на пиковата 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 съответните
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).
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 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.

–10,0

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 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 устройства, прикрепени към подвижни инсталации, трябва да бъде с
5 dB под максималната спектрална плътност на e.i.r.p.
Коефициент на запълване до 10 % за секунда.

–10,0

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 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.
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№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Описание

Параметър

С Т Р. 1 0 9
Коментар

4.8< f ≤5.0 GHz

–55,0

–15,0

5.00< f ≤5.25 GHz

–50,0

–10,0

5.25< f ≤5.35 GHz

–50,0

–10,0

5.35-< f ≤5.6 GHz

–50,0

–10,0

5.6< f ≤5.65 GHz

–50,0

–10,0

5.650< f ≤5.725 GHz

–50,0

–10,0

5.725< f ≤6.000 GHz

–50,0

–10,0

6.0< f ≤-8.5 GHz

–41,3

0

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

С цел защита на радиослужбите спектралната плътност
на общата излъчена мощност на устройства, прикрепени към подвижни инсталации, 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 радиоастрономия спектралната плътност на общата излъчена мощност трябва
да бъде по-ниска от –65 dBm/MHz.

Не са разрешени неподвижни инсталации на открито.
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.

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

Допустими честотни
планирания

12 Планирани промени

Информативна част

13 Позоваване

14

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785 ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03

Номер на
нотификацията

15 Забележка

Контактните сензорни устройства за материали, използващи свърхшироколентова
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 в 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.
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Таблица 7
№

Параметър

Описание

Коментар

Радиослужба

Не е приложима

2

Приложение

Безконтактни
сензорни устройства за
материали, използващи
свърхшироколентова
технология

3

Радиочестотна
лента

4

Разпределение на
каналите

5

Модулация/
Широчина на
заеманата
честотна лента

6

Посока/Разделяне

1

Нормативна част

Предавателна
мощност/Плътност
на мощността

При безконтактните сензорни устройства за материали предавателят се включва само когато е в
близост до изследвания материал и UWB предавателят е насочен към изследвания материал (например ръчно, като се използва датчик за близост
или посредством механизъм).

под 3000 GHz

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

Радиочестотен
обхват, f

7

f ≤1.73 GHz

–85,0

–60,0

1.73< f ≤2.20 GHz

–70,0

–45,0

2.2< f ≤2.5 GHz

–50,0

–25,0

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 радио
определяне;
– с –43 dBm/MHz прагова стойност на пиковата
мощност в радиочестотна лента 1.61-1.66 GHz с цел
осигуряване на защита на подвижна-спътникова
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.
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2.50< f ≤2.69 GHz

–65,0

–40,0

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 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.
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.
С цел защита на радиослужбите спектралната плътност на общата излъчена мощност на устройства,
прикрепени към подвижни инсталации, трябва да
бъде с 10 dB под максималната спектрална плътност на e.i.r.p.

2.69< f ≤-2.70 GHz

–70,0

–45,0

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.

–45,0

Разрешава се използване на радиочестотния 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
съответните съществени изисквания на Директива
2014/53/ЕС и ако отговарят на техническите изисквания на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785.

–45,0

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 –7 dBm/MHz прагова стойност на пиковата
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
съответните 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).
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.

2.7< f ≤2.9 GHz

2.9< f ≤3.4 GHz

–70,0

–70,0
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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 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.

3.4< f ≤3.8 GHz

3.8< f ≤4.8 GHz

–70,0

–50,0

–45,0

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 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 устройства,
прикрепени към подвижни инсталации, трябва да
бъде с 5 dB под максималната спектрална плътност на e.i.r.p.
Коефициент на запълване до 10 % за секунда.

–25,0

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 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 спектралната плътност на общата излъчена мощност на устройства,
прикрепени към подвижни инсталации, трябва да
бъде с 10 dB под максималната 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.

4.8< f ≤5.0 GHz

–55,0

–30,0

5.00< f ≤5.25 GHz

–55,0

–30,0

5.25< f ≤5.35 GHz

–50,0

–25,0

5.35< f ≤5.6 GHz

–50,0

–25,0

5.6< f ≤5.65 GHz

–50,0

–25,0

5.650< f ≤5.725 GHz

–65,0

–40,0

5.725< f ≤6.000 GHz

–60,0

–35,0

6.0< f ≤8.5 GHz

–41,3

0

Не са разрешени неподвижни инсталации на открито.
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Информативна част

№
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–25,0

9.0< f ≤10.6 GHz

–65,0

–25,0

f > 10.6 GHz

–85,0

–45,0

9

Разрешителен
режим

10

Допълнителни
съществени
изисквания

11

Допустими
честотни
планирания

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на
нотификацията

Забележка

С Т Р. 1 1 3
Коментар

–65,0

Достъп до канала
и правила за
заемането му

15

Описание

8.5< f ≤9.0 GHz

8

ВЕСТНИК

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
Решение за изпълнение (ЕС)
2019/785
ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03

Контактните сензорни устройства за материали, използващи свърхшироколентова
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.

“
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§ 17. В приложение № 2.13 към чл. 11, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ред № 13, четвърта колона
„Описание“, в таблица 3 се изменя така:
„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“.
2. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“, в таблица 5 се изменя така:
„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 хармонизираните 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.“
3. Текстът на ред № 13, четвърта колона
„Описание“, в таблица 5 се изменя така:
„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“.
§ 18. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ред № 13, четвърта колона
„Описание“, в таблица 1 от раздел 1. Радиосъоръжения, които работят под контрола на
наземни електронни съобщителни мрежи се
изменя така:

ВЕСТНИК
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„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
ECC/DEC/(02)10
2010/267/ЕС, ECC/DEC/(09)03
2009/766/ЕО, ECC/DEC/(06)13
2012/688/ЕС, ECC/DEC/(06)01
2008/477/ЕО, ECC/DEC/(05)05
2015/750/ЕС, ECC/DEC/(13)03, ECC/
DEC/(17)06
2008/411/ЕО, като е изменено, ECC/
DEC/(11)06
ECC/DEC/(12)01
2019/784/ЕС, ECC/DEC/(18)06“.
2. Текстът на ред № 13, четвърта колона
„Описание“, в таблица 2 от раздел 1. Радиосъоръжения, които работят под контрола на
наземни електронни съобщителни мрежи се
изменя така:
„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)01
ECC/DEC/(19)02“.
Председател:
Иван Димитров
9405

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 392
от 29 ноември 2019 г.
1. На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1
от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ)
Управителният съвет на Българската народна
банка (БНБ) приема проект на бюджет на Българската народна банка за 2020 г., както следва:
(хил. лв.)
Показатели
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
1. Разходи, свързани с издръжката
на паричното обращение
2. Разходи за материали, услуги и
амортизации
3. Разходи за персонал
4. Разходи за социална дейност
5. Други административни разходи
6. Разходи, свързани с участието на
БНБ в ЕСЦБ

Бюджет
2020 г.
118 375

диаметър – 34,20 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени
следните елементи: емблемата на БНБ с годината
„1879“ върху лентата; в кръг надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; номиналната стойност
„2 ЛЕВА“, годината на емисията „2020“.
На обратната страна на монетата е изобразен
портрет на Гео Милев, неговият подпис; в полукръг надпис „125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ГЕО МИЛЕВ“.
Автори на художествения проект са Евгения
Цанкова и Орлин Иванов.
Управител:
Д. Радев

9282

34 787

ОБЩИНА ДОСПАТ

39 313

РЕШЕНИЕ № 15
от 2 декември 2019 г.

35 973
2 364
2 553
3 385

Раздел ІІ. Инвестиционна програма
38 889
1. Финансиране на ново строителство,
13 105
реконструкция и модернизация
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
7 438
оборудване
3. Информационни системи на БНБ
18 338
4. Инвестиции, свързани с участието
8
на БНБ в ЕСЦБ
2. На основание чл. 50 от ЗБНБ в 30-дневен
срок управителят на БНБ да представи на Народното събрание приетия от Управителния съвет
бюджет на БНБ за 2020 г.
Управител:
Д. Радев
9353
РЕШЕНИЕ № 396
от 29 ноември 2019 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение считано
от 6.01.2020 г. медна възпоменателна монета
„125 години от рождението на Гео Милев“ от серията „Български творци“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2020 г.;
номинална стойност – 2 лв.;
метал – мед, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 16,40 г;

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Доспат, одобрява ПУП – ИПР и ПЗ за
кв. 8, 8Б, 18 и 18А на гр. Доспат за Нов градски
център на гр. Доспат.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Ад. Ферев
9361

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 19
от 29 ноември 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, постъпило искане с вх. № АБ-20-27 от 7.11.2019 г. от
Валери Маринов Петровски и решение на ЕСУТ
при Община Кнежа по т. 1 от протокол № 15
от 1.11.2019 г. Общинският съвет – гр. Кнежа,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект за
мрежите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за изграждане на „Външен кабел НН“ от новопредвиден трафопост в поземлен имот с идентификатор
37376.731.83, местност Мерата в землището на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, до
ново електромерно табло за ел. захранване на съществуваща сграда с идентификатор 37376.731.81.1
в ПИ 731.81, местност Мерата в землището на
гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, собственост на Валери Маринов
Петровски.

9269

Председател:
К. Герговска
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-136
от 2 декември 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ
и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам планове
на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и
регистри на новообразуваните имоти, неразделна
част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности Старите лозя,
Каракос, Адалъка, намиращи се в землището на
с. Овощник, община Казанлък; местности Друма, Велкова ливада, Синята река, Кара Петково,
Ковачев дол, Егреците, Стари лозя, Злата пътека,
Иванчов дол, Сечен камък, намиращи се в землището на с. Средногорово, община Казанлък,
и местности Мочура и Гермелика, намиращи се
в землището на с. Кънчево, община Казанлък.
На основание § 19, ал. 1 от ЗИДАПК жалби
срещу одобрените планове на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител на област Стара
Загора пред Районния съд – Казанлък, в 14-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.

9270

Областен управител:
Г. Микова

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 12
от 19 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 5, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Хисаря, одобрява общ устройствен план на община Хисаря и
правилата и нормативите за неговото прилагане.

9378

Председател:
Н. Павлов

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 85
от 21 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Ситово, одобрява:
1. Проект: план-схема за трасе на топлопроводи от УПИ I-496 – за животновъдна ферма и
енергопроизводство в кв. 67, до УПИ I-54, 53, 599,
586, 587 – за млекопреработвателно предприятие
и производствена дейност в кв. 36, по РП на
с. Ситово, община Ситово, област Силистра.
Възложител: „Сити милк – 2000“ – ЕООД;
„Интер ЕС 2000“ – ЕООД.
Дължини:
През ПИ 66665.38.64 – 260,70 м.
През ПИ 66665.38.74 – 8,14 м.
През ПИ 66665.501.872 – 201,71 м.
През ПИ 66665.501.1153 – 202,94 м.

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

През ПИ 66665.501.1155 – 6,17 м.
През ПИ 66665.501.1126 – 101,51 м.
През ПИ 66665.501.876 – 1,38 м.
Обща дължина – 795,21 м.
Площ на сервитута: 399 кв. м.
2. Проект: план-схема за ел.захранване от
трафопост в УПИ XVI – за трафопост в кв. 8,
до ПИ 66665.38.72 по КК и КР на с. Ситово, до
УПИ I-496 за животновъдна ферма и енерго
производство в кв. 67, и до новообразуван УПИ
VI-872 – за животновъдна ферма в кв. 11, по РП
на с. Ситово, област Силистра.
Възложител: „Сити милк – 2000“ – ЕООД;
„Интер ЕС 2000“ – ЕООД.
Дължина на трасето: 210,10 м.
Площ на сервитута: 480 кв. м.
3. Проект: план-схема за трасе на ВиК от
УПИ I-496 – за животновъдна ферма и енерго
производство в кв. 67, до новообразуван УПИ VI872 – за животновъдна ферма в кв. 11, по РП на
с. Ситово, област Силистра.
Възложител: „Сити милк – 2000“ – ЕООД;
„Интер ЕС 2000“ – ЕООД.
Дължина на трасето: 310,19 м.
Площ на сервитута: 1551 кв. м.

9293

Председател:
Р. Кязим

28. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С190022-091-0000914 от 11.11.2019 г. възлага
на Евгени Атанасов Атанасов, адрес: София,
Столична община, район „Красна поляна“, ж.к.
Западен парк, бл. 119, вх. Б, ет. 7, ап. 52, следния
недвижим имот: търговски обект (смесен магазин), намиращ се в с. Реяновци, община Трън,
област Перник, с площ 68 кв. м, построен върху
урегулиран поземлен имот – площада, с граници:
от три страни улица и поземлен имот, заедно с
правото на строеж върху мястото, върху което
е построен, ведно с всички подобрения върху
имота. Сградата е едноетажна, със сглобяема
конструкция, покривът е с LT ламарина. Състои се
от търговско помещение и складови помещения.
Подът е с теракот, а стените са с латекс. Дограмата
е дървена. Има ток и вода. Ситуиране на обекта:
изток – обществена градинка; запад – двор и съседен имот; север – съседен двор; от юг – улица,
за сумата 1290 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
9336
93. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С190022-026-0038580 от 7.11.2019 г. възлага
на Иво Тодоров Янев, адрес: София, Столична община, бул. Янко Сакъзов № 38, следния
недвижим имот: двуетажна търговска сграда
(магазин) с площ 237 кв. м, построена върху
УПИ – парцел VIII-129 за „кметство“ и „клуб“, кв. 8
по ПУП на с. Горочевци, община Трън, област
Перник, одобрен със Заповед № 146 от 27.08.2003 г.,
заедно с правото на строеж върху мястото, върху
което е построен, ведно с всички подобрения
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върху имота. Сградата е на два етажа с масивна
конструкция с гредоред. Покривът е скатен, покрит
с керемиди. Отвън сградата е измазана, но не се
поддържа. Първият етаж съдържа магазин с под
с паркет и стени с мазилка. Дограмата е дървена.
Вторият етаж съдържа канцеларии. Дограмата е
дървена. Сградата не функционира и се нуждае от
ремонт. Сградата е без вътрешен санитарен възел.
Ситуиране на обекта: от три страни поземлени
имоти – УПИ ІХ-128, УПИ VI-121, УПИ VII-130, и
улица, за сумата 5815 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
9335
44. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190010-0910000999 от 2.12.2019 г. възлага на Борислава
Любенова К ирилова, адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. Цар Освободител № 244,
бл. 143А, ет. 6, ап. 23, следния недвижим имот:
едноетажна масивна сграда със застроена площ
160 кв. м – сладкарница и складови помещения,
представляваща ниско тяло (пристройка) между
масивна двуетажна сграда – читалище, и масивна
двуетажна сграда – библиотека, построена върху
поземлен имот – общинска собственост, представляващ парцел II, имот пл. № 315, в квартал 18а
по плана на с. Коняво, община Кюстендил, област
Кюстендил, площ 160 кв. м, намиращ се в с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил, с
граници от запад – площад и улица с о.т. 83 – 84б;
от север – поземлен имот І-312 (здравна служба);
от изток – поземлени имоти ІІІ-313, Х-314 и V-316,
и от юг – улица с о.т. 77а – 78 (шосе за гр. Бобов дол). Имотът е закупен за сумата 21 555 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
9360
29. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Теоретична механика“ – един
към катедра „Механика“ – ФТ; професионално
направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ – един
към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ, и двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, във факултетните канцеларии на: ФТ – каб. 9310, тел. 965 23 42; МФ – каб.
3242, тел. 965 22 88.
9374
30. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в гр. Сливен за доцент по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Електрически мрежи и системи“ – един, за нуждите на катедра
„Електротехника, автоматика и информационни
технологии“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
9315
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69. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент и един доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Ендокринология“, за нуждите на
Катедрата по вътрешни болести на база Клиника
по ендокринология към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата
по вътрешни болести, тел. 02/923 03 46.
9316
69а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химио
терапия)“, за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая
318, тел. 02/952 05 39.
9317
400. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, по
научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ – един в сектор „Социална
фармация“ на катедра „Фармацевтични науки и
социална фармация“ на факултет „Фармация“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
9375
621. – Институтът по механика при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, научна
специалност „Роботи и манипулатори“, за нуждите
на научно структурно звено „Мехатроника“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
9346
1253. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява
конкурси: за заемане на академична длъжност
професор: в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за Земята,
научна специалност „Дистанционни изследвания
на Земята и планетите“, за нуждите на секция
„Дистанционни изследвания и ГИС“ – един; в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и
планетите (Изследвания на процесите в средната
и висока атмосфера на Земята)“, за нуждите на
секция „Атмосферни и оптични изследвания“,
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Филиал Стара Загора – един; за заемане на
академична длъжност доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за
нуждите на секция „Дистанционни изследвания
и ГИС“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на
ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
9347
980. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационно моделиране)“ – един;
главни асистенти: в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране
и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси)“ – един; в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност
„Алгебра и теория на числата (Представяния на
групите и теория на инвариантите)“ – един, за
нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
8, тел. 979-28-48.
9392
7. – Геологическият институ т при БАН –
София, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент – един, за нуждите
на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология“ по професионално направление
4.4. Науки за Земята, специалност „Седиментология“; главен асистент – двама, за нуждите
на секция „Хидрогеология“ по професионално
направление 4.4. Науки за Земята, специалност
„Хидрогеология“ – един, и за нуждите на секция
„Геология на земетресенията“ по професионално
направление 4.4. Науки за Земята, специалност
„Регионална геология“ – един, всички със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205.
За справки – тел. 02/979-22-88.
9445
2. – Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската ака деми я – Софи я, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Генетика“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие се подават в ЦУ
на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.
9324
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9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация и застрояване и работния
устройствен план на кв. 264в, м. Ботевградско
шосе – Рилска обител-юг, изменение на плана
за регулация на кв. 3, м. Христо Ботев, район
„Слатина“, и изменение на уличната регулация
по ул. Стоян Попов от о.т. 71а до о.т. 75 (нова
о.т. 75а), които са изложени в район „Подуяне“
и район „Слатина“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Подуяне“ и
район „Слатина“.
9275
7. – Община Айтос на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен план на
новообразуваните имоти за земите, предоставени
на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ
за местността Новите лозя в землището на
с. Пирне, които са изложени в стая 6 в Община
Айтос. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община
Айтос в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9331
28. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн технически инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 5 от 2.12.2019 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4, чл. 152, ал. 1 от
ЗУТ за строителство на обект „Преустройство на
Терминал 1 за склад и архиви (в сграда с идентификатор 07079.690.47.89 за складове и в сграда с
идентификатор 07079.690.47.88 за архиви) – летище
Бургас“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9393
19. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗУТ и заявление с вх. рег. инд. № У0107в-32/25.11.2019 г.
съобщава, че е изработен проект за частично
изменение на подробен устройствен план – план
за застрояване и парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с обхват
ПИ с идентификатор № 59094.121.297, ПИ с
идентификатор № 59094.121.298, ПИ с идентификатор № 59094.121.296, ПИ с идентификатор № 59094.120.300, ПИ с идентификатор
№ 59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор
№ 59094.202.3 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново.
Проектът за частично изменение на подробен
устройствен план – план за застрояване и парцеларен план предвижда следното:
• Отделя се част от ПИ с идентификатор
№ 59094.202.3 за път с цел смяна на предназначението във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 2 от Закона
за горите.
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• Отделената част от ПИ с идентификатор
№ 59094.202.3 се обединява в един общ имот с
части от ПИ с идентификатор № 59094.121.297,
ПИ с идентификатор № 59094.121.298, ПИ с
идентификатор № 59094.121.296, ПИ с идентификатор № 59094.120.300 и ПИ с идентификатор
№ 59094.121.299, попадащи в териториалния обхват
на архитектурно-строителна недвижима културна
ценност от Античността и Средновековието на
обект „Крепост Ряховец“ с категория „национално значение“, съгласно Заповед № РД-09Р-39 от
24.08.2015 г. на Министерството на културата.
• Новосъздаденият имот е с предназначение
за път и мостово съоръжение.
• В план-схемите се предвижда захранване с
вода и електроенергия до ПИ с идентификатор
№ 59094.120.300.
• Конкретизира се устройството и застрояването в новообособените поземлени имоти,
като се определят показатели на застрояване и
подходящи устройствени зони.
• Определят се необходимите сервитути на
техническата инфраструктура в парцеларния план.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите собственици на недвижими имоти
могат да се запознаят с проекта в стая 214 на
Община Горна Оряховица и при необходимост
да направят мотивирани писмени възражения,
предложения и искания до кмета на община Горна
Оряховица в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9388
20. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗУТ и заявление с вх. рег. инд. № У0107в-33/25.11.2019 г.
съобщава, че е изработен проект за частично
изменение на подробен устройствен план – план
за застрояване и парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ
130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435,
част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112,
ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659
по плана на новообразуваните имоти, местност
Бабенец, в землището на с. Първомайци. Проектът
за частично изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване и парцеларен план
предвижда следното:
• Част от ПИ 130.1439, част от ПИ 133.1659 и
част от ПИ 133.1647 се придават към ПИ 0.1500,
като се създаде нов поземлен имот с предназначение „За път“;
• Останалата част от ПИ 130.1439 се обединява с ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, ПИ 130.1438 и
част от ПИ 130.1441 в един общ поземлен имот
с предназначение „За обществено комплексно
обслужване“.
• Оставащата част от ПИ 130.1441 си запазва
предназначението.
• Обединяват се ПИ 133.1650, ПИ 133.112,
ПИ 133.1648 и част от ПИ 133.1659 в един общ
поземлен имот с предназначение „За обществено
комплексно обслужване“.
• Част от ПИ 133.1659 и част от ПИ 133.1647 се
обединяват в един общ поземлен имот с предназначение „За обществено комплексно обслужване“.
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• От оставаща част от ПИ 133.1647 и североизточната част от ПИ 133.1659 се създадат два
нови поземлени имота с предназначение „За
техническа инфраструктура“.
• Оставащата част от ПИ 133.1659 си запазва
предназначението.
• В план-схемите се предвижда захранване с
вода и електроенергия до новосъздадените имоти.
• Конкретизира се устройството и застрояването в новообособените поземлени имоти,
като се определят показатели за застрояване и
подходящи устройствени зони.
• Определят се необходимите сервитути на
техническата инфраструктура в парцеларния план.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите собственици на недвижими имоти
могат да се запознаят с проекта в стая 214 на
Община Горна Оряховица и при необходимост
да направят мотивирани писмени възражения,
предложения и искания до кмета на община Горна
Оряховица в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9389
52. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация е постъпил проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
проектен транспортен достъп, започващо от ПИ
17395.501.5070, преминаващо през ПИ 17395.64.68,
ПИ 17395.64.6, ПИ 17395.64.4, ПИ 17395.64.22 и
достигащо до ПИ 17395.64.10 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, за
изграждане на обект „Улица от о.т. 299 до о.т. 299и“.
Проектът е на разположение в к-т 101 в сградата
на общинската администрация – Гоце Делчев, с
адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, и
е публикуван на интернет страницата на общината
на адрес http://www.gotsedelchev.bg/. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Гоце
Делчев в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
9362
57. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за ПИ 72624.87.55 за обект: Външен
водопровод, захранващ ПИ 72624.87.85 – урбанизирана територия за „ПСД“, в землището на
гр. Добрич, обхващащ частта от проекта извън
границите на урбанизираните територии. Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община Добрич, работно място № 8. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
до общинската администрация – Добрич.
9285
88. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищ-
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ните образувания, представляващ електропровод
от ВЕЛ 20 kV „Селце“ – п/ст „Каварна“ от нов
стоманорешетъчен стълб в имот с идентификатор
35064.17.61 до нов трафопост тип МТП 20/0,4 kV
в имот с идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич, със следните засегнати имоти: имот с
идентификатор 35064.17.61 (с начин на трайно
ползване – нива) – частна собственост, и имот
с идентификатор 35064.17.62 (с начин на трайно
ползване – нива) в землище гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич. Проектът се намира в
отдел „Устройство на територията и инвестиции“
при Община Каварна и на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с него, като при
необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската
администрация – Каварна.
9309
6. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.39.726
в землище Казанлък, преминаващ през ПИ с
начин на трайно ползване и идентификатори:
06848.22.76 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 06848.22.289 – „изоставено трайно
насаждение“; 06848.22.334 – „за друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти“,
и 06848.22.335 – „за местен път“, всички в местност Зад Тунджа в землището на с. Бузовград,
община Казанлък, с дължина на трасето 241 м.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
9338
7. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларни планове на разпределителен газопровод и парцеларен
план на подземен електропровод за захранване
на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
35167.70.10 и 35167.70.3, преминаващи през ПИ с
идентификатори и с начин на трайно ползване:
35167.56.700 – „за местен път“; 35167.56.408 – „водно течение, река“; 35167.304.6; 35167.69.340;
35167.70.343 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и 35167.69.341 – „за напоителен канал“,
в землището на гр. Казанлък с дължина на трасето
на газопровода 437,5 м и дължина на трасето на
електропровода 347,5 м. В десетдневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него.
9339
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: Преоткосиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци
от път I-1 (E79), участък „Даскалово – Дупни-
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ца“ от км 287+450 до км 305+220, на територията на кв. Църква, гр. Перник, с. Студена и
с. Боснек, община Перник, област Перник. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Перник и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
9337
50. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Подземна оптична кабелна мрежа на „Булсатком“ – ЕАД,
с. Труд – с. Строево, по КК на община „Марица“. Проектът се намира в сградата на Община
„Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407,
и може да бъде разгледан от заинтересованите
лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9320
51. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Кабелна линия НН от стълб № 8 от ВМрНН до
ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред
УПИ 12.395 – жил. стр., по КК на с. Скутаре,
община „Марица“. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица
№ 57А, стая 407, и може да бъде разгледан от
заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
9319
3. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Трасе за електропровод
1 kV за захранване на ПИ 56784.382.288 по КК на
гр. Пловдив“, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“, и гр. Пловдив, община
Пловдив, като преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.20.71, 47295.20.206 и
47295.20.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община „Родопи“,
област Пловдив (в частта, попадаща в землището
на с. Марково, община „Родопи“), съгласно приложените кадастрални регистри към ПУП – ПП.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9284
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19. – Община Раднево на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през ноември 2019 г. е продаден общински нежилищен имот – урегулиран
поземлен имот с площ 4974 кв. м, представляващ
УПИ III-129 в кв. 7 по плана на с. Борущица,
община Мъглиж, и построените в него: битова
сграда с механа със застроена площ 184,34 кв. м,
на два етажа, мазе с площ 64,94 кв. м, монолитна
конструкция; кухня със складова база с площ
278 кв. м, на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м,
стоманобетонна, масивна конструкция; сграда
за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна конструкция; тоалетна с площ 17,65 кв. м, паянтова
конструкция, построени 1958 г., на корпорация
„Медика“ – А Д, ЕИК 119541145, седалище и
адрес на управление: Сливен, ул. Булаир № 49,
за сумата 62 500 лв., без ДДС, платена изцяло
към момента на подписване на приватизационния договор.
9318
54. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за „Трасе на външно подземно ел.
захранване“ и „Трасе на външен водопровод“
за захранване на ПИ 65334.159.4 в м. Хано по
КККР на землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, отреден за
„Жилищно строителство“. 1. „Трасе на външно
подземно ел. захранване“ с проектна дължина
около 470 м, със сервитут 2 м.; трасето започва
от съществуващ кабел за Резиденция № 2 в ПИ
65334.159.246 – м. Хано, територия за транспорт,
местен път, общинска публична собственост на
Община Сандански, и продължава през: ПИ
65334.159.496 – м. Хано, земеделска територия,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска публична собственост на Община
Сандански; ПИ 65334.159.15 – м. Хано, земеделска територия, нива, частна, на н-ци на Андон
Ж. Давидов, Румяна Ж. Давидова и Катерина
Г. Давидова, и стига до ПИ 65334.159.4, м. Хано,
урбанизирана територия, частна, на Здравка Ив.
Арнаудова; 2. „Трасе на външен водопровод“ с
проектна дължина около 175 м, със сервитут 3 м
от двете му страни; трасето започва от съществуващ водопровод в ПИ 65334.159.246 – м. Хано,
територия за транспорт, местен път, общинска
публична собственост на Община Сандански, и
продължава през: ПИ 65334.159.496 – м. Хано,
земеделск а т ери т ори я, за селскос т опа нск и,
горск и, ведомст вен п ът, общ инска п убли чна собственост на Община Санданск и; ПИ
65334.159.159 – м. Хано, земеделска територия,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска публична собственост на Община Сандански; ПИ 65334.159.16 – м. Хано, земеделска
територия, за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост на
Община Сандански, и стига до ПИ 65334.159.4,
м. Хано, урбанизирана територия, частна, на
Здравка Ив. Арнаудова. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
9345
34. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план (ПП) на елементите
на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща поземлени имоти (ПИ)
65766.134.19 и 65766.132.35, за селскостопански,
горски, ведомствен път (общинска публична собственост) по КК и КР на землището на гр. Свищов.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9325
242. – Община Своге на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 23 от
протокол № 3 от 4.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Своге, е одобрен проект за изменение
на подробния устройствен план (ПУП – действащ ЗРП) на гр. Своге, община Своге, Софийска
област – проект за изработване на план-схеми
за изграждане на геозащитни съоръжения към
обект: „Укрепване на Свлачище SFO 43.65869-01,
кв. Старо село, град Своге“, в обхват: изграден
северен тротоар на улица с о.т. 327-328-329 до
кв. 54, УПИ ХI 388 „3а обществено обслужване“,
кв. 54, УПИ II 390,401, ХХIХ 399,400, XXVIII 398, XXVII 397,
X XVI 396 , X XV 395 , X XIV 359, Х ХIII 358,357, X XII 356 ,
XXI 352 , ХХ 351, XIX 350, XVIII 347,346 , XVII 345 и XVI 345
в кв. 55, УПИ I 507 в кв. 56 и изграден северен
тротоар на улица с о.т. 72а-73-74-75-1130 до кв. 56.
Преписката се намира в дирекция „Устройство и
развитие на територията“ при Община Своге и
справки по нея могат да се правят всеки работен
ден от седмицата. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението може да се обжалва чрез
Община Своге пред Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9390
38. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на ел. кабел НН от съществуващ ел. кабел, намиращ се в ПИ 30990.14.191 от ТП „КЗС“,
извод СН „Керамична“, ПС „Речица“, до ново ел.
табло, разположено на югоизточната граница на
ПИ 30990.14.173 с НТП „стопански двор“, държавна собственост, за захранване на сграда в ПИ
30990.14.173 и преминаващ през ПИ 30990.14.191 с
НТП „полски път“, общинска собственост, всички в местността Пелит бунар, землище с. Злати
войвода, община Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9277
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7. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър
и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация
за частично изменение на плана за регулация
(ПУП – ПР за ЧИРП) в квартал 323 по плана
на гр. Троян – кв. Лъгът. Променя се трасето на
улица между ОТ 921-995, като се добавят четири
нови точки и се прокарва улица с ОТ 921-22812282-2283-2284-995 в условията на чл. 62а, ал. 2 от
ЗУТ. Обособява се нов квартал 430. Проектът е
изложен в сградата на Община Троян, стая № 30,
от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9386
8. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър
и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти
с идентификатори 73198.502.313, 73198.502.314,
73198.502.484 и 73198.502.488 (проектни идентификатори 73198.502.613 и 73198.502.614) по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Троян – УПИ XII-614 и УПИ VI, строителни
квартали 140 и 308 по плана на ЦГЧ на гр. Троян.
Проектът е изложен в сградата на Община Троян,
стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9387
70. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване за частично изменение
на застроителния и рег улационния план на
гр. Трявна за част от кв. 102 и 104 и улици с
о.т. 339-340-368-369-370-371-371а-491а и о.т. 341340-149-148. Проектът е изложен за разглеждане в
стая № 207, ет. 2, в сградата на Община Трявна.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
9292
19. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 835-836-837 и план за
регулация (ПР) за УПИ I, II, ІІІ-3859, IV, V, VI3860 в кв. 220 по плана на гр. Чирпан и УПИ I
и VII в кв. 221 по плана на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, предвиждащи:
1. Промяна на вътрешнорегулационната линия
между УПИ ІІІ-3859 и УПИ VI-3860 в кв. 220,
така че да съвпадне с границата между имоти с
идентификатори 81414.502.3454 и 81414.502.3455 по
КККР на гр. Чирпан, одобрени със Заповед № РД18-1540 от 3.09.2019 г. на изпълнителния директор
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на АГКК – София. 2. Промяна на улица с идентификатор 81414.502.4002 по КККР, която промяна
касае отпадане на част от улицата в обхвата на
о.т. 835-836-837 по регулационния план на гр. Чирпан, вследствие на което са определени проектни
идентификатори – 81414.502.4289, 81414.502.4290 и
81414.502.4291 (с площ 964,39 кв. м). Площта на
проектния имот с идентификатор 81414.502.4291 от
964,39 кв. м да се присъедини към новообразуван
УПИ I-3451, 3454, 3456, 3457, 4291. 3. Обединяване
на квартали 220 и 221 в новообразуван квартал
221, като кв. 220 се премахва от регулационния
план на гр. Чирпан вследствие премахване на
част от улицата. 4. Обединяване на УПИ I в
кв. 221 с УПИ ІІІ-3859, IV и V в кв. 220 и имот
с проектен идентификатор 81414.502.4291 в един
общ новообразуван УПИ І-3451, 3454, 3456, 3457,
4291 в новообразуван квартал 221. 5. Промяна
на западната уличнорег улационна линия на
УПИ VII в кв. 221, като същата да се промени във
вътрешнорегулационна линия между УПИ VІІ и
новообразуван УПИ І-3451, 3454, 3456, 3457, 4291
в кв. 221. 6. УПИ I, ІІ и VI-3860 от премахнатия
квартал 220 да се преномерират, като получат
последни римски номера от новообразувания
квартал 221 и отреждане за номерата на имотите
по КККР на гр. Чирпан, както следва: УПИ I,
кв. 220, става УПИ XI-3452, кв. 221; УПИ ІІ, кв.
220, става УПИ Х-3453, кв. 221; УПИ VI-3860,
кв. 220, става УПИ IX-3455, кв. 221. 7. УПИ VII
в кв. 221 да бъде отреден за съответния имот по
КККР – 81414.502.3450, и да стане УПИ VІІ-3450,
кв. 221. Проектите могат да бъдат разгледани в
отдел „ТСУ и ИК“, стая № 1, I етаж в сградата
на общинската администрация. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до Община Чирпан в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
9363

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
чл. 8 от Наредбата за опазване на обществения
ред, обществената чистота и спокойствието на
гражданите на територията на община Сандански
с искане за отмяната им е образувано адм. д.
№ 1186/2019 г. по описа на Административния
съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.01.2020 г.
от 11 ч.
9310
Административният съд – Варна, съобщава, че
е постъпило оспорване по адм. д. № 3204/2019 г.
против Наредбата за условията и реда на издаване
на разрешителни за водовземане, извършване на
услуга на водопренос/водоподаване по общински
водопроводи за минерална вода и учредяване
на сервитутни права и право на прокарване на
водопроводи за минерална вода на територията
на община Аксаково, приета с Решение № 54.5

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

от протокол № 054 от 24.09.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Аксаково, като производството по
делото е насрочено за 16.01.2020 г. от 10 ч.
9395
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Районната
прокуратура – Горна Оряховица, против чл. 60,
ал. 5 от Наредбата за определяне размера на
местните данъци, приета от Общинския съвет – гр. Стражица, в редакция след измененията
и допълненията, приети с Решение № 604 от
28.01.2019 г. на Общинския съвет – гр. Стражица, за което е образувано адм. д. № 725/2019 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
21.02.2020 г. от 9,30 ч.
9396
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 583/2019 г.
по протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1,
т. 2, изр. първо, в частта „високо говорене, пеене,
свирене и използване на пиротехнически средства
по улиците, парковете, кварталните градини…
обществените заведения… и на открити места, намиращи се в близост до жилищни сгради“; чл. 16,
т. 6, чл. 39, ал. 3 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 1
за поддържане на обществения ред, чистотата и
опазването на общественото имущество на територията на община Медковец (наредбата), приета
с Решение № 288 на заседание на Общинския
съвет – с. Медковец, проведено на 28.02.2003 г.,
допълвана и измен яна с Решение № 220 от
31.08.2009 г., с Решение № 394 от 28.07.2011 г., с
Решение № 40 от 30.03.2012 г., с Решение № 242
от 27.03.2014 г., с Решение № 46 от 28.01.2016 г., с
Решение № 299 от 22.02.2018 г. и с Решение № 481
от 25.07.2019 г. на Общинския съвет – с. Медковец. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Районната
прок у рат у ра – Лом, ответник – Общинск и ят
съвет – с. Медковец, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 583/2019 г. е насрочено
за 31.01.2020 г. от 10,30 ч.
9397
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 3635 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, ІХ състав, по подадена
жалба от Павел Иванов Костадинов и Теодора
Павлова Костадинова за оспорване на Решение
№ 294 от 17.09.2019 г. (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), с
което е одобрен ПУП – план за регулация на
кв. Христо Смирненски – Пловдив, с правила и
нормативи за прилагане на плана и план-схеми,
както и одобрена комуникационно-транспортна
схема за посочения квартал в посочените в същото
решение граници, както и одобреното регулационно изменение с горепосочения ПУП, с което се
засяга собственият на жалбоподателите ПИ с ИД
№ 56784.511.13, като значителна част от този имот
се отнема чрез включването му в отреждане на
разширение на улицата по посочените в жалбата
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осови точки, а за останалата част от имота се
отрежда нов отделен УПИ VІІ-511.13 – жилищно
застрояване, от кв. 46 – нов. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.01.2020 г. от 15 ч.
9436
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 485/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 6, т. 1 – 7 от Наредбата за условията и реда
за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване
по общински водопроводи за минерална вода и
учредяване на сервитутни права и прекарване
на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин, приета с Решение № 212
по протокол № 18 от 12.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Девин. Делото е насрочено за
28.01.2020 г. от 14,10 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
9371
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 482/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 8 за
определяне на размера на местните данъци на
територията на община Мадан, приета с Решение № 230 по протокол № 18 от 26.10.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Мадан, изменена и
допълнена с Решение № 645 по протокол № 56
от 23.01.2019 г. на Общинския съвет – гр. Мадан.
Делото е насрочено за 28.01.2020 г. от 14 ч., като
заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
9372
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че по жалба
на Снежана Харалампиева Тодорова-Сарийска
срещу Заповед № РД-50-09-236 от 2.09.1992 г. на
главния архитект на София, с която на основание чл. 6, т. 7 от Закона за териториално и селищно устройство (отм.) е одобрено решение на
СТСУСА по протоколи от 18.12.1991 г. и 16.07.1992 г.
и застроителен, регулационен и кадастрален план
на ж.к. Триъгълника – Надежда, в частта на одоб
рения застроителен, регулационен и кадастрален
план за УПИ IV-115, кв. 854 по плана на гр. София, м. Триъгълника – гарата, е образувано адм.
дело № 8050/2019 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.02.2020 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването на
настоящото съобщение в „Държавен вестник“,
като подадат заявление със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
9437
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Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба на Тотка Грозева Славова е образувано
адм.д. № 507/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, с предмет: оспорване на
Решение № 2349 по протокол № 45 от проведено
на 27.06.2019 г. заседание на Общинския съвет – гр. Стара Загора, с което е одобрен проект
за ПУП – изменение на план за регулация и план
за застрояване за територията на парк/квартал
Бедечка по плана на гр. Стара Загора, представ
ляваща част от кадастрален район 513 по КККР
на гр. Стара Загора, обхващащ квартали 801, 802,
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора, в частта относно УПИ I с отреждане
„За парк и открити спортни обекти“, кв. 810, в
частта му, в която попадат: имот с идентификатор
68850.513.6976 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ III-6150 в кв. 822 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6977 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ ІV-6150 в кв. 822 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, и имот с идентификатор
68850.513.6978 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ V-6151 в кв. 822 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – г р. Стара Загора. Заин тересовани те
лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда със съдържанието по чл. 218, ал. 5, 6 и
при условията на ал. 7 от ЗУТ.
9398
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба от Венка Богданова Грозева е образувано
адм. д. № 638/2019 г. по описа на АС – Стара Загора, с предмет Решение № 2349 от 27.06.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, за изменение
на ПУП – ПР и ПЗ на парк/квартал Бедечка в
частта му за УПИ І – за парк и спортни дейности в кв. 810, съответна на ПИ 68850.513.6909.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародването чрез подаване на заявления до
съда със съдържанието по чл. 218, ал. 5, 6 и при
условията на ал. 7 от ЗУТ.
9380
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Еленка Иванова Василева
с оспорване за нищожност и законосъобразност
на Решение № 2349 от 27.06.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на план за регулация и
план за застрояване за новообразуваните имоти
от територията на парк/квартал Бедечка по
плана на гр. Стара Загора, обхващащ квартали:
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
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823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана
на гр. Стара Загора – в частта относно УПИ I с
отреждане „За парк и открити спортни обекти“,
кв. 810, в частта му, в която попадат имоти с
идентификатори 68850.513.6965, 68850.513.6966
(отбелязани с черно на графичната част и идентични с УПИ ХІІІ-6122, 6123 и ХІV-6122, 6123 в
квартал 821 по ПУП, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора) по кадастралната карта на Стара Загора, което решение е обнародвано в ДВ, бр. 59
от 2019 г. По оспорването е образувано адм.д.
№ 648/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им
като ответници в производството по адм. дело
№ 648/2019 г. в едномесечен срок от деня на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е със съдържание,
отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 5 от
ЗУТ. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба. Делото е насрочено за 4.02.2020 г. от 11 ч.
9381
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпил протест срещу чл. 4, ал. 2,
буква „д“, чл. 7, ал. 3, буква „б“, чл. 19 в частта
„за което се заплаща такса в размер, определен в
чл. 40, т. 19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги“
от Наредбата за реда и условията за извършване
на строителни и монтажни работи, свързани с
разкопаване на територията на община Хасково, по който е образувано адм. д. № 1324/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 15.01.2020 г. от 10 ч.
9368
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с
който се оспорва Наредбата за условията и реда
за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване
по общински водопроводи за минерална вода
и учредяване на сервитутни права и право на
прокарване на водопроводи за минерална вода
на територията на община Минерални бани, по
който е образувано адм. д. № 1223/2019 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 8.01.2020 г. от 10,30 ч.
9385
Районният съд – Благоевград, съобщава на
Мария-Виктория Читигой – гражданка на Репуб
лика Румъния, ЛНЧ 2920815047788, с адресна
регистрация в Република България – Благоевград,
ул. Свобода Бъчварова № 8, общежитие „Скаптопара“ 2, и с известен адрес в чужбина – гр. Buhusi
jud. Bacau. Bradului bl.6, B, ap. 15, да се яви в съда
като ответница по гр.д. № 693/2018 г., заведено
от „Банка ДСК“ – ЕАД, с адрес за кореспонденция: Благоевград, ул. Тодор Александров № 3, с
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правно основание иск за реално изпълнение на
договорно задължение, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с копие от искова
молба и доказателства към нея в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ако въпреки публикацията ответницата не се яви
в съда за получаване на съдебните книжа, съдът
ще є назначи особен представител на разноски
на ищеца.
9382
Районният съд – Ловеч, гр. колегия, VІІ състав, съобщава на ответницата Елена Михайловна
Тонгирова, родена на 19.03.1967 г. в Молдова, на
основание чл. 48, ал. 1 от ГПК, че срещу нея е
заведено гр. д. № 2196/2019 г. по описа на ЛРС от
Пламен Тодоров Чорбаджиев за развод по чл. 49
от СК и че в деловодството на Ловешкия районен
съд се намират исковата молба и приложенията
към нея, препис от които може да получи в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, като я предупреждава, че ако не се
яви в съда в двуседмичния срок, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея, съдът ще є назначи особен представител.
9344
Районният съд – Лом, гражданска колегия,
ІІІ състав, съобщава на ответника Ибрахим
Сулеимани, роден на 1.04.1977 г., гражданин на
Република Македония, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ в гражданското деловодство на Районния съд – Лом,
пл. Свобода № 8, за да посочи адрес в Република
България, на който да бъде призован и да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея ведно с разпореждане по гр.д. № 1563/2019 г.
по описа на съда, заведено от Аделина Руменова
Иванова от с. Медковец, община Медковец, област Монтана, ул. Алеко Константинов № 1, за
развод – по чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, и не посочи съдебен адрес, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9334
Плевенският районен съд, единадесети граждански състав, съобщава на Лиридон Селмани,
роден на 25.04.1992 г. в Република Северна Македония, без постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина,
че по искова молба с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК от Красимира Юлиянова Михайлова
е образувано гр. дело № 7495/2019 г. по описа на
Плевенския районен съд и в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на Плевенския районен съд за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея за отговор по
чл. 131 от ГПК. В случай че не се яви да получи
книжата в указания срок, те ще се приложат
към делото и ще се считат за редовно връчени.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9383
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Районният съд – Сливница, гр. колегия, V
състав, призовава Мехмед Мустава А хмед с
последен адрес: област Кърджали, община Кърджали, с. Айрово, ул. Христо Ботев № 2, сега с
неизвестен адрес в Република Турция, да се яви
в съда на 17.02.2020 г. в 10,30 ч. като ответник
по гр. дело № 358/2019 г. по описа на Районния
съд – Сливница, V състав, заведено от Едуина
Вергилова Ахмед по молба по ЗЗДН. Лицето да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9438
Софийският районен съд, ІІ ГО, 179 състав, е
образувал гр. д. № 86113/2017 г. по иск, предявен
от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Нели
Данчова Пантелеева, която като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получи препис от исковата молба и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, като в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9342
Софийският районен съд, 167 състав, призовава
Галилей Моис Рафаел и Рики Моис Рафаел да се
явят в Софийския районен съд, ГО, 167 състав,
за връчване на искова молба и приложенията
към нея като ответници по гр.д. № 54517/2018 г.,
заведено от „Топлофикация – София“ – ЕАД. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен
случай ще им бъде назначен особен представител
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9384
Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, с разпореждане № 10580 от 9.12.2019 г. по
т.д. № 971/2019 г. пренасрочва делото в открито
заседание на 6.01.2020 г. от 10 ч., за която дата
призовава кредиторите в несъстоятелността на
„Градски транспорт – Пловдив“ – АД (н.), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Димитър Стамболов № 2, ЕИК 825256346, за разглеждане
на молба, подадена от същото дружество, с искане
за отмяна решения на събранието на кредиторите
на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, по т. 1, 2
и 3 от дневния ред на събранието, проведено на
4.11.2019 г. по т.д. № 912/2008 г., ХІІ с., ТО, на
Окръжния съд – Пловдив.
9439

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по биатлон НСА“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1, т. 1 от устава
свиква извънредно общо събрание на 13.01.2020 г. в
12 ч. в София, Студентски град, ул. Акад. Стефан
Младенов № 21, Национална спортна академия,
при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения в устава във връзка с промените в ЗЮЛНЦ и
новия Закон за физическото възпитание и спорта
(ДВ, бр. 86 от 2018 г.); 2. отчет на управителния
съвет; 3. избор на нов управителен съвет; 4. освобождаване и приемане на членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31
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от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе в 13 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
9444
22. – Изпълнителният комитет на Политичес
ка партия „Средна европейска класа“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от
устава на партията с решение от 2.12.2019 г.
свиква по собствена инициатива Националното
събрание на Политическа партия „Средна европейска класа“ на 1.02.2020 г. в 10 ч. на адрес:
гр. Средец, Туристически комплекс „Божура“,
местност Божура, при следния дневен ред: 1.
доклад на председателя за дейността на партията в периода между учредителното събрание
и Националното събрание и приемане отчета
му за дейността на Изпълнителния комитет;
2. доклад на председателя на Контролния комитет и приемане отчета му за дейността на
Контролния комитет; 3. приемане на промени
в устава на партията; 4. избор на нови органи;
5. приемане на политическа програма на СЕК;
6. разни. При непостигане на кворум един час
след определеното Националното събрание ще
се проведе при същия дневен ред.
9365
93. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално научно-техническо
дружество по дефектоскопия“ (ННТДД), София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 8.02.2020 г. в
10 ч. в зала 510 на ИМех – БАН, с адрес София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на управителния съвет; 2. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет; 3. приемане на
нов устав на сдружението; 4. избор на членовете
на управителния и контролния съвет; 5. одобряване на годишния финансов отчет на ННТДД;
6. приемане на основните насоки и програми за
дейността на ННТДД; 7. приемане на бюджета
на ННТДД; 8. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
сдружението в офиса в София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 4, стая 329. Поканата за свикване на общо
събрание на сдружението ще бъде изпратена до
всички негови членове по електронна поща. В
изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на
кворум в посочения час общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9366
13. – Управителният съвет на „Комисия за
регионално и международно сътрудничество по
проблемите на мобилността и комуникативността
на хора с трайни увреждания“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.02.2020 г. в 17 ч. в сградата на ул. Константин Преславски № 3 в София при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на КРМСПМКХТУ за 2019 г.;
2. приемане бюджета за 2020 г. Материалите за
общото събрание са на разположение на адреса
на седалището му 10 дни преди събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч. на 11.02.2020 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
9348
40. – Управителният съвет на ЖБК „Черно
море – Одесос“ – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
17.01.2020 г. в 9 ч. във Варна, Спортен комплекс
„Локомотив“ – зала „Димитър Нушев“, при следния дневен ред: 1. промени в устава на клуба; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9440
Цветан Петров Енчев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Сдружение на българските
агенти на морски кадри – в ликвидация“, Варна,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 22 от устава
на сдружението и решение на ликвидатора – протокол № 4 от 5.12.2019 г., свиква общо събрание
на сдружението на 10.02.2020 г. в 10 ч. на адрес
Варна, ул. Цар Симеон № 25, при дневен ред:
вземане на решение на основание чл. 270 и сл.
от ТЗ за приемане на начален баланс и доклад
на ликвидатора, за приемане на краен ликвидационен баланс и доклад на ликвидатора, вкл.на
годишен финансов отчет, за освобождаване от
отговорност на ликвидатора и разпределение на
имущество на „Сдружение на българските агенти
на морски кадри – в ликвидация“. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото място при същия
дневен ред в 11 ч. същия ден и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите
членове. Материалите, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението.
9391
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Гимнастически клуб „Етър – Юнак“ – Велико
Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.02.2020 г.
в 18 ч. във Велико Търново, залата на стадион
„Ивайло“, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на въпроса за включване на сдружението във
федерация; 2. промяна на наименованието на
сдружението; 3. изменение на устава на сдружението; 4. освобождаване от длъжност председателя
и УС на сдружението; 5. избор на нов председател
и УС на сдружението; 6. отчет за дейността на
сдружението през 2019 г.; 7. обсъждане на задачите на сдружението за 2020 г.
9364
3. – Управителният съвет на сдружение СК
„Браун Тим“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 11.02.2020 г.
в 18 ч. на адрес Велико Търново, м. Козлуджа
4, при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на сдружение СК „Браун Тим“; 2. приемане на
отчетен доклад за дейността на сдружението през
2019 г.; 3. приемане на финансов отчет за дейността на сдружението през 2019 г.; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
9349
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3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Риболов и природа“ – Враца, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 19
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 20.02.2020 г. в 16 ч. във Враца, ж.к. Дъбника,
бл. Орбита 10, вх. А, ет. 6, ап. 16, при следния
дневен ред: 1. избиране на нов управителен съвет
поради изтичане на мандата на досегашния УС;
2. промяна в устава на сдружение с нестопанска
цел „Риболов и природа“. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение на членовете на адреса на
сдружението: Враца, ж.к. Дъбника, бл. Орбита
10, вх. А, ет. 6, ап. 16. Свикването на общото
събрание се извършва по инициатива на управителния съвет, като поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на сдружението, най-малко един
месец преди насрочения ден за провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 22 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
независимо от броя на явилите се членове.
9352
14. – Управителният съвет на Спортно дружество „Ботев“ – Враца, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ със свое решение от 2.12.2019 г. свиква
общо събрание на 20.02.2020 г. в 17 ч. в офиса на
Спортно дружество „Ботев“ във Враца, пл. Ботев
№ 18, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. промени в устава на клуба;
3. промяна в състава на управителния съвет; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9351
15. – Управителният съвет на „Ученически
спортен клуб Враца 2004“ – Враца, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ със свое решение от 4.12.2019 г.
свиква общо събрание на 20.02.2020 г. в 14 ч. в
офиса на Спортно дружество „Ботев“ във Враца,
пл. Ботев № 18, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба; 2. промени в устава на клуба;
3. промяна в състава на управителния съвет; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9350
12. – Настоятелството на НЧ „Романо дром –
2002“ – Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
кани всички членове на читалището с право на
глас на редовно отчетно събрание на 17.01.2020 г.
в 16 ч. в конферентната зала на хотел „България“ – Добрич, при следния дневен ред: 1. приемане на нови и освобождаване на стари членове;
2. отчет за дейността на читалището и финансов
отчет за периода от 1.01. до 31.12.2019 г.; 3. приемане на програма за дейността на читалището
през 2020 г. Присъствието на всички членове с
право на глас е задължително.
9403
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб тенис на маса – Розова долина“ – Казанлък, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 27.01.2020 г.
в 18 ч. в Казанлък, в залата за провеждане на
състезания на ул. Ал. Стамболийски № 30, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен фи-
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нансов отчет на сдружението за 2019 г.; 2. отчет
за дейността на клуба до 31.12.2019 г.; 3. освобождаване на председателя на СНЦ „Клуб тенис на
маса – Розова долина“; 4. избор на председател; 5.
освобождаване на членове на управителния съвет;
6. избор на членове на управителния съвет; 7.
промяна на седалището/адреса на сдружението;
8. промяна на наименованието от „Клуб тенис
на маса – Розова долина“ на „Клуб по тенис на
маса – Розова долина“; 9. приемане на актуален
устав на сдружението; 10. приемане на план за
дейността на СНЦ „Клуб тенис на маса – Розова
долина“ за 2020 г.; 11. определяне размера на
членския внос; 12. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на същото място един час по-късно
от обявения, при същия дневен ред.
9376
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Детски футболен клуб „Орлета“,
Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 2 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 17.01.2020 г. в 10 ч. в Пазарджик,
ул. Яков Матакиев № 42, при следния дневен ред:
1. промени в устава на сдружението; 2. промени
на членовете в управителния съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9377
3. – Управителният съвет на сдружение „КЕТ
ловърс Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 9.02.2020 г. в
10 ч. в Пловдив, бул. България № 208, ет. 1, ап. 2,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
УС на сдружение „КЕТ ловърс Пловдив“ за 2018
и 2019 г.; 2. приемане на ГФО на сдружение „Кет
Ловърс Пловдив“ за 2018 и 2019 г.; 3. Приемане
на годишен доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за
дейността на сдружение „КЕТ ловърс Пловдив“
за 2018 и 2019 г.; 4. обсъждане на промени по
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 6 от
устава общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
9370
1. – Управителният съвет на Младежко християнско сдружение „ИМКА“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 12.02.2020 г. в 18 ч. в офиса на
„ИМКА“ на ул. Леонардо да Винчи № 14, Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
МХС – ИМКА, Пловдив, за 2019 г.; 2. финансов
отчет на МХС – ИМКА, Пловдив, за 2019 г.; 3.
доклад на контролния съвет; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. избор на нов контролен
съвет; 6. разни: проектобюджет; план на работа.
9441
4. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Сдружение общински
младежки спортен клуб „Тракиец – Садово“ –
Садово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 30.01.2020 г. в
18 ч. в заседателната зала на Община Садово, с
адрес: Садово, ул. Иван Вазов № 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдру-
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жението; 2. отчет за дейността на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет на сдружението; 4. прекратяване членството на Минчо
Йорданов Томов в сдружението; 5. вземане на
решение за промяна начина на свикването на
общото събрание на сдружението, като в чл. 15,
ал. 4 от устава изразът „Поканата се обнародва
в „Държавен вестник“ се заменя с „Поканата
се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на клуба, наймалко един месец преди насрочения ден.“
9400
5. – Уп ра ви те л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Общински спортен клуб
„Гладиатор“, гр. Садово, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.01.2020 г. в 17 ч. в заседателната зала на
Община Садово, с адрес: Садово, ул. Иван Вазов
№ 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението и прекратяване на
членство; 2. отчет за дейността на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет на сдружението; 4. вземане на решение за промяна на устава
на сдружението: Текстът на чл. 8, ал. 1, 2 и 3 се
заменя със следния текст: „Чл. 8. Членуването
в сдружението е доброволно. Членове могат да
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бъдат само физически лица.“; заличава се т. 4 на
чл. 13, ал. 1; заличават се ал. 1 и 2 на чл. 20; в
чл. 23, ал. 3 се заличават думите „чрез покана,
обнародвана в „Държавен вестник“; в чл. 23, ал. 5
думите „изпращане/публикуване“ се заменят с
„връчване/поставяне“; заличава се ал. 4 на чл. 32;
алинея 1 на чл. 33 се изменя така: „Членовете на
управителния съвет трябва да:“.
9401
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Вихър“ – с. Раданово, област Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 3 от устава свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.01.2020 г. в 18 ч., което да се проведе в залата
на кметството в с. Раданово при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; 2.
обсъждане дейността на дружеството и отчет за
дейността му за периода 2014 – 2019 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове да присъстват. При
липса на кворум събранието на членовете ще се
проведе при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
9369

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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