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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от
2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105
от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и
82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.,
бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г.
и бр. 8, 12, 14, 17 и 35 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „бюджетните и извънбюджетните средства“ се заменят с „бюджетните
средства, средствата от Европейския съюз или
от други международни програми и договори,
чуждите средства“.
§ 2. В чл. 8а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерският съвет може да създава
с постановление централни органи за обществени поръчки или да възлага осъществяването
на такива функции на орган на изпълнителната власт.“
2. В ал. 5 думите „за неговото създаване“
се заменят с „по ал. 4“.
§ 3. В чл. 16г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато част от предмета на обществената поръчка е включена в списъка по ал. 1,
възложителят е длъжен да я отдели в една или
в няколко обособени позиции, които запазва
за участие на специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Възложителят прилага ал. 2 и когато
възлага поръчка по реда на глава осма „а“.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в
основния текст думите „ал. 1 – 3“ се заменят
с „ал. 1, 2 и 4“, а след думата „обявлението“
се поставя запетая и се добавя „съответно в
публичната покана“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 заявления или
оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката
е запазена.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) В случаите по ал. 1 и 2 кандидатът или
участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания,
посочва в заявлението или в офертата си
номера, под който е вписан в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации
на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация
относно регистрация в еквивалентен регистър
на държава – членка на Европейския съюз.“
7. Създава се нова ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 4 кандидатът или
участникът, който отговаря на изискванията
на програма за създаване на защитени работни
места, представя към заявлението или офертата си документ, с който удостоверява това.“
8. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Заявленията или офертите на лицата
по ал. 6 се разглеждат само ако няма:
1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или
2. участник, за когото поръчката е запазена
и чиято оферта отговаря на изискванията на
възложителя.“
9. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Кандидатът или участникът, който е
специализирано предприятие или кооперация
на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по ал. 1 или за обособена
позиция по ал. 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено
производство или ресурс. При невъзможност
за самостоятелно изпълнение в този обем той
може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие
че и те са специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, за което
се представя информация по реда на ал. 7.“
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) При осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки
министърът на финансите се подпомага от
Агенцията по обществени поръчки, наричана
по-нататък „агенцията“.“
2. В ал. 2 след думата „лице“ се добавя „на
бюджетна издръжка“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 122п в ал. 1 и 9 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с
„Министерството на финансите“.
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ЗАКОН

за предучилищното и училищното образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел І
Предмет на закона

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Обществените поръчки, открити на
основанията по чл. 16г, за които е публикувано решение за откриване или публична
покана преди влизането в сила на този закон,
се довършват по досегашния ред.
§ 8. В тримесечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема
промени в съответните нормативни актове,
произтичащи от преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра
на финансите.
§ 9. Министърът на финансите и министърът на икономиката уреждат помежду си
въпросите, произтичащи от пром яната в
статута на Агенцията по обществени поръчки
като второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на финансите, в тримесечен
срок от влизането в сила на закона.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените
отношения, свързани с осигуряване на правото
на предучилищно и училищно образование,
както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на
системата на предучилищното и училищното
образование.
(2) Този закон се прилага за училищното
професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и
училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите,
както и отношенията и връзките между тях
за постигане целите на образованието.
(2) Участниците в образователния процес
са децата, учениците, учителите, директорите
и другите педагогически специалисти, както
и родителите.
(3) Институциите в системата на пред
училищното и училищното образование са
детските градини, училищата, центровете за
подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
(4) Участниците в образователния процес
и институциите си партнират с общините и с
други заинтересовани страни.
(5) Системата по ал. 1 включва и обучението, осъществявано от организациите на българите, живеещи извън Република България,
регистрирани съгласно законодателството на
съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, както и от други
организации и институции, посочени в глава
шестнадесета.

УКАЗ № 184

Раздел ІІ
Принципи в системата на предучилищното и
училищното образование

Допълнителна разпоредба
§ 6. Навсякъде в закона, с изключение на
чл. 13, ал. 3, думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се
заменят съответно с „министърът на финансите“ и „министъра на финансите“.
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Чл. 3. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
(2) Образованието е национален приоритет
и се реализира в съответствие със следните
принципи:
1. единна държавна образователна политика
за осигуряване правото на предучилищно и
училищно образование;
2. ориентираност към интереса и към
мотивацията на детето и на ученика, към
възрастовите и социалните промени в живота
му, както и към способността му да прилага
усвоените компетентности на практика;
3. равен достъп до качествено образование и
приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
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4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
5. запазване и развитие на българската
образователна традиция;
6. хуманизъм и толерантност;
7. съхраняване на културното многообразие
и приобщаване чрез българския език;
8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
образователния процес въз основа на научна
обоснованост и прогнозиране на резултатите
от иновациите;
9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и
училищното образование;
10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. ангажираност на държавата, общините и
юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани
страни и диалог между тях по въпросите на
образованието.
Чл. 4. Държавата провежда образователна
политика спрямо българите, живеещи извън
Република България, и осигурява условия за
пълноценното им интегриране в българската
образователна система.
Раздел ІІІ
Цели на предучилищното и училищното об
разование
Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното образование са:
1. интелектуално, емоционално, социално,
духовно-нравствено и физическо развитие и
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик
в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му;
2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална
реализация и активен граждански живот в
съвременните общности;
4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване
на развитието и реализацията им;
6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките
права и свободи, на активното и отговорното
гражданско участие;
8. формиране на толерантност и уважение
към етническата, националната, културната,
езиковата и религиозната идентичност на
всеки гражданин;
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9. формиране на толерантност и уважение
към правата на децата, учениците и хората с
увреждания;
10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
11. придобиване на компетентности за
разбиране на глобални процеси, тенденции и
техните взаимовръзки;
12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата,
отговорностите и правата, които произтичат
от членството в Европейския съюз.
(2) Държавата провежда политики за повишаване на качеството на образованието
и предотвратяване на ранното отпадане на
учениците от училище.
Чл. 6. Системата на предучилищното и
училищното образование осигурява условия за:
1. ранно детско развитие и подготовка на
децата за училище;
2. придобиване на основно и средно образование и/или на професионална квалификация;
3. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез
информално учене.
Раздел ІV
Право на образование. Задължително пред
училищно и училищно образование
Чл. 7. (1) Всеки има право на образование
и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.
(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.
Чл. 8. (1) Предучилищното образование е
задължително от учебната година, която е с
начало в годината на навършване на 5-годишна
възраст на детето, като родителите избират
една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за
обхват на децата в детските градини и групите
за предучилищно образование.
(2) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст
и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна
възраст на детето.
(3) Училищното образование може да започ
не и от учебната година с начало в годината
на навършване на 6-годишна възраст на детето
по преценка на родителя и при готовност за
училище, удостоверена при условия и по ред,
определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(4) Началото на училищното образование
може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не
позволява постъпването в I клас, установено
по ред, определен в държавния образователен
стандарт за предучилищното образование.
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Чл. 9. (1) Задължителното предучилищно
и училищно образование в държавните и в
общинските детски градини и училища е
безплатно за децата и учениците.
(2) Училищното образование в държавните
и в общинските училища е безплатно и след
задължителната училищна възраст за:
1. българските граждани;
2. гражданите на друга държава членка;
3. гражданите на трети държави:
а) с разрешено постоянно пребиваване в
страната;
б) получили право на дългосрочно или
продължително пребиваване в страната, както
и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския съвет;
г) приети по международен договор, в който
този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален
закон;
е) търсещи или получили международна
закрила в страната.
(3) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна
закрила по реда на Закона за убежището и
бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в държавните и в общинските
детски градини и училища в Република България при условията и по реда за българските
граждани.
(4) Правото на безплатно образование се
упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния
бюджет, и се ползва безплатно материалната
база за обучение и за развитие на интересите
и способностите на децата и учениците. Не
се заплащат такси и за явяване на държавни
зрелостни изпити и на държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията с
цел придобиване на средно образование.
(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на
трети държави, навършили задължителната
училищна възраст, се обучават в държавните
и в общинските училища срещу заплащане на
такси в размер, определен с тарифа, одобрена
от Министерския съвет.
Чл. 10. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование
на децата и учениците, както и за училищното образование на учениците по чл. 9, ал. 2,
частните детски градини и частните училища
може да получават държавна субсидия при
условията и по реда на този закон.
(2) Включването на частните детски градини
и частните училища в системата на държавно
финансиране се извършва по тяхно заявление,
направено по ред, определен с държавния
образователен стандарт за финансирането на
институциите.
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(3) Когато частните детски градини и
частните училища получават държавна субсидия, те могат да извършват дейности срещу
заплащане само извън финансираните от
държавата.
(4) Частните детски градини и частните
училища, които са включени в системата на
държавно финансиране, осигуряват възможност 20 на сто от приеманите в тях деца и
ученици, в това число деца и ученици с изявени дарби и/или със специални образователни
потребности, да се обучават без заплащане на
дейностите по ал. 3.
(5) Приемът на деца и ученици по реда на
ал. 4 се извършва в началото на всяка учебна
година – за детските градини, и в началото на
всяка образователна степен – за училищата,
при условия и по ред, определени в правилника
на съответната институция.
Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното
образование в Република България е светско.
(2) В системата на преду чилищното и
училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни
доктрини.
Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява
правото си на образование съобразно своите
предпочитания и възможности в детска градина
или в училище по негов избор, доколкото в
този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.
(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните
родители, а за непълнолетните – от учениците
със съгласието на техните родители.
Г л а в а

в т о р а

ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 13. (1) Официалният език в системата
на предучилищното и училищното образование
е българският.
(2) Предучилищното и училищното образование се осъществяват на български език с
изключение на случаите, предвидени в този
закон.
(3) В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може
да се изучават на чужд език в съответствие
с държавния образователен стандарт за учебния план.
(4) В училищата, които обучават в съответствие както с държавните образователни
стандарти, така и с изискванията на друга
държава членка, учебните предмети може да
се изучават на чужд език с изключение на
учебния предмет Български език и литература.
(5) Изучаването и използването на българския език в системата на предучилищното и
училищното образование е право и задължение
на всеки български гражданин.
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(6) Учениците, за които българският език не
е майчин, имат право да изучават и майчиния
си език при условията и по реда на този закон
и под грижата и контрола на държавата.
Чл. 14. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се осигуряват условия за усвояване
на български книжовен език.
(2) Усвояването на българския книжовен
език е задължително за всички деца и ученици,
които се обучават в системата на предучилищното и училищното образование.
(3) Усвояването на българския книжовен
език се свързва с изисквания към устната и
към писмената реч.
Чл. 15. Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на пред
училищното и училищното образование чрез:
1. обучение по образователното направление и по учебния предмет Български език и
литература;
2. обучение по останалите образователни
направления и учебни предмети, по които
обучението се осъществява на български език;
3. процеса на общуване в системата на
предучилищното и училищното образование.
Чл. 16. За децата и учениците, за които
българският език не е майчин, се създават
допълнителни условия за усвояването му с цел
подпомагане на образователната интеграция
при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на
българския книжовен език.
Чл. 17. (1) На пребиваващите в страната
деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст, независимо от тяхното
гражданството, се осигурява безплатно обучение по български език при условия и по ред,
определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен
език и в държавния образователен стандарт
за финансирането на институциите.
(2) На пребиваващите в страната ученици в
задължителна училищна възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и
упражняват трудова дейност на територията на
Република България, се осигурява и обучение
по майчин език и култура в сътрудничество
с държавите по произход при условия и по
ред, определени с държавния образователен
стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование.
(3) В детските градини и училищата, в
които се обучават деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в
страната по реда на Закона за убежището и
бежанците, се осигурява при необходимост
допълнително обучение по български език
при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването
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на българския книжовен език и в държавния
образователен стандарт за финансирането на
институциите.
Чл. 18. Усвояването на българския книжовен език се изразява във:
1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен
стандарт за предучилищното образование по
образователно направление Български език
и литература;
2. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен
стандарт за общообразователната подготовка;
3. спазване на книжовноезиковите норми в
учебните часове по всички учебни предмети,
при дейностите по различните образователни
направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията
по интереси;
4. спазване на книжовноезиковите норми в
системата на предучилищното и училищното
образование при общуването на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти с децата и учениците.
Чл. 19. Учителите са длъжни да преподават
на български език и да подпомагат децата и
учениците при овладяването и прилагането на
книжовноезиковите му норми при обучението
по всички учебни предмети, с изключение
на Чужд език, Майчин език и на учебните
предмети, които се изучават на чужд език.
Чл. 20. (1) Овладяването и прилагането на
книжовноезиковите норми на българския език
от учениците е обект на проверка и оценка от
учителя в учебните часове по учебния предмет
Български език и литература.
(2) Степента на усвояване на българския
книжовен език от учениците се установява и
чрез националните външни оценявания.
(3) Спазването на книжовноезиковите норми
в системата на предучилищното и училищното
образование се подпомага и контролира от учителите и другите педагогически специалисти.
Чл. 21. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, с изключение на
учебниците и учебните помагала по учебния
предмет Чужд език, по учебния предмет Майчин език и по учебните предмети, които се
изучават на чужд език, се съставят по начин,
който осигурява условия за овладяване на
книжовноезиковите норми на българския език.
Г л а в а

т р е т а

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ
Чл. 22. (1) Държавните образователни
стандарти са съвкупност от задължителни
изисквания за резултатите в системата на
предучилищното и училищното образование,
както и за условията и процесите за тяхното
постигане.
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(2) Държавните образователни стандарти в
системата на предучилищното и училищното
образование са за:
1. предучилищното образование;
2. усвояването на българския книжовен
език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка;
5. профилираната подготовка;
6. придобиването на квалификация по
професия;
7. приобщаващото образование;
8. гражданското, здравното, екологичното
и интеркултурното образование;
9. оценяването на резултатите от обучението
на учениците;
10. информацията и документите;
11. институциите;
12. физическата среда и информационното
и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие;
13. познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
15. управлението на качеството в институциите;
16. инспектирането на детските градини
и училищата;
17. финансирането на институциите;
18. нормирането и заплащането на труда;
19. организацията на дейностите в училищното образование.
(3) Държавните образователни стандарти
по ал. 2, т. 3, 4 и 13 се приемат с наредби на
министъра на образованието и науката.
(4) Държавните образователни стандарти по
ал. 2, т. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 14, 15 и 16 се приемат
с наредби на министъра на образованието и
науката.
(5) Държавният образователен стандарт по
ал. 2, т. 6 се разработва при условията и по
реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(6) Държавните образователни стандарти по
ал. 2, т. 6 и 8 се приемат с наредби на министъра на образованието и науката съгласувано
със съответните министри и ръководители на
ведомства.
(7) Държавнитe образователни стандарти
по ал. 2, т. 7 и 17 се приемат с наредби на
Министерския съвет.
(8) Държавният образователен стандарт по
ал. 2, т. 12 се приема с наредба на министъра
на образованието и науката и на министъра на
здравеопазването съгласувано с министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на финансите и с министъра на
младежта и спорта, министъра на културата
и председателя на Националното сдружение
на общините в Република България.
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(9) Държавният образователен стандарт по
ал. 2, т. 18 се приема с наредба на министъра
на образованието и науката съгласувано с
министъра на труда и социалната политика
и с министъра на финансите.
(10) Държавният образователен стандарт по
ал. 2, т. 19 се приема с наредба на министъра
на образованието и науката съгласувано с министъра на младежта и спорта и с министъра
на културата.
Чл. 23. (1) Държавните образователни
стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 1, т. 4 – 6 и
Националната квалификационна рамка се
синхронизират в частта є за предучилищното
и училищното образование.
(2) Националната квалификационна рамка
се разработва въз основа на Европейската квалификационна рамка, приема се от Министерския съвет и съдържа компетентностите като
резултат от ученето по нива в съответствие с
етапите и степените на образование.
(3) Националната квалификационна рамка има за цел да подпомогне мобилността
на г ра ж даните, като осиг у ри услови я за
прозрачност на придобитото образование и
квалификациите, и да улесни признаването
на резултатите от формалното образование,
от неформалното обучение и от информалното учене.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕД
УЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Определения и статут
Чл. 24. (1) Детската градина е институция в
системата на предучилищното и училищното
образование, в която се отглеждат, възпитават,
социализират и обучават деца от тригодишна
възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт
за предучилищното образование.
(2) При условията и по реда на този закон
в детската градина може да се приемат за
отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.
(3) В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от
10-месечна до тригодишна възраст.
(4) Децата, постъпили в яслени групи в
детските градини, се отглеждат, възпитават,
социализират и обучават по стандарти за
ранно детско развитие, приети с наредба на
министъра на здравеопазването и министъра
на образованието и науката.
Чл. 25. (1) Училището е институция в
системата на предучилищното и училищното
образование, в която се обучават, възпитават
и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или
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за придобиване на степен на образование. В
определените в този закон случаи училището
осигурява и условия за придобиване на професионална квалификация.
(2) Училището може да извършва и задължителното предучилищно образование на
децата при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за предучилищното
образование и на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 26. (1) Центърът за подкрепа за личностно развитие е институция в системата на
предучилищното и училищното образование,
в която се организират дейности, подкрепящи
приобщаването, обучението и възпитанието
на децата и учениците, както и дейности за
развитие на техните интереси и способности.
(2) Центърът за подкрепа за личностно
развитие не осигурява завършването на клас
и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация,
с изключение на центъра за специална образователна подкрепа, който може да извършва
и професионално обучение за придобиване на
първа степен на професионална квалификация
и/или за придобиване на квалификация по
част от професия.
Чл. 27. Специализираните обслужващи
звена са инс т и т у ц и и за изп ъ л нен иет о и
популяризирането на дейности, свързани с
осъществяване на образователните политики, включително и за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование, както и с
информационно-техническото осигуряване на
системата на предучилищното и училищното
образование.
Чл. 28. (1) Детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие
осъществяват своята дейност въз основа на
принципа на автономията и в съответствие с
нормативните актове, като:
1. определят свои политики за развитието
си в съответствие със законите на страната;
2. уреждат устройството и дейността си
в правилник в съответствие с този закон и
подзаконовите актове по прилагането му;
3. избират организаци ята, методите и
средствата на обучение за осигуряване на
качествено образование;
4. определят свои символи и ритуали в
съответствие с принципите на националната
идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;
5. участват в национални и международни
програми и проекти, подпомагащи дейности
в областта на образованието.
(2) Автономията на училищата включва и
правото да определят профилите и професиите,
както и самостоятелно да избират и съставят
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свои учебни планове, да разпределят учебната
програма в зависимост от потребностите на
учениците, да определят учебните предмети и
да разработват учебните програми в случаите,
предвидени в този закон.
Чл. 29. (1) Институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
са юридически лица.
(2) С изк лючение на частните детск и
градини и частните училища институциите
придобиват качеството юридическо лице от
деня на обнародване на акта за откриването
им в „Държавен вестник“, освен ако в него
не е предвидено друго.
(3) Частните детски градини и частните
училища придобиват качеството на юридическо
лице при условията и по реда на Търговския
закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на Закона за кооперациите или
на законодателството на друга държава членка.
Чл. 30. (1) Наименованието на детската
градина, училището, центъра за подкрепа
за личностно развитие и специализираното
обслужващо звено се изписва на български
книжовен език.
(2) Наименованието на детската градина,
училището, центъра за подкрепа за личностно
развитие и специализираното обслужващо
звено трябва да отговаря на истината, да не
въвежда в заблуждение и да не накърнява
обществения ред и морала.
Чл. 31. (1) Наименованието на училището включва име и означение на вида му по
чл. 38, ал. 1 и 2, чл. 39, ал. 2, чл. 42, ал. 3 и
чл. 44, ал. 1. Името на училището трябва да
е обществено приемливо.
(2) Наименованието на частните детски
градини и частните училища включва и означението „частна“, „частно“.
(3) Наименованието на училището може да
включва и означение за основните профили,
професии или специализираната подготовка,
по които то провежда обучение.
(4) Наименованието на училища с профил
Чуждоезиков може да включва и означението „езиково“, „езикова“, както и указание за
основния чужд език, по който се провежда
обучение.
(5) Наименованието на училища с профил
Математически и/или Природни науки може
да включва и означението „математическо“,
„математическа“ или „природоматематическо“,
„природоматематическа“.
(6) Наименованието на училището, обявено
за училище с национално значение по реда на
чл. 38, ал. 9, може да включва и означението
„национално“, „национална“.
Чл. 32. Наименованието на центъра за
подкрепа за личностно развитие и специализираното обслужващо звено съдържа име и
указание за предмета на дейност.
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Чл. 33. (1) Седалището на детската градина,
училището, центъра за подкрепа за личностно
развитие и специализираното обслужващо
звено е населеното място, където се намира
тяхното управление.
(2) Официалният адрес на детската градина,
училището, центъра за подкрепа за личностно
развитие и специализираното обслужващо звено е адресът, на който се намира управлението
на институцията. Официалният адрес трябва
да съвпада с адреса на някоя от сградите, в
която се осъществява образователният процес,
съответно дейността.
Чл. 34. (1) Институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
притежават обикновен собствен печат. Училищата, с изключение на началните, частните
и духовните училища, притежават и печат с
изображение на държавния герб.
(2) Печатът с изображение на държавния
герб се полага върху следните документи:
1. свидетелство за основно образование;
2. диплома за средно образование;
3. свидетелство за професионална квалификация;
4. удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование;
5. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование;
6. свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
7. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в
дипломата за средно образование.
(3) Печат с изображение на държавния герб
се полага и върху приложенията и дубликатите
на документите по ал. 2.
(4) Печат с изображение на държавния
герб върху документите по ал. 2, издавани от
частните училища и от духовните училища, се
полага в съответните регионални управления
на образованието при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт
за информацията и документите.
Раздел II
Видове институции
Чл. 35. (1) Детските градини са общински
или частни.
(2) По изключение може да се откриват и
държавни детски градини:
1. към Министерството на отбраната,
които са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца
на военнослужещи и цивилни служители на
министерството, или
2. по силата на международен договор, в
който този въпрос е уреден.
Чл. 36. Училищата са държавни, общински,
частни или духовни.
Чл. 37. Според вида на подготовката училищата са неспециализирани и специализирани.
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Чл. 38. (1) Според етапа или степента на
образование неспециализираните училища са:
1. начални (I – IV клас включително);
2. основни (I – VII клас включително);
3. гимназии (VIII – XII клас включително);
4. обединени (I – X клас включително);
5. средни (I – XII клас включително).
(2) Според съдържанието на подготовката
гимназиите по ал. 1, т. 3 са:
1. профилирани гимназии;
2. професионални гимназии.
(3) При условията и по реда на този закон
профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки имат право
да осъществяват обучение и в класовете от
прогимназиалния етап на основната степен
на образование.
(4) Неспециализираните училища са общински, с изключение на професионалните
гимназии, които са държавни.
(5) При условията и по реда на глава
осемнадесета със заповед на министъра на
образованието и науката по предложение на
кмета на общината след решение на общинския съвет професионалните гимназии могат
да бъдат преобразувани в общински, когато
осъществяват обучение по професии, значими
за устойчивото развитие на общината.
(6) Неспециализирани училища по ал. 1
могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по
предложение на министъра на образованието и
науката, при спазване на изискванията, определени в ал. 7 и в държавните образователни
стандарти по ал. 8.
(7) Иновативни училища са училища, които постигат подобряване на качеството на
образованието, като:
1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или
съдържанието на обучението;
2. организират по нов или усъвършенстван
начин управлението, обучението и учебната
среда;
3. използват нови методи на преподаване;
4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
(8) Критериите за определянето на училищата като иновативни в съответствие с
изискванията на този закон се уреждат в
държавния образователен стандарт за учебния
план, държавния образователен стандарт за
общообразователната подготовка, държавния
образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование и в
държавния образователен стандарт за институциите.
(9) Неспециализирани училища по ал. 1
могат да бъдат обявени за училища с национално значение с решение на Министерския
съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

(10) С решението по ал. 9 общинските
неспециализирани училища се обявяват за
държавни.
(11) При отпадане на обстоятелствата за
обявяване на неспециализирано училище за
национално то придобива статут на общинско с
решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката
след решение на съответния общински съвет.
(12) При отпадане на обстоятелствата по
ал. 7 и 8 за обявяване на неспециализирано
училище за иновативно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра
на образованието и науката се отнема статута
му на иновативно училище.
(13) Решенията на Министерския съвет по
ал. 6, 9, 11 и 12 се обнародват в „Държавен
вестник“.
Чл. 39. (1) Специализирани са училищата
за подготовка на кадри в областта на спорта,
изкуствата, културата и за нуждите на вероизповеданията.
(2) Специализираните училища са:
1. спортни училища (V – ХІІ клас включително);
2. училища по културата (I – ХII, V – ХII
или VIII – ХII клас включително);
3. училища по изкуствата (І – ХІІ, V – ХІІ
клас или VІІІ – ХІІ клас включително);
4. духовни училища (VІІІ – ХІІ клас включително).
(3) Спортните училища са държавни или
общински. Държавни са спортните училища,
определени по критерии, при условия и по
ред, определени в Закона за физическото
възпитание и спорта.
(4) Училищата по културата и училищата
по изкуствата са държавни.
(5) Специализирано училище по ал. 2, т. 1,
2 и 3 може да бъде обявено за иновативно
училище по реда на чл. 38, ал. 6 при спазване
на изискванията по чл. 38, ал. 7 и критериите
по чл. 38, ал. 8.
Чл. 40. (1) Частни са детските градини и
училищата, които се учредяват от физически и/или юридически лица като търговски
дружества, юридически лица с нестопанска
цел или кооперации или като дружества по
законодателството на държава членка.
(2) Частните детски градини и училища
осъществяват дейността си след вписване в
регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
при условията и по реда на този закон.
(3) Физически и/или юридически лица може
да учредяват частни училища по чл. 38, ал. 1
и 2 и чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3.
(4) Частните детски градини и училища
може да провеждат обучение и да издават
документи за завършено предучилищно образование, съответно за завършен клас, етап
или степен на училищното образование в
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съответствие както с изискванията на този
закон, така и със законодателството на друга
държава членка, при условие че са получили
разрешение съобразно законодателството на
тази държава членка и подготовката може да
се провежда при съчетаване на изискванията
на образователната система на държавата,
издала разрешението, и на държавните образователни стандарти по чл. 22.
(5) Частно училище по ал. 1 може да бъде
обявено за иновативно училище по реда на
чл. 38, ал. 6 при спазване на изискванията
по чл. 38, ал. 7 и критериите по чл. 38, ал. 8.
Чл. 41. (1) За нуждите на вероизповеданията
може да се откриват духовни училища.
(2) Духовни са училищата, открити по искане
на религиозните институции, регистрирани при
условията и по реда на Закона за вероизповеданията. В тях може да се обучават ученици,
придобили основно образование.
Чл. 42. (1) Училищата са дневни и вечерни.
(2) Училищата по чл. 38, 39, 44 и 46 се откриват като дневни училища. При условията
и по реда на този закон в тях могат да се
организират всички форми на обучение.
(3) Във вечерните училища се организира
обучение във вечерна форма за придобиване
на основно и средно образование и/или на
професионална квалификация на лица, навършили 16 години, а в случаите, предвидени в
този закон – и за лица, навършили 14 години.
(4) При условията и по реда на този закон
във вечерните училища може да се организират
самостоятелна, индивидуална и комбинирана
форма на обучение.
Чл. 43. Държавни са и:
1. специалните училища;
2. българските училища в чужбина;
3. училищата към местата за лишаване от
свобода;
4. у чилищата, създадени по силата на
международен договор, в който този въпрос
е уреден.
Чл. 44. (1) Специалните училища са:
1. за обучение и подкрепа на ученици със
сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение;
2. възпитателни училища интернати;
3. социално-педагогически интернати.
(2) Специалните училища по ал. 1, т. 1 са
с целодневна организация на учебния ден,
осигурено хранене, а при необходимост – и
общежитие.
(3) В специалните училища се провежда
обучение за завършване на клас и за придобиване на основно и средно образование.
В спец иа л н и т е у ч и л ища се оси г у ря ва и
обучение за придобиване на професионална
квалификация.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

(4) В специалните училища по ал. 1, т. 1
може да се осъществява профилирана подготовка.
(5) В специалните училища по ал. 1, т. 1
може да се организира и провежда и пред
училищно образование на деца със сензорни
увреж дания – увреден слу х или нарушено
зрение, преди постъпването им в І клас.
(6) По изключение в специалните училища
по ал. 1, т. 1 може да се приемат за отглеждане,
възпитание, социализация и обучение и деца,
навършили две години.
(7) По изключение в специалните училища
по ал. 1, т. 1 може да се разкриват яслени
групи за отглеждане на деца от 10-месечна
до тригодишна възраст при условия и по ред,
приети с наредбата по чл. 24, ал. 4.
(8) Възпитателните училища интернати са
за обучение на ученици, извършили противообществени прояви.
(9) Социално-педагогическите интернати
са за обучение на ученици, които нямат подходящи условия за живот в семейството си,
лишени са от родителски грижи и надзор или
са извършили противообществени прояви.
Чл. 45. (1) Училищата в местата за лишаване
от свобода се откриват за обучение на лица,
лишени от свобода при условията и по реда
на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) В училищата по ал. 1 се организира
и провежда обучение за придобиване на основно и средно образование. В тях може да
се извършва и обучение за придобиване на
професионална квалификация.
Чл. 46. Българските училища в чужбина
се създават и осъществяват дейността си на
територията на друга държава в съответствие
с този закон и при условията на международни договори, по които Република България
е страна.
Чл. 47. (1) Всички училища осигуряват
общообразователна и разширена подготовка.
(2) Обединените училища може да осигуряват и професионална подготовка.
(3) Средните училища осигуряват и профилирана и/или професионална подготовка.
(4) Гимназиите осигуряват и профилирана
и/или професионална подготовка.
Чл. 48. (1) Спортните училища осигуряват
общообразователна подготовка и специализирана подготовка в областта на спорта, а в
средната степен на образование – и професионална подготовка в професионално направление „Спорт“.
(2) Училищата по културата осигуряват
общообразователна подготовка, специализирана подготовка в областта на културата и
профилирана подготовка.
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(3) Училищата по изкуствата осигуряват
общообразователна подготовка, специализирана подготовка в областта на изкуствата
и професионална подготовка в съответните
професионални направления.
(4) Духовните училища осигуряват общообразователна подготовка и специализирана
подготовка в съответното вероизповедание.
Духовните училища осигуряват и професионална подготовка в професионално направление
„Религия“ или профилирана подготовка.
Чл. 49. (1) Центровете за подкрепа за лич
ностно развитие според дейността си са за:
1. развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта;
2. кариерно ориентиране и консултиране;
3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща
работа с деца и ученици;
4. ресурсно подпомагане на деца и ученици
със специални образователни потребности;
5. педагогическа и психологическа подкрепа;
6. прилагане на програми за подкрепа и
обучение за семействата на децата и учениците
с увреждания.
(2) Центрове за подкрепа за личностно
развитие са и центровете за специална образователна подкрепа, създадени по реда на
този закон, които извършват:
1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и
ученици, за които оценката на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно
образователните им потребности може да се
обучават в център за специална образователна
подкрепа при условия и по ред, определени
в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
2. педагогическа и психологическа подкрепа;
3. прилагане на програми за подкрепа и
обучение за семействата на децата и учениците по т. 1;
4. обучение на деца и ученици по т. 1 в задължителна предучилищна и училищна възраст
и професионално обучение за придобиване на
първа степен на професионална квалификация
и/или за придобиване на квалификация по
част от професия.
(3) Центрове за подкрепа за личностно
развитие са и ученическите общежития, чиято
дейност не се организира от училища.
(4) Центрове за подкрепа за личностно
развитие са и астрономическите обсерватории
и планетариуми.
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(5) Устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми,
както и на ученическите общежития по ал. 3
се уреждат с правилници, издадени от министъра на образованието и науката.
(6) Центровете за подкрепа за личностно
развитие могат да извършват една или няколко
от дейностите по ал. 1 и 3, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа,
които могат да извършват само дейностите по
ал. 2. Центровете за специална образователна
подкрепа могат да извършват и дейностите
по ал. 3 при необходимост и при наличие на
материална база в съответствие с държавния
образователен стандарт за физическата среда
и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие и с държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
(7) Центровете за подкрепа за личностно
развитие са общински, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа
по ал. 2, които са държавни и общински.
(8) Устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се
уреждат с правилник, приет от съответния
общински съвет.
(9) Устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа се
уреждат с правилник, издаден от министъра
на образованието и науката.
Чл. 50. (1) Специализираните обслужващи
звена са за:
1. изследователска и информационна дейност;
2. организационно и/или методическо
подпомагане;
3. дейности, свързани с квалификацията
на педагогическите специалисти;
4. дейности по организиране, подготовка и
провеждане на вътрешно и външно оценяване
и по участие в международни изследвания,
свързани с предучилищното и училищното
образование;
5. дейности, свързани с провеждане на
държавната политика за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование;
6. дейности по управление на международни
програми;
7. дейности по съхраняване и развитие на
образователното дело.
(2) Специализираните обслужващи звена
може да извършват една или няколко от дейностите по ал. 1, с изключение на дейностите
по ал. 1, т. 5.
(3) Дейностите по ал. 1, т. 5 се извършват
от специализирани обслужващи звена – регионални центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, които се създават
на територията на всяка област.
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(4) Специализираните обслужващи звена
са държавни.
(5) Устройството и дейността на специализираните обслужващи звена се уреждат
с правилници, издадени от министъра на
образованието и науката.
Чл. 51. (1) Дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 1
за популяризиране на държавната политика в
областта на предучилищното и училищното
образование и за развитие на образователното
дело се осъществяват от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.
(2) Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ извършва издателска,
информационно-образователна и методическа
дейност, както и дейностите по подготовката,
отпечатването и разпространението на научнометодическите издания на Министерството на
образованието и науката и на вестник „Аз-буки“.
(3) Устройството и дейността на Националното издателство за образование и наука
„Аз-буки“ се уреждат с правилник, издаден
от министъра на образованието и науката.
Чл. 52. (1) Държавните институции в системата на предучилищното и училищното
образование се финансират от държавния
бюджет чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката или на друго министерство или ведомство.
(2) Общинските институции в системата на
предучилищното и училищното образование
се финансират чрез бюджета на общините.
(3) Частните институции в системата на
предучилищното и училищното образование
се финансират при условията и по реда на
закона, по който са учредени.
(4) Духовните училища се финансират от
съответното вероизповедание при условията
и по реда на Закона за вероизповеданията.
Раздел ІІІ
Средищни и защитени детски градини и
училища
Чл. 53. (1) Средищна детска градина е
общинска детска градина, която се намира в
най-близкото населено място на територията
на общината или на съседна община, където
се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна
възраст от населените места, в които няма
детска градина или училище, което организира
задължително предучилищно образование.
(2) Средищно училище е държавно или
общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4
и 5, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или
на съседни общини, в които няма училище.
(3) За учениците по ал. 1 от І до VІІ клас
включително се осигурява:
1. целодневна организация на учебния ден;
2. обедно хранене, организирано в помещения в съответствие с държавния образователен
стандарт за физическата среда и информа-
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ционното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
(4) За децата и учениците по ал. 1 и 2 се
осигурява транспорт.
(5) Средищните детски градини и училища
са включените в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра
на образованието и науката въз основа на
решение на съответните общински съвети и
обнародван в „Държавен вестник“. Списъкът
се актуализира ежегодно до 1 ноември.
(6) Критериите за включване в списъка
по ал. 5 се определят с акт на Министерския
съвет, като те гарантират минимизиране на
времето за пътуване на децата и учениците
и осигуряват условия за осъществяване на
образователния процес в съответствие с държавните образователни стандарти.
Чл. 54. (1) Защитена детска градина е детска градина, закриването на която би довело
до нарушаване на достъпа до образование на
децата в задължителна предучилищна възраст.
(2) Защитено училище е училище, закриването на което би довело до нарушаване на
достъпа до образование.
(3) Защитените детски градини и защитените училища не може да бъдат закривани.
(4) Защитените детски градини и защитените училища са включените в списък, приет от
Министерския съвет и обнародван в „Държавен
вестник“. Списъкът се актуализира ежегодно
до 1 ноември.
(5) Критериите за определяне на защитени
детски градини и защитени училища се приемат
с акт на Министерския съвет и са свързани с
обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура,
отдалечеността и капацитета на най-близкото
друго училище или детска градина.
(6) Защитена детска градина или защитено
училище, които отговарят и на критериите за
средищна детска градина и за средищно училище, се включват и в списъка по чл. 53, ал. 5.
Г л а в а

п е т а

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел І
Общи разпоредби
Ч л. 55. Пред у чи лищ но т о образование
полага основите за учене през целия живот,
като осигурява физическото, познавателното,
езиковото, духовно-нравственото, социалното,
емоционалното и творческото развитие на
децата, отчитайки значението на играта в
процеса на педагогическото взаимодействие.
Чл. 56. Предучилищното образование се
осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от
училищата, които могат да осигурят условия
за това, при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за предучилищното
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С Т Р. 1 3

образование и на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
Раздел ІІ
Постъпване и преместване в детската градина
Чл. 57. (1) Децата постъпват в детската
градина не по-рано от учебната година, която
започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
(2) По преценка на родителя и/или при
липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места
децата може да постъпят в детската градина
и при навършени 2 години към началото на
учебната година на постъпването.
(3) В яслените групи в детската градина
може да постъпват деца от 10-месечна до
тригодишна възраст.
(4) Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.
Чл. 58. Децата в държавните, общинските
и частните детски градини може да се преместват в други детски градини през цялата
учебна година при наличие на свободни места.
Чл. 59. (1) Условията и редът за записване,
отписване и преместване в общинските детски
градини се определят с наредба на общинския
съвет, а за държавните детски градини – с акт
на съответния финансиращ орган.
(2) Записването и отписването на децата
в частните детски градини се извършва при
условията и по реда, определени от детската
градина и в договора за обучение.
Чл. 60. (1) Броят на групите и броят на
децата в група в държавните и общинските
детски градини се определят от директора на
детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния
образователен стандарт за финансирането на
институциите и с държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
(2) Броят на групите и броят на децата в
група в частните детски градини се определят
в съответствие с държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
(3) Свободни места в детската градина са
местата в рамките на определения брой по ал. 1
и 2, които са останали незаети след записване
на всички желаещи деца към определен момент.
Чл. 61. Разпоредбите на този раздел се
прилагат съответно и в случаите, в които
задължителното предучилищно образование
се осъществява от училище.
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Раздел IIІ
Организация на предучилищното образование
Чл. 62. (1) Предучилищното образование се
организира в групи според възрастта на децата.
(2) Предучилищното образование може
да се организира и в разновъзрастови групи.
(3) Сформирането на групите по ал. 1 и 2 се
определя с държавния образователен стандарт
за предучилищното образование.
(4) Когато в детската градина са записани
деца с различна етническа принадлежност
от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи по ал. 1 въз основа на
етническата им принадлежност.
Чл. 63. (1) Предучилищното образование
се организира в учебни години.
(2) Учебната година в предучилищното
образование започва на 15 септември и е
с продължителност 12 месеца. В случай че
15 септември е почивен ден, тя започва на
първия следващ работен ден.
(3) Учебната година включва учебно и
неучебно време.
Чл. 64. (1) Учебното време през учебната
година е в периода от 15 септември до 31 май
на следващата календарна година.
(2) Учебното време се състои от учебни
седмици и учебни дни.
(3) Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността
на педагогическите ситуации се определят с
държавния образователен стандарт за пред
училищното образование.
Чл. 65. (1) Педагогическото взаимодействие
в предучилищното образование се организира
в основни и в допълнителни форми.
(2) Педагогическата ситуация е основна
форма на педагогическо взаимодействие.
(3) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, които
се организират от учителя на групата извън
педагогическите ситуации съобразно потребностите и интересите на децата.
Чл. 66. В неучебното време се провеждат
само допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие.
Чл. 67. (1) Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват
при целодневна, полудневна, почасова или
в самостоятелна организация по избор на
родителя при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за пред
училищното образование.
(2) Самостоятелната организация по ал. 1 се
одобрява след решение на експертна комисия
към регионалното управление на образованието. В комисията задължително участва
представител на съответната община и на
Агенцията за социално подпомагане.
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Чл. 68. (1) В общинските детски градини
може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна
услуга по отглеждане на децата по желание на
родителите и при условия и по ред, определени
с наредба на общинския съвет.
(2) В държавните детски градини може да
се организират почасови, съботно-неделни и
сезонни дейности като допълнителна услуга
по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени
с акт на финансиращия орган.
Раздел IV
Съдържание на предучилищното образование
Чл. 69. (1) Предучилищното образование
създава условия за придобиване на съвкупност
от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване
на детето към училищното образование.
(2) Компетентностите по ал. 1 се определят с държавния образователен стандарт за
предучилищното образование.
Чл. 70. (1) Процесът на предучилищното
образование е подчинен на прилагането на
програмна система като част от стратегията
за развитието на детската градина или училището, което извършва задължително пред
училищно образование, и която съответства
на изискванията на държавния образователен
стандарт за предучилищното образование.
(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи
и форми на педагогическо взаимодействие,
подчинени на обща цел.
(3) Държавните, общинските и частните
детски градини могат да работят по авторски
и иновативни програмни системи в съответствие с държавния образователен стандарт за
предучилищното образование.
Чл. 71. Предучилищното образование се
осъществява по образователните направления
по ред, определен с държавния образователен
стандарт за предучилищното образование.
Чл. 72. В края на предучилищното образование се издава удостоверение за задължително
предучилищно образование по ред, определен
с държавния образователен стандарт за пред
училищното образование.
Г л а в а

ш е с т а

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Видове училищно образование. Степени, етапи
и видове училищно образование
Чл. 73. (1) Според степента училищното
образование е основно и средно.
(2) Обучението за придобиване на основно
образование се осъществява от I до VII клас
включително в два етапа, както следва:
1. начален – от I до IV клас включително, и

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

2. прогимназиален – от V до V II к лас
включително.
(3) Обучението за придобиване на средно
образование се осъществява от VIII до XII
клас включително в два етапа, както следва:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас
включително, и
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас
включително.
Чл. 74. (1) Според подготовката училищното образование е общо, профилирано и
професионално.
(2) Общото образование се осъществява в
основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната и разширената
подготовка.
(3) Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователната и разширената подготовка – в
първи гимназиален етап, и чрез общообразователната и профилираната подготовка – във
втори гимназиален етап, където може да се
осъществява и чрез разширената подготовка.
(4) Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във
втори гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната подготовка.
То може да се допълва и чрез разширената
подготовка.
Раздел II
Училищна подготовка – същност и съдър
жание
Чл. 75. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и
отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или
степен на образование и свързани с постигане
на целите на училищното образование.
(2) Според съдържанието си училищната
подготовка е общообразователна, разширена,
профилирана, професионална и допълнителна.
В специализираните училища се осигурява и
придобиването на специализирана подготовка.
(3) Училищната подготовка се придобива
чрез обучение по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка – и чрез
обучение или дейности в други форми.
Чл. 76. (1) В процеса на училищното образование може да се изучава учебният предмет
Майчин език.
(2) В процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет
Чужд език извън посочените чужди езици в
държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и в държавния
образователен стандарт за профилираната
подготовка.
(3) В процеса на училищното образование
може да се изучава и учебният предмет Хореография.
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(4) В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически,
философски и културен план чрез учебното
съдържание на различни учебни предмети. При
условията и по реда на този закон в процеса на
училищното образование може да се изучава
и учебният предмет Религия.
(5) В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети
от областта на глобалното, гражданското,
здравното и интеркултурното образование,
предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата
на родината, населението и околната среда,
учебни предмети, които формират национално
самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в
децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано
в други учебни предмети.
(6) В специалните училища за ученици със
сензорни увреждания извън видовете подготовка по чл. 75, ал. 2 се провежда и задължително
обучение по специални учебни предмети.
(7) Учебните предмети по ал. 1, 2, 3, 4 и 6
се изучават по учебни програми, утвърдени
от министъра на образованието и науката.
Учебните програми определят и броя учебни
часове за изучаването им.
(8) Учебните предмети по ал. 5 се изучават
по учебни програми, утвърдени от директора
на училището. Учебните програми определят
и броя учебни часове за изучаването им.
Чл. 77. (1) Общообразователната подготовка
обхваща следните групи ключови компетентности:
1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните
науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото
развитие и за здравословен начин на живот
и спорт.
(2) Общообразователната подготовка се
придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.
(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както
и общообразователните учебни предмети по
ал. 2 се определят с държавния образователен
стандарт за общообразователната подготовка.
Чл. 78. (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната
подготовка министърът на образованието и
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науката утвърждава учебни програми по всеки
общообразователен учебен предмет за всеки
клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати
от обучението.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за
иновативните училища, за които директорът
на училището в съответствие с държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка може да утвърждава учебни
програми за един или повече общообразователни учебни предмети за съответния етап.
(3) Учебните програми по учебния предмет Чужд език в двата гимназиални етапа на
средното образование се утвърждават по нива
на компетентност в съответствие с Общата
европейска езикова рамка.
Чл. 79. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се
утвърждават индивидуални учебни програми
въз основа на учебните програми по чл. 78.
(2) Индивидуалните учебни програми се
утвърждават от директора по предложение
на екипа за подкрепа за личностно развитие.
(3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми
се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 80. (1) Общообразователната подготовка
в основната степен на образование е еднаква
за всички видове училища и се придобива чрез
изучаване на едни и същи общообразователни
учебни предмети и с един и същ брой учебни
часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за
вечерната, задочната и индивидуалната форма
на обучение, както и за обучението в спортните училища, в училищата по изкуствата и в
училищата в местата за лишаване от свобода.
(3) Изключения по ал. 1 относно броя
часове, с които се изучават отделни общообразователни предмети, се допускат и за
иновативните училища.
Чл. 81. (1) Разпределението на общообразователните предмети за придобиване на общообразователна подготовка в средната степен
на образование по класове, както и броят на
учебните часове за изучаването на всеки от
тях за всеки клас и етап от средната степен се
определят в рамкови учебни планове, утвърдени в зависимост от вида на образованието и
според спецификата и формата на обучението.
(2) Рамковите учебни планове по ал. 1 се
определят с държавния образователен стандарт
за учебния план.
(3) За придобиване на общообразователна
подготовка в езиковите гимназии най-малко
три учебни предмета извън учебния предмет
Чужд език и в IX, и в X клас се изучават на
чужд език.
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Чл. 82. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и
усъвършенстват отделни компетентности от
общообразователната подготовка.
(2) Разширената подготовка се придобива
чрез изучаване на общообразователни учебни
предмети по чл. 77, ал. 2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование,
както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 1,
3, 4 и 5.
(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в конкретното
училище, се определят с училищния учебен
план в зависимост от интересите на учениците
и възможностите на училището.
(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за
съответния клас, с изключение на учебните
предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя
с учебни програми, утвърдени от директора
на училището.
Чл. 83. (1) Профилираната подготовка обхваща задълбочени компетентности в даден
профил, определени с държавния образователен
стандарт за профилираната подготовка.
(2) Профилът е комплекс от профилиращи
учебни предмети, два от които се определят
с държавния образователен стандарт по ал. 1,
а останалите се определят от училището с
училищните учебни планове и са едни и същи
за ХІ и ХІІ клас.
(3) Профилите са:
1. чужди езици;
2. хуманитарни науки;
3. обществени науки;
4. икономическо развитие;
5. софтуерни и хардуерни науки;
6. предприемачески;
7. математически;
8. природни науки;
9. изобразително изкуство;
10. музика;
11. физическо възпитание и спорт.
(4) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното
образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния
профил.
(5) Всеки профилиращ учебен предмет се
състои от задължителни и избираеми модули.
Модулът е самостоятелно обособена част от
съответния профилиращ учебен предмет.
(6) Задължителните модули по всеки профилиращ у чебен предмет се определ ят с
държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.
(7) Въз основа на държавния образователен
стандарт за профилираната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава
учебни програми за задължителните модули.
(8) Чрез избираемите модули се придобиват
компетентности, определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището.
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Учебните програми може да се разработват
в сътрудничество с висши училища и с представители на работодателите и на юридически
лица с нестопанска цел.
(9) Целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка, както и
условията за определяне на профилиращите
предмети се уреждат с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.
Чл. 84. (1) Професионалната подготовка
обхваща компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация,
както и за придобиване на правоспособност
за професии, упражняването на които изисква такава, включително за упражняване на
регулирани професии.
(2) Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния образователен
стандарт за придобиването на квалификация
по професия в двата гимназиални етапа на
средната степен на образование.
(3) Професионалната подготовка за всяка
професия е обща, отраслова, специфична и
разширена и включва обучение по теория и
практика на професията.
(4) Целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка
се определят в Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 85. (1) Допълнителната подготовка
обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието
на заложбите им.
(2) Учебните предмети, модулите и дейности
те, чрез които се придобива допълнителната
подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от
учениците според интересите им и се определят
с училищните учебни планове.
(3) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните предмети
по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя в учебни
програми, утвърдени от директора на училището.
Чл. 86. (1) Специализираната подготовка
се придобива в специализираните училища
чрез обучение съответно в областта на спорта, на културата или на изкуството, или чрез
религиозно обучение.
(2) Специализираната подготовка се придобива чрез изучаването на специализирани
учебни предмети, определени в съответния
типов учебен план, утвърден от министъра
на образованието и науката.
(3) Съдържанието на специализираната
подготовка по съответния специализиран
учебен предмет за всеки клас се определя в
учебни програми, утвърдени от:
1. министъра на културата – за училищата
по изкуствата и по културата;
2. министъра на младежта и спорта – за
спортните училища.
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(4) Съдържанието на специализираната подготовка по специализираните учебни предмети
за религиозно обучение в духовните училища
се определя в учебни програми, утвърдени
при условията и по реда на вероизповеданието
съгласувано с министъра на образованието
и науката.
Раздел ІІІ
Учебен план
Чл. 87. (1) Учебни ят план разпредел я
учебното време между учебните предмети
или модули за придобиване на училищната
подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща
три раздела:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
(3) Учебният план на специалните училища
за ученици със сензорни увреждания включва
и раздел Г – учебни часове, предвидени за
изучаване на специалните учебни предмети.
Чл. 88. (1) В задължителните учебни часове
се осъществява обучение за придобиване на
общообразователната подготовка, а в професионалните гимназии и в паралелките за
професионална подготовка – и общата професионална подготовка.
(2) В спортните училища и в училищата
по изкуствата обучението за придобиване
на специализираната подготовка може да
се осъществява и в задължителните учебни
часове, вместо учебните предмети Физическо
възпитание и спорт, Музика или съответно
Изобразително изкуство.
(3) В училищата по култура обучението за
придобиване на специализираната подготовка по чужди езици извън посочените чужди
езици в държавния образователен стандарт
за общообразователната подготовка може да
се осъществява и в задължителните учебни
часове, предвидени за учебния предмет Чужд
език.
Чл. 89. (1) В избираемите учебни часове
се осъществява обучение за придобиване на
разширената подготовка, профилираната подготовка и/или отрасловата, специфичната и
разширената професионална подготовка, както
и на специализираната подготовка.
(2) В избираемите учебни часове може да
се изучават и учебните предмети по чл. 76,
ал. 1, 2, 3, 4 и 5.
Чл. 90. Във факултативните учебни часове
се осъществява обучение за придобиване на
допълнителната подготовка.
Чл. 91. (1) Държавни ят образователен
стандарт за учебния план определя рамкови
учебни планове по класове, етапи и степени на образование в зависимост от вида на
образованието и спецификата и формите на
обучението.
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(2) Рамковият учебен план съдържа:
1. броя на учебните седмици по класове;
2. наименованията на учебните предмети
и/или модулите, включени в раздел А;
3. годишния брой на учебните часове, определени за изучаването на всеки от учебните
предмети и/или модулите, включени в раздел
А, по класове, етапи и степени на образование;
4. общия годишен брой на избираемите
учебни часове в раздел Б;
5. максималния годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В.
Чл. 92. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2
и 3 в учебния план се включва за всеки клас,
за всяка учебна седмица и по един учебен
час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на
образованието и науката по предложение на
министъра на младежта и спорта, както и по
един учебен час на класа.
(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично
възпитание и за изграждане на граждански
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
(3) Организирането и провеждането на
спортни дейности по ал. 1 се осъществява
от педагогически специалисти в областта на
физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“
по даден вид спорт.
(4) Обучението и дейностите по ал. 1 може
да се осъществяват в блок от часове в зависимост от проблематиката и от потребностите
на учениците от паралелката.
Чл. 93. (1) Въз основа на рамковия учебен
план по чл. 91, ал. 2 министърът на образованието и науката – след съгласуване по
компетентност с представители на работодателите, с министъра на младежта и спорта
или с министъра на културата – утвърждава
типови учебни планове по специалности от
професии за професионална подготовка.
(2) Типовият учебен план по ал. 1 определя
учебните предмети или модули от отрасловата
и специфичната професионална подготовка и
броя на учебните часове, определени за тяхното изучаване по класове, етапи и степени.
Чл. 94. (1) Всяко училище въз основа на
съответния рамков или типов учебен план
разработва училищен учебен план съобразно
интересите на учениците и възможностите си.
(2) Училищни ят у чебен план съдържа
седмичния брой часове по учебни предмети.
(3) Училищният учебен план се утвърждава
по паралелки за всяка учебна година освен в
случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.
(4) Училищният учебен план се приема
от педагогическия съвет и се утвърждава със
заповед на директора, като не може да се
променя през учебната година.
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Чл. 95. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен
план за учениците в индивидуална форма на
обучение, както и при необходимост за:
1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна,
вечерна, комбинирана, дистанционна форма
или в дуална система на обучение;
2. учениците с изявени дарби, които се
обучават в комбинирана, дистанционна форма
или в дуална система на обучение.
(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1
се утвърждава със заповед на директора и
изпълнението му се контролира ежемесечно
от регионалното управление на образованието.
(3) Индивидуалният учебен план за учениците със сензорни увреждания може да включва
и раздел Г – учебни часове, предвидени за
изучаване на специалните учебни предмети.
(4) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на случаите, предвидени в държавния образователен
стандарт за учебния план.
(5) Индивидуалният учебен план може да
определя разпределение на учебното време по
един или по повече учебни предмети, което е
различно от рамковия, типовия и училищния
учебен план.
(6) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности може да съдържа само част от учебните
предмети, определени в рамковия, типовия
или в училищния учебен план.
(7) За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа
за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава
от директора на училището.
(8) Индивидуалната учебна програма по
ал. 7 за учениците със специални образователни потребности се разработва въз основа на
рамкови изисквания, определени с държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
Чл. 96. Структурата на училищните и на
индивидуалните учебни планове, както и условията и редът за тяхното утвърждаване се
определят с държавния образователен стандарт
за учебния план, а на индивидуалните учебни
планове за учениците по чл. 95, ал. 1 – и с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 97. (1) Всеки има право да завърши
определен клас по училищния учебен план,
по който е започнал да се обучава в същото
училище.
(2) Лицата, прекъснали обучението си,
продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която
обучението продължава.
Раздел ІV
Организационни форми
Чл. 98. (1) Училищното образование се
организира в последователни класове.
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(2) Класовете се означават с римски цифри
във възходящ ред.
(3) Продължителността на обучението в
един клас е една учебна година за всички
форми на обучение с изключение на случаите,
предвидени в този закон за индивидуалната и
самостоятелната форма на обучение.
Чл. 99. (1) Учениците, записани за обучение
в даден клас в дневна, комбинирана, вечерна,
задочна, дистанционна форма или в дуална
система на обучение, в зависимост от броя им
се организират в паралелки или групи.
(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се
поставят след номера на класа.
(3) В зависимост от особеностите на учебния
предмет или модул паралелката може да се
дели на групи или да се организират сборни
групи от различни паралелки от един клас
или от различни класове.
(4) Когато в един и същ клас са записани
ученици с различна етническа принадлежност,
не се допуска обособяването им в паралелки
въз основа на етническата им принадлежност.
(5) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални
образователни потребности, които се обучават
интегрирано по индивидуален учебен план.
(6) Когато на места, определени с държавния
или допълнителния план-прием, са записани
ученици от един и същ клас с различна етническа принадлежност за обучение в един
и същ профил или в една и съща професия,
не се допуска обособяването им в паралелки
въз основа на етническата им принадлежност.
(7) При условията на този закон за ученик
от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по отделен учебен предмет
или модул.
Чл. 100. (1) Условията и редът за определяне
на броя на паралелките в училището, броя на
учениците в тях, деленето на паралелките на
групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се
определят с държавния образователен стандарт
за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие.
(2) Броят на паралелките в частното училище и броят на учениците в тях се определят
от училището при спазване на държавния
образователен стандарт за физическата среда
и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.
Раздел V
Учебно и неучебно време
Чл. 101. (1) Училищното образование се
организира в учебни години.
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(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни
часове, както и ваканции.
(3) Учебната година е с продължителност
12 месеца и започва на 15 септември, а в
спортните училища – на 1 септември. В случай че 15 септември, съответно 1 септември
е почивен ден, тя започва на първия следващ
работен ден.
(4) Броят на учебните седмици в една учебна
година и разпределението им по класове се
определят с държавния образователен стандарт
за учебния план.
(5) Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната седмица, продължителността на учебните часове,
както и ваканциите се определят с държавния
образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование.
Чл. 102. (1) Организацията на учебния ден
е полудневна и целодневна. Държавата създава
условия за разширяване на възможностите за
целодневна организация на учебния ден.
(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до
ІV клас при желание на родителите, както и
от V до VІІ клас при желание на родителите
и съобразно възможностите на училището.
(3) Организацията на учебния ден в спортните училища е целодневна.
(4) Условията и редът за организиране и
провеждане на полудневната и целодневната
организация на учебния ден се определят с
държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.
Чл. 103. (1) Учебният ден включва учебни
часове и почивки между тях.
(2) Продължителността на учебните часове
и почивките между тях се определят с държавния образователен стандарт за организацията
на дейностите в училищното образование.
(3) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не
може да е по-малък от 22 и по-голям от 32
учебни часа.
(4) Изключения по ал. 3 се допускат за
обучението чрез работа (дуална система на
обучение), при което общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна
седмица може да достигне до 40 учебни часа,
в които се включва и времето за практика
на определеното работно място, както и за
обучението в иновативните училища.
(5) Конкретният брой задължителни и
избираеми учебни часове по класове се определя с държавния образователен стандарт
за учебния план.
Чл. 104. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя
със заповед:
1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;
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2. неучебните дни;
3. началото и края на втория учебен срок.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава не по-късно
от две седмици преди началото на учебната
година.
(3) За всяка учебна година директорите на
спортните училища в съответствие със заповедта по ал. 1, държавния спортен календар и
училищния учебен план определят със заповед началото и края на ваканциите, времето
за учебно-тренировъчни и възстановителни
лагери и за производствена практика.
Чл. 105. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни,
със заповед на министъра на образованието
и науката.
(2) В случай на разместване на почивните
дни през годината на основание чл. 154, ал. 2
от Кодекса на труда обявените почивни дни са
неучебни за учениците, съответно обявените
работни дни са учебни, освен когато учениците
са във ваканция.
(3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване
на празника на общината кметът на общината
след уведомяване на началника на регионалното
управление на образованието може да обявява
до три учебни дни за неучебни в една учебна
година за училища на територията на общината.
(4) Директорът на училището след решение
на педагогическия съвет може да обявява до
три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява
началника на регионалното управление на
образованието.
(5) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно
преустановен по задължително предписание на
компетентен орган, определен с нормативен акт.
Раздел VІ
Форми на обучение
Чл. 106. (1) Формите на обучение са:
1. дневна;
2. вечерна;
3. задочна;
4. индивидуална;
5. самостоятелна;
6. дистанционна;
7. комбинирана;
8. обучение чрез работа (дуална система
на обучение).
(2) Училищното обучение се осъществява
в дневна форма или във вечерна форма, освен
в случаите, предвидени в този раздел.
(3) Ученикът не може да се обучава в две
или повече форми на обучение едновременно.
Чл. 107. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2
и при спазване изискванията на този закон.
(2) Формата на обучение се препоръчва от
екипа за подкрепа за личностно развитие за:
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1. ученик, ненавършил 16 години, чиято
възраст надхвърля с повече от три години
възрастта за съответния клас;
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
3. лице, прекъснало обучението си за повече
от три последователни учебни години;
4. лице, което не може успешно да завърши
един и същ клас повече от три учебни години;
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5;
6. ученик със специални образователни
потребности.
(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след
оценка на потребностите от обучение на лицето
и при осигуряване защита на интересите на
останалите ученици от паралелката.
(4) При препоръка по ал. 2, която предлага
промяна от дневна в индивидуална форма
на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип
по чл. 190, ал. 1 извършва допълнителна
специализирана оценка и изразява становище
относно потвърждаване или отхвърляне на
препоръката. Окончателният избор за формата
на обучение се прави от ученика или родителя
при условията на чл. 12.
Чл. 108. (1) Обучението в дневна, вечерна
и задочна форма се организира в паралелки
и групи.
(2) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен
ученик.
(3) Обучението в комбинираната форма се
организира в паралелки и в групи, а за отделни
учебни предмети – за отделен ученик.
(4) Обучението в дистанционната форма
може да се организира в групи от ученици
от един и същ клас или за отделен ученик.
(5) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира:
1. в паралелки и/или групи – при обучението в училището, и
2. за отделен ученик или в групи – при практическото обучение в реална работна среда.
Чл. 109. (1) Във вечерна форма може да се
обучават само лица, навършили 16 години.
(2) По изключение във вечерните училища
може да се приемат и лица, навършили 14
години, които поради семейни или социални
причини не могат да се обучават в дневна
форма.
(3) Обучението във вечерна форма се провежда по училищен учебен план, разработен
въз основа на съответния рамков учебен план
за вечерна форма.
(4) Обучението във вечерна форма за учениците със специални образователни потребности
може да се осъществява и по индивидуален
учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.
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Чл. 110. (1) В задочна форма може да се
обучават само лица, навършили 16 години.
(2) Задочната форма на обучение включва
учебни часове, самостоятелна подготовка и
полагане на изпити за определяне на годишна
оценка по учебните предмети от училищния
учебен план.
(3) Обучението в задочна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз
основа на съответния рамков учебен план за
задочна форма.
Чл. 111. (1) В индивидуална форма може
да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден
от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето, не могат да
се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни
учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението
си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни
потребности при условията на чл. 107, ал. 4;
5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2,
т. 1 – 4.
(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване
или изпити за определяне на срочна или
годишна оценка.
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95.
(4) Ин диви д уа лни те у чебни часове се
провеждат в училището. В случаите по ал. 1,
т. 1, когато ученикът не може да посещава
училището, учебните часове се организират
в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за
личностно развитие.
(5) По преценка на регионалния център
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование и на лекуващия лекар и след
консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните
учебни часове се осъществява от:
1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно
развитие; училището и центърът за подкрепа за
личностно развитие се определят от началника
на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се
намира болницата;
2. училището и/или центъра за подкрепа
за личностно развитие, в които ученикът се
обучава – когато са в същото населено място,
в което е болницата;
3. училище и/или център за подкрепа за
личностно развитие извън случаите по т. 2,
определени от началника на регионалното
управление на образованието на територията
на областта, на която се намира болницата.
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Чл. 112. (1) В самостоятелна форма може
да се обучават:
1. у ченици в задъл ж ителна у чилищна
възраст, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден
от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето, не могат да
се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя,
по реда на чл. 12, ал. 2;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(2) Самостоятелна форма на обучение не
може да се организира за ученици по чл. 49,
ал. 2, т. 1.
(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне
на годишни оценки по учебните предмети от
училищния учебен план.
(4) При самостоятелна форма на обучение
се прилага училищният учебен план за дневна
или вечерна форма.
(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават
обучението си при спазване на изискванията
на този закон в друга форма на обучение по
чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за
личностно развитие.
(6) Самостоятелната форма на обучение
за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след
решение на експертна комисия, създадена към
регионалното управление на образованието.
(7) За п ровеж дането и организаци я та
на самостоятелната форма на обучение за
учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с
изискванията на този закон се осъществява
контрол на всеки учебен срок от експертната
комисия към регионалното управление на
образованието по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията
за социално подпомагане.
Чл. 113. (1) Дистанционна форма може да
се организира за обучение в класовете от V
до ХІІ включително за:
1. ученици, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден
от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето, не могат да
се обучават в дневна форма;
2. ученици със специални образователни
потребности;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици, които поради семейни причини
пребивават трайно на територията на друга
държава и не могат да посещават училище на
нейната територия.
(2) По изключение, когато ученикът е на
лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за
обучение и в класовете от І до ІV включително.
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(3) В дистанционна форма не може да се
организира обучение за придобиване на професионално образование.
(4) Обучението в дистанционна форма се
провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен
план за дистанционна форма.
(5) Обучението в дистанционна форма по
ал. 4 за учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени
дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на
съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(6) Дистанционната форма на обучение се
осъществява чрез средствата на съвременните
информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове,
самоподготовка, текуща обратна връзка за
резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни
оценки по учебните предмети от училищния
учебен план.
(7) Дистанционна форма на обучение може
да се организира от училище, което разполага
с необходимите технически и технологични
условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете за
подкрепа за личностно развитие. За обучението
в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и
технологични средства.
Чл. 114. (1) Комбинирана форма на обучение
включва обучение при условията и по реда на
дневна форма и индивидуално обучение по един
или няколко учебни предмета от училищния
или индивидуалния учебен план.
(2) Обучението в комбинирана форма се
извършва по училищния учебен план или по
индивидуален учебен план – за ученици със
специални образователни потребности и за
ученици с изявени дарби.
(3) Комбинирана форма на обучение може
да се организира за:
1. ученик със специални образователни
потребности;
2. ученик с изявени дарби;
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище,
в което не се изучава чуждият език, който
ученикът е изучавал преди преместването
си, при условие че в населеното място няма
училище от същия вид, в което този език да
се преподава;
4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от
разширената подготовка, който ученикът е
изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на
втория учебен срок.
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(4) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 вместо
чуждия език или съответния учебен предмет
от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния
предмет, който ученикът е изучавал преди
преместването си. Индивидуалното обучение
се осъществява от друго училище – по реда
на чл. 113, ал. 4, 6 и 7, или от приемащото
училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4.
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното
обучение може да се осъществява по един или
по няколко учебни предмета. Индивидуалното
обучение се осъществява от училището – по
реда на чл. 111, ал. 2 – 5, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7.
(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното
обучение се осъществява по един или няколко
учебни предмета, по които ученикът е показал
трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници.
Индивидуалното обучение се осъществява от
училището по реда на чл. 111, ал. 2 – 5.
Чл. 115. (1) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма на обучение, при която професионалната
квалификация се придобива чрез:
1. практическо обучение в реална работна
среда, и
2. обучение в професионална гимназия.
(2) Обу чението чрез работа (д уа лната
система на обучение) може да се организира
от професионална гимназия въз основа на
партньорство между един или няколко работодатели.
(3) Обучение чрез работа (дуална система
на обучение) се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили
16 години.
Чл. 116. (1) Организацията на обучението
в дневна, вечерна, задочна, индивидуална,
самостоятелна, дистанционна и комбинирана
форма на обучение, както и условията и редът
за преминаване от една форма на обучение в
друга се уреждат с държавния образователен
стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование, а обучението чрез
работа (дуалната система на обучение) се
организира и осъществява при условия и по
ред, определени в Закона за професионалното
образование и обучение.
(2) Оценяването в различните форми на
обучение се извършва при условията и по
реда на държавния образователен стандарт
за оценяването на резултатите от обучението
на учениците.
Раздел VІІ
Оценяване на резултатите от обучението на
учениците
Чл. 117. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати
от обучението и нивото на подготвеност на
учениците за бъдещата им реализация.
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(2) Основните цели на оценяването са:
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне
на потребностите му от учене и на областите,
в които има нужда от подкрепа;
2. мониторинг на образователния процес
за прилагане на политики и мерки, насочени
към подобряване качеството на образование.
(3) Оценяване се извършва:
1. в процеса на обучение;
2. в края на клас или на етап от степен на
образование;
3. при завършване на степен на образование.
Чл. 118. (1) Оценяването се извършва чрез
текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в
процеса на обучение, като част от тях са въз
основа на проекти. Те са инструмент за обратна
връзка и за мотивация за учене. В резултат
на текущите изпитвания се поставят текущи
оценки и брой точки, въз основа на които се
формират срочни или годишни оценки.
(3) Оценката е показател за степента, в
която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват
на определените с държавния образователен
стандарт за общообразователната подготовка,
с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка и/или с държавния
образователен стандарт за придобиването на
квалификация по професия и/или с учебната
програма по съответния учебен предмет или
модул за съответния клас.
(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуална учебна програма, оценката е
показател за степента, в която са постигнати
компетентностите, заложени в нея.
(5) Не се поставят оценки по учебните
предмети, модули или дейности, предвидени
за изучаване във факултативните часове от
училищния учебен план, с изключение на
спортните училища, при обучението в учебните
часове по чл. 92, ал. 1, както и по специалните
учебни предмети за учениците със сензорни
увреждания.
(6) Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна
оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката;
4. за установяване степента на постигане
на компетентностите, определени в учебната
програма по учебен предмет за определен клас;
5. за установяване степента на постигане
на компетентностите, определени с държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен
стандарт за профилираната подготовка за
определен етап от степента на образование
и/или с държавния образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професия;
6. държавни зрелостни.
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Чл. 119. (1) В зависимост от оценяващия
оценяването може да е:
1. вътрешно – когато оценката се поставя
от обучаващия учител;
2. външно – когато оценката се поставя от
комисия или от лице, различно от обучаващия учител.
(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното
обучение може да е:
1. национално – обхваща ученици от един
клас в цялата страна;
2. регионално – обхваща ученици от един
клас в рамките на една или няколко области;
3. училищно – обхваща ученици от един
клас в рамките на отделно училище;
4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
5. индивидуално – за отделен ученик.
(3) В края на ІV, VІІ и Х клас се провежда
национално външно оценяване за установяване
степента на постигане на компетентностите
за съответния етап, определени с държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(4) Министерството на образованието и
науката въвежда механизъм за публичност,
прозрачност и ежегоден анализ на резултатите
от националните външни оценявания, който се
използва за разработване на политики и мерки
за гарантиране на устойчиво повишаване на
качеството на образованието.
(5) Форматът на националното външно
оценяване по ал. 3, учебните предмети, по
които то се извършва, както и условията и
редът за организацията и провеждането му се
определят с държавния образователен стандарт
за оценяването на резултатите от обучението
на учениците.
Чл. 120. (1) Оценката съдържа качествен
и количествен показател.
(2) Оценките, които може да се поставят,
са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър
(4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.
(3) В сл у чаите когато количествени ят
показател не се определя като цяло число,
качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт
за оценяването на резултатите от обучението
на учениците.
(4) Когато се използват други количествени
показатели, те се приравняват към оценките
по ал. 2.
(5) Оценките от националното външно
оценяване в края на VІІ и в края на Х клас,
както и от държавните зрелостни изпити и от
държавния изпит за придобиване на професионална квалификация може да се изразяват
само с количествени показатели – в брой точки,
без да се приравняват към оценките по ал. 2.
(6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.
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(7) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуална учебна програма, се поставят
оценки само с качествен показател, които
може да са: „постига изискванията“, „справя
се“ и „среща затруднения“.
(8) Когато се установи, че учениците по
ал. 7 са постигнали изискванията на учебната
програма по учебен предмет от училищния
учебен план, се поставя оценка с количествен
показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се
преустановява.
Чл. 121. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване,
както и организацията, условията и редът за
извършването му се определят с държавния
образователен стандарт за оценяването на
резултатите от обучението на учениците.
Раздел VIII
Завършване на клас, етап и степен на обра
зование
Чл. 122. (1) Ученик завършва успешно клас,
ако има годишни оценки най-малко „среден
(3)“ по всички учебни предмети или модули,
предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите
учебни часове.
(2) Ученик, успешно завършил определен
клас, продължава обучението си в следващия
клас.
(3) Ученик в началния етап на основно
образование продължава обучението си в
следващия клас независимо от годишните си
оценки по изучаваните учебни предмети, ако
се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма
и неговата възраст е съответната за този клас
или я надхвърля, но с не повече от три години.
Чл. 123. (1) Ученик, който има годишна
оценка „слаб (2)“ по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по
учебния предмет или модул при условия и по
ред, определени с държавния образователен
стандарт за оценяването на резултатите от
обучението на учениците.
(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се
е явил или не е положил успешно изпита за
промяна на оценката, повтаря класа.
Чл. 124. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите,
заложени в учебната програма за съответния
клас, както и учениците от ІV клас, които имат
годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет,
не полагат изпити за промяна на оценката и не
повтарят класа, ако са се обучавали в дневна,
индивидуална, самостоятелна, дистанционна
или комбинирана форма и възрастта им е
съответната за този клас или я надхвърля, но
с не повече от три години.
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(2) За учениците по ал. 1, с изключение на
тези, които са се обучавали в самостоятелна
форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция
при условия и по ред, определени със заповед
на директора на училището. При необходимост
допълнителното обучение може да продължи
и през следващата учебна година.
Чл. 125. Ученик от XII клас, който има
годишна оценка „слаб (2)“ по един или по
няколко учебни предмета или модула и не се
е явил или не е положил успешно изпити за
промяна на оценката, не повтаря класа. Той
може да се явява на изпити за промяна на
оценката без ограничения на броя изпитни
сесии при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване
на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 126. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.
(2) За обучението на ученик със специални
образователни потребности, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, по
преценка на екипа за подкрепа за личностно
развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по
съответния учебен предмет.
(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика
не е разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка
„слаб (2)“, през следващата учебна година той
полага изпит за промяна на оценката по този
учебен предмет.
Чл. 127. Ученик, който е в самостоятелна
или задочна форма, при повтаряне на класа
се обучава и се явява на изпити само по
учебните предмети или модули, по които има
оценка „слаб (2)“.
Чл. 128. (1) На у чениците, завършили
обучението си в I, II и III клас, се издава
удостоверение за завършен клас.
(2) Извън случаите по ал. 1 завършено
обучение в определен клас се удостоверява с
ученическа книжка.
Чл. 129. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за
завършен начален етап на основно образование.
(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния
етап на основно образование.
Чл. 130. (1) Учениците, завършили успешно
VІІ клас, придобиват основно образование,
което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право
за продължаване на обучението в следващата
степен на образование, както и на обучение за
придобиване на професионална квалификация.
(2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили
обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава
право да продължат обучението си в VІІІ клас
и на професионално обучение.
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Чл. 131. (1) Учениците, завършили успешно
Х клас, получават удостоверение за завършен
първи гимназиален етап на средно образование,
което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно
образование и на обучение за придобиване на
професионална квалификация.
(2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили
обучението си в X клас, получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право
да продължат обучението си в ХІ клас и на
професионално обучение.
(3) Учениците по ал. 1 и 2, които се обучават и за придобиване на професионална
квалификация, освен документа по ал. 1 и 2
получават и съответните документи, издадени
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 132. (1) Учениците, успешно завършили
ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват
право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация.
(2) Зрелостниците, обучавани по училищен
учебен план, който осигурява профилирана
подготовка, придобиват средно образование
след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет
Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ
учебен предмет.
(3) Зрелостниците, обучавани по училищен
учебен план, който осигурява професионална
подготовка, придобиват средно образование
след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет
Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – по теория и
практика на професията.
Чл. 133. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно
образование, в която се вписва и общият
успех. Дипломата за средно образование е
окончателна и дава право за продължаване на
образованието или за професионално обучение.
(2) Зрелостниците по чл. 132, ал. 3 освен
диплома за средно образование получават и
свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за
професионалното образование и обучение те
получават и свидетелство за правоспособност
за професиите, за които се изисква такава.
(3) По свое желание лицето може да получи
европейско приложение към свидетелството за
професионална квалификация и/или приложение към дипломата за средно образование на
чужд език – английски, френски или немски.
Чл. 134. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български
език и литература се полага върху учебно
съдържание, изучавано в задължителните
учебни часове във втория гимназиален етап
на средно образование.
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(2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 132, ал. 2 се полага по
учебен предмет, избран от ученика измежду
учебните предмети Чужд език – английски,
френски, немски, италиански, испански или
руски, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия,
Биология и здравно образование, Химия и
опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство
и Философия, ако ученикът го е изучавал в
избираемите учебни часове като профилиращ
учебен предмет във втория гимназиален етап
на средно образование. Държавният зрелостен
изпит се полага върху учебното съдържание
от задължителните модули на профилиращия
учебен предмет.
(3) Държавният изпит за придобиване на
професионална квалификация по чл. 132, ал. 3
се полага при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 135. (1) По свое желание зрелостникът
може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него
учебни предмети измежду учебните предмети
Български език и литература, Чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информационни
технологии, Физика и астрономия, Биология
и здравно образование, Химия и опазване
на околната среда, История и цивилизации,
География и икономика и Философия.
(2) В случай че избраният учебен предмет
по ал. 1 е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага
върху учебното съдържание от задължителните
модули на профилиращия учебен предмет,
изучавано в избираемите учебни часове във
втория гимназиален етап на средно образование.
(3) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 не е изучаван от ученика като
профилиращ, държавният зрелостен изпит се
полага върху учебното съдържание, изучавано
в задължителните учебни часове в средната
степен на образование.
(4) Зрелостникът може да положи допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния
предмет Български език и литература само
ако е изучавал учебния предмет като профилиращ. Държавният зрелостен изпит се полага
върху учебното съдържание от задължителните
модули на профилиращия учебен предмет.
(5) Освен случаите по ал. 4 допълнителен
държавен зрелостен изпит не може да се полага
по учебен предмет, по който зрелостникът е
положил задължителен държавен зрелостен
изпит.
(6) Допълнителен държавен зрелостен изпит
по учебния предмет Чужд език може да се положи и по чужд език, различен от посочените
в ал. 1, ако съгласно училищния учебен план
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ученикът е изучавал съответния чужд език в
първия гимназиален етап на средно образование
и като профилиращ учебен предмет във втория
гимназиален етап на средно образование.
Чл. 136. (1) Учениците, обучаващи се при
условията на международен договор, който
предвижда при завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или
по един от официалните езици на държавата – страна по договора, може да поискат този
изпит да бъде зачетен за втори задължителен
държавен зрелостен изпит, ако езикът на държавата – страна по договора, е сред чуждите
езици по чл. 134, ал. 2 и ако изпитът е положен при условията и по реда, предвидени в
международния договор.
(2) В случаите по ал. 1 оценката от изпита
по език, положен при условията и по реда,
предвидени в меж дународния договор, се
вписва в дипломата за средно образование
като оценка от втория задължителен държавен
зрелостен изпит.
(3) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за
изпити, които се оценяват по начин, който не
позволява резултатът да бъде приравнен към
система за оценяване, действаща в училищното
образование в Република България.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат
съответно и в случаите на обучение както
според държавните образователни стандарти,
така и според изискванията на друга държава членка, когато за придобиване на средно
образование се изисква полагане на изпит
по езика на държавата членка и изпитът е
положен при условията и по реда, предвидени
в законодателството на тази държава членка.
Чл. 137. (1) Учебно-изпитните програми
за държавните зрелостни изпити, които се
полагат върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в двата
етапа на средно образование, се определят с
държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(2) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат
върху учебното съдържание от задължителните
модули на профилиращия учебен предмет, се
определят с държавния образователен стандарт
за профилираната подготовка.
(3) Формирането на общия успех по чл. 133,
ал. 1, както и условията и редът за организацията и провеждането на държавните зрелостни
изпити се уреждат с държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(4) Държавните зрелостни изпити по всеки
учебен предмет се оценяват на национално
равнище от учители и от преподаватели от
висшите училища.
(5) Министерството на образованието и
науката въвежда механизъм за публичност,
прозрачност и ежегоден анализ на резултатите
от държавните зрелостни изпити.
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Чл. 138. (1) Зрелостник, който не се е явил
или не е положил успешно някои от изпитите по чл. 132, ал. 2 или някои от изпитите
по чл. 132, ал. 3, по свое желание получава
удостоверение за завършен втори гимназиален
етап на средно образование, което дава право
на професионално обучение. Удостоверението
за завършен втори гимназиален етап не дава
право за продължаване на образованието.
(2) Зрелостник, който не се е явил или не
е положил успешно допълнителен държавен
зрелостен изпит, придобива средно образование, ако е положил успешно задължителните
държавни зрелостни изпити, съответно държавния изпит за придобиване на професионална
квалификация. В тези случаи в дипломата за
средно образование се вписват само успешно
положените допълнителни държавни зрелостни изпити.
(3) Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват
на държавни зрелостни изпити и на държавния
изпит за придобиване на квалификация по
професия без ограничение на възраст и на брой
изпитни сесии при спазване на юридическите
актове, действащи към момента на явяването.
(4) Зрелостниците по ал. 1 полагат само
задължителния държавен зрелостен изпит или
държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, който не са положили
успешно. При всяко следващо явяване на държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет зрелостникът може да сменя избора си на
учебен предмет при условията на чл. 134, ал. 2.
(5) Зрелостник, положил успешно само
държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, получава свидетелство
за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение може да получи и
свидетелство за правоспособност.
Чл. 139. Учениците не може да повтарят
успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен
в училищата, освен в случаите, предвидени в
нормативен акт.
Чл. 140. Условията и редът за завършване на
определен клас и определен етап от степента
на образование и за преминаване в следващ
клас или етап от степента на образование се
определят най-късно до началото на съответната
учебна година на съответния клас или етап.
Чл. 141. (1) Изискванията към съдържанието
на документите за завършен клас, етап или
степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за информацията
и документите.
(2) В документите за завършен етап от
степента на образование, за завършено образование, за придобита степен на професионална
квалификация, както и за завършено професионално обучение се посочва съответното ниво
от Националната квалификационна рамка и
от Европейската квалификационна рамка.
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(3) Министърът на образованието и науката
организира създаването и воденето на информационен регистър за документите за завършено
основно образование, средно образование и/
или степен на професионална квалификация.
Раздел IХ
План-прием. Постъпване и преместване на
ученици
Чл. 142. (1) Учениците постъпват в държавните и в общинските училища на местата,
определени с училищния, с държавния и с
допълнителния държавен план-прием.
(2) Училищният план-прием определя броя
на местата, на които учениците постъпват в
първия от класовете на началния и/или на
прогимназиалния етап, с изключение на случаите по ал. 3, т. 5, а за вечерните училища,
специалните училища, училищата към местата
за лишаване от свобода и за българските училища в чужбина – и за първия от класовете
на етапите от средната степен на образование.
Този брой може да се променя от директора в
следващите класове в съответствие с реално
записаните ученици.
(3) Държавният план-прием определя броя
на местата, на които се приемат учениците във:
1. профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в
професионалните гимназии или в паралелките
за професионална подготовка в обединените
училища, в средните училища и в профилираните гимназии – в VІІІ клас;
2. спортните училища – в V, в VІ, в VІІ
или в VІІІ клас;
3. училищата по изкуствата – в І, в V и в
VІІІ клас;
4. училищата по културата – в I, в V и в
VIII клас;
5. V клас – в гимназиите по чл. 38, ал. 3.
(4) Допълнителният държавен план-прием
определя броя на местата, на които учениците, завършили първия гимназиален етап на
средно образование от обединените училища,
се приемат в профилираните гимназии и в
професионалните гимназии, в паралелките за
профилирана подготовка или за професионална подготовка в средните училища, както и
в паралелките за профилирана подготовка в
професионалните гимназии и в паралелките
за професионална подготовка в профилираните гимназии.
Чл. 143. (1) Училищният план-прием се
определя преди началото на учебната година
от директора на училището при условията и
по реда на държавния образователен стандарт
за организацията на дейностите в училищното
образование и при спазване на държавния
образователен стандарт за физическата среда
и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.
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(2) Държавният план-прием се утвърждава
за всяка учебна година със заповед на:
1. началника на регионалното управление
на образованието – за училищата по чл. 142,
ал. 3, т. 1 и 5;
2. министъра на младежта и спорта – за
училищата по чл. 142, ал. 3, т. 2;
3. министъра на културата – за училищата
по чл. 142, ал. 3, т. 3 и 4;
4. министъра на образованието и науката – за училищата по чл. 38, ал. 4.
(3) Допълнителният държавен план-прием
се утвърждава за всяка учебна година със
заповед на:
1. началника на регионалното управление
на образованието – за училищата по чл. 142,
ал. 3, т. 1;
2. министъра на образованието и науката – за училищата по чл. 38, ал. 4.
(4) Държавният план-прием по ал. 2, т. 1
и допълнителният държавен план-прием по
ал. 3, т. 1 се утвърждават след съгласуване с
финансиращия орган.
(5) Условията и редът за утвърждаване
на държавния план-прием за училищата по
чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 и на допълнителния държавен план-прием се определят с държавния
образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование.
(6) Условията и редът за утвърждаване
на държавния план-прием за училищата по
чл. 142, ал. 3, т. 2 се определят с наредба на
министъра на младежта и спорта, а за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 3 и 4 – с наредба
на министъра на културата.
Чл. 144. (1) В средно училище, в обединено
училище и в профилирана гимназия може да се
утвърждава държавен план-прием за обучение
в паралелки за придобиване на професионална
квалификация при следните условия:
1. училището разполага с необходимата
материално-техническа база;
2. училището разполага с възможност за
осигуряване на обучението с учители по професионална подготовка;
3. няма друго училище на територията на
общината, което да предлага същото обучение;
4. професиите са близки до основния профил, по който училището осъществява обучение – за профилираната гимназия.
(2) В професионални гимназии може да се
утвърждава държавен план-прием за обучение
в паралелки, в които във втори гимназиален
етап се осъществява профилирана подготовка,
само ако няма друго училище на територията на
общината, което да предлага същото обучение.
(3) Условията по ал. 1 и 2 се прилагат съответно и при утвърждаване на допълнителния
държавен план-прием.
Чл. 145. (1) Освен в случаите, определени
в този закон, приемането на учениците в
I клас не може да се извършва въз основа на
проверка на способностите им.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

(2) Приемането на учениците в VIII клас
в училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 и на учениците от обединените училища в ХІ клас в
училищата по чл. 142, ал. 4, както и в случаите, предвидени в държавния образователен
стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование, се извършва въз
основа на резултатите от националното външно оценяване.
(3) В случаите по ал. 2 може да се извършва
и проверка на способностите за профили и
специалности от професии, определени с държавния образователен стандарт за организация
на дейностите в училищното образование.
(4) В случаите по ал. 2 учениците от обединените училища полагат приравнителни
изпити, когато училищните учебни планове
на приемащото училище и училището, от
което ученикът се премества, са разработени
въз основа на различни рамкови или типови
учебни планове.
(5) Ученици със специални образователни
потребности постъпват в специалните училища след оценка и насочване при условия и по
ред, определени с държавния образователен
стандарт за приобщаващото образование.
(6) Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да продължат обучението си в следващ клас след
насочване от регионалния център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование в
училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 при условия и
по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 146. (1) За учениците, които се приемат
по утвърден държавен план-прием в училищата
по културата, в училищата по изкуствата и
в спортните училища, както и в училищата
с профил Музика, Изобразително изкуство,
Физическо възпитание и спорт, може да се
извършва проверка на способностите.
(2) Проверката на способностите се организира при условия и по ред, определени със:
1. наредби на министъра на културата – за
училищата по изкуствата и за училищата по
културата;
2. наредба на министъра на младежта и
спорта – за спортните училища;
3. наредба на министъра на образованието и науката – за училищата с профил Изо
бразително изкуство, Музика и Физическо
възпитание и спорт.
Чл. 147. Условията и редът за приемане и
преместване на учениците от І до ХІІ клас се
определят с държавния образователен стандарт
за организацията на дейностите в училищното образование, а за учениците в училищата
по изкуствата, в училищата по културата и в
спортните училища – с наредбите по чл. 146,
ал. 2.
Чл. 148. (1) При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат
приравнителни изпити.
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(2) При преместването си учениците от
VІІІ до ХІІ клас включително полагат приравнителни изпити, когато училищните учебни
планове на приемащото училище и училището,
от което ученикът се премества, са разработени
въз основа на различни рамкови или типови
учебни планове.
Чл. 149. (1) Приемането на ученици в
българските училища в чужбина се извършва
при условия и по ред, определени в акта за
откриването им.
(2) Приемането на ученици в частни училища се извършва при условия и по ред,
определени с правилниците за дейността им,
а за учениците, приемани по реда на чл. 10,
ал. 4, и в държавния образователен стандарт
за финансирането на институциите.
(3) Приемането на ученици в духовните
училища се извършва със съгласие на родителите и при условия и по ред, определени от
съответното вероизповедание.
Г л а в а

с е д м а

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Раздел I
Познавателни книжки, учебници и учебни
помагала
Чл. 150. (1) В предучилищното образование
се ползват познавателни книжки и учебни
помагала.
(2) В училищното образование се ползват
учебници и учебни помагала.
Чл. 151. (1) Познавателната книжка е произведение, създадено в резултат на творческа
дейност, което е одобрено от министъра на
образованието и науката за осигуряване на
предучилищната подготовка. Познавателната книжка е дидактическо средство, което
подпомага цялостното обучение на детето
по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на
предучилищното образование за овладяване
на компетентностите, посочени в държавния
образователен стандарт за предучилищното
образование.
(2) Учебникът е произведение, създадено в
резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието и науката
за осигуряване на училищната подготовка.
Учебникът е дидактическо средство, което е
за самостоятелно учене на ученика и което
подпомага цялостното му обучение по определен учебен предмет или модул за овладяване
на компетентностите, посочени в държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка, държавния образователен
стандарт за профилираната подготовка или
държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия, както
и в съответната учебна програма.
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(3) Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което
подпомага предучилищното и училищното
образование за:
1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на
учебното съдържание;
2. затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности.
(4) В училищното образование може да се
ползват и учебни комплекти, одобрени от министъра на образованието и науката. Учебният
комплект включва учебник и едно или няколко
учебни помагала, създадени в единна система.
Чл. 152. (1) Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала трябва да са
съобразени с възрастовите характеристики
на децата и учениците, както и да насърчават
самостоятелността и мисленето.
(2) Познавателните книжки, учебниците
и учебните комплекти не може да съдържат
елементи на търговска реклама.
Чл. 153. (1) Познавателните книжки се създават като печатни издания, печатни издания
с електронен вариант или електронни издания.
(2) Учебниците се създават като печатни
издания или печатни издания с електронен
вариант.
(3) Учебните помагала се създават като печатни издания, печатни издания с електронен
вариант или електронни издания.
Чл. 154. Според предназначението си учебниците са за обучение по:
1. учебните предмети от общообразователната подготовка;
2. задължителните модули от профилираната подготовка;
3. учебните предмети Майчин език, Религия
и Хореография;
4. учебните предмети или модули от общата
професионална подготовка;
5. специалните предмети за учениците със
сензорни увреждания.
Чл. 155. Според функцията си учебните помагала може да бъдат дидактична игра, албум,
блок, учебна тетрадка, учебна христоматия,
сборник със задачи, с контурни карти, с учебни
материали или с учебни анализи, учебен атлас,
ръководство за учебна практика, учебен курс
по теория и/или практика на професията.
Чл. 156. (1) Изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и
електронното изпълнение на познавателните
книжки, учебниците, учебните комплекти и
учебните помагала се определят с държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала.
(2) Учебниците за обучение по предметите
по чл. 154, т. 5 се изготвят и на електронен
носител, като изискванията се определят в
държавния образователен стандарт по ал. 1.
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Раздел II
Оценяване и одобряване на проекти на позна
вателни книжки, учебници и учебни комплекти
Чл. 157. (1) Процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти се открива
със заповед на министъра на образованието
и науката:
1. след утвърждаване на нови учебни програми – за училищното образование, и след
приемане или промяна на държавния образователен стандарт за предучилищното образование – за предучилищното образование;
2. когато нито един от одобрените учебници
не е разпространен за началото на учебната
година;
3. когато нито един от издателите на одобрените познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти не е подал заявление за
включване в списъка по чл. 162;
4. когато при проведена процедура не е
одобрена нито една познавателна книжка, съответно нито един учебник и учебен комплект;
5. в случаите по чл. 161, когато не е извършена промяна или тя не е одобрена в нито
една от одобрените познавателни книжки,
съответно в нито един от учебниците и учебните комплекти.
(2) В заповедта по ал. 1 министърът на
образованието и науката определя срок за
внасяне на проектите на познавателните
книжки, учебниците и учебните комплекти,
който не може да бъде по-кратък от 12 месеца
от датата на заповедта по ал. 1.
(3) Проектите на познавателни книжки се
оценяват за съответствие с изискванията на
държавния образователен стандарт за учебниците, познавателните книжки и учебните
помагала.
(4) Проектите на учебник и на учебен комплект се оценяват на два етапа:
1. първи етап – оценка за съответствието
с изискванията на държавния образователен
стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
2. втори етап – оценка за пригодността им
за прилагане в училище.
Чл. 158. (1) Оценяването на проектите на
познавателна книжка, както и първият етап от
оценяването на проектите на учебник или на
учебен комплект се извършват от оценители,
определени от министъра на образованието и
науката, съгласувано с председателя на Българската академия на науките.
(2) Вторият етап от оценяването на проектите на учебник или на учебен комплект се
извършва за проектите, които отговарят на
изискванията на държавния образователен
стандарт за познавателните книжки, учебни-
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ците и учебните помагала, и се осъществява
във всяко училище от учителите, които преподават учебния предмет в съответния етап
от степента на образование.
Чл. 159. (1) Не може да е оценител лице,
което е:
1. автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на познавателна
книжка, на учебник или на учебен комплект;
2. автор или издател на одобрен учебник
или учебен комплект по съответния учебен
предмет за съответния клас, или познавателна
книжка, които се използват в системата на
предучилищното и училищното образование;
3. в договорни отношения с автора или
издателя към момента на провеждането на
процедурата;
4. в йерархична връзка на ръководство и
контрол с автор на произведението, което се
предлага като проект на познавателна книжка, на учебник или на учебен комплект или
с неговия издател;
5. участник в каквото и да е качество при
създаването на произведението, което се предлага като проект на познавателна книжка, на
учебник или на учебен комплект;
6. съпруг на автора или издателя или техен
роднина по права линия без ограничение, а
по съребрена линия или по сватовство до
четвърта степен включително.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се
удостоверява с декларация.
Чл. 160. (1) Министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички
проекти на познавателни книжки, за които
въз основа на оценяването е установено, че
отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала.
(2) Министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на
учебници и на учебни комплекти, за които
въз основа на оценяването е установено, че
отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала, разработени са въз основа на утвърдените програми по чл. 76, ал. 7,
чл. 78, ал. 1 и чл. 83, ал. 7 и са приложими
в практиката.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 или отказите
за одобряване на проекти на познавателни
книжки, на проекти на учебници и учебни
комплекти се издават не по-късно от 6 месеца
от изтичане на съответния срок за подаване на
проектите на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти по чл. 157, ал. 2.
(4) Одобрените познавателни к ни ж к и,
учебници и учебни комплекти може да се
използват за предучилищната и училищната
подготовка до влизането в сила на нови учебни
програми или до промяна на съдържанието,
графичния им дизайн, полиграфическото или
електронното им изпълнение.
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Чл. 161. (1) В одобрените познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти може
да се извършват само обективно необходими
промени в съдържанието, графичния дизайн,
полиграфическото или електронното изпълнение. Обективно необходими промени са
корекции на грешки или са следствие на
промяна на нормативната уредба, обективна
промяна на факти, обстоятелства, статистики
и други подобни.
(2) Промените по ал. 1 може да се извършват
от авторите или издателите само по инициатива на министъра на образованието и науката.
(3) В случаите по ал. 2 промяната се одобрява от министъра на образованието и науката.
(4) Авторите и/или издателите на одобрените познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти може да извършват поправки на
очевидни фактически грешки по своя инициатива и без одобрение по ал. 3, като в тези
случаи са длъжни да уведомят министъра на
образованието и науката в едноседмичен срок
от отпечатването на тиража.
Чл. 162. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава
списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се
използват в системата на предучилищното и
училищното образование.
(2) Списъкът по ал. 1 се публикува на
официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди
началото на учебната година.
(3) Познавателните книжки и учебниците,
които не са включени в списъка по ал. 1, не
може да се използват в системата на пред
училищното и училищното образование.
Чл. 163. Условията и редът за оценяване
и одобряване на проектите на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти и на
промените в тях, включително определянето
на оценителите, както и условията и редът
за утвърждаване на списъка по чл. 162 се
определят с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала.
Чл. 164. (1) В системата на предучилищното
и училищното образование се осигуряват за
безвъзмездно ползване познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти при условия и
по ред, определени от Министерския съвет.
(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване
на учениците, се избират от учителите, които
преподават по учебния предмет в съответния
етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет.
(3) Учебниците и учебните комплекти извън
ал. 1, както и учебните помагала, които ще
използват учениците, се избират от учителя,
който преподава в паралелката по съответния
учебен предмет или модул.
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(4) Познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното
образование, се избират от учителите, които
преподават в съответната група в детската
градина или в училището, в съответствие с
програмната система по чл. 70.
Г л а в а

о с м а

ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО
Чл. 165. (1) Признаването е официално
писмено потвърждение на съответствието на
завършени периоди от училищно обучение или
на етапи и степени на образование и професионална квалификация в училища на чужда
държава с тези в училищното образование в
Република България.
(2) По реда на тази глава се признават и
компетентностите, придобити след успешно
завършено обучение по учебните предмети
Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика в частта
им, отнасяща се до историята и географията
на България, осъществено от финансирани
при условията и по реда на този закон организации на българи, живеещи извън Република
България.
(3) Признаването по ал. 1 се извършва с цел:
1. достъп до образование в училищата от
системата на предучилищното и училищното
образование;
2. достъп до професионално обучение;
3. достъп до обучение в системата на вис
шето образование;
4. улесняване на достъпа до пазара на труда.
(4) Документи за завършени периоди на
училищно обучение, степени на образование
и професионална квалификация, издадени
от училища на чужди държави, се признават
при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на
резултатите от обучението на учениците.
(5) Когато в процеса на признаване се констатира различие в системите за оценяване
на резултатите от обучението, се извършва
приравняване на оценките съобразно българската система за оценяване при условия и по
ред, определени с държавния образователен
стандарт за оценяването на резултатите от
обучението на учениците.
(6) Признаването и приравняването по
ал. 5 се извършва от министъра на образованието и науката или от оправомощени от
него длъжностни лица.
Чл. 166. (1) Валидирането е оценяване и
признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално
обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен
на образование и/или за придобиване на
професионална квалификация и издаване на
съответния официален документ с цел:
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1. достъп до образование в училищата от
системата на предучилищното и училищното
образование;
2. достъп до обучение за придобиване на
професионална квалификация;
3. улесняване на достъпа до пазара на труда.
(2) Неформално обучение е обучение, което
се извършва като организирана дейност извън
системата на предучилищното и училищното
образование, но не води до завършване на
клас, етап и степен на образование и/или до
придобиване на професионална квалификация.
(3) Информално учене е неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано
натрупване на компетентности в живота на
човека.
(4) При условията и по реда на тази глава
може да се валидират компетентности само
на лица, които нямат придобито основно или
средно образование.
(5) При условията и по реда на тази глава
може да се валидират компетентности по
учебен предмет по чл. 135, ал. 1 само на лица,
придобили средно образование, ако учебният
предмет не е включен в дипломата им.
(6) При условията и по реда на тази глава
може да се валидират компетентности за завършен период от училищно обучение или за
завършен клас или етап от основната степен
на образование, както и клас от първи гимназиален етап или първи гимназиален етап
на лице в задължителна училищна възраст,
търсещо или получило закрила по Закона за
убежището и бежанците, когато е невъзможно представянето на съответния документ за
съответното лице.
(7) При условията и по реда на тази глава
може да се валидират компетентности за
завършен период от училищно обучение или
за завършен клас или етап от основната степен на образование, както и клас от първи
гимназиален етап или първи гимназиален
етап, на лице със специални образователни
потребности, придобило съответния документ
с оценки с качествен показател.
Чл. 167. (1) При условията и по реда на тази
глава може да се валидират компетентности:
1. по определен учебен предмет за един
или няколко класа от основната степен на
образование;
2. по учебен предмет по чл. 135 ал. 1;
3. по всички общообразователни учебни
предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове за определен клас
от основната степен на образование;
4. необходими за завършване на начален
етап или на прогимназиален етап от основната
степен на образование;
5. необходими за придобиване на професионална квалификация.
(2) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 е
оценяване и признаване на съответствието
на компетентностите с изискванията в съот-
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ветната учебна програма и/или в държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(3) Валидирането по ал. 1, т. 2 се извършва
при условията и по реда на допълнителните
държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху учебното
съдържание по чл. 135, ал. 1 или 3.
(4) Валидирането по ал. 1, т. 3 и 4 може да
се извършва само след представяне на документ за предходен клас или етап.
(5) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва от избрано от лицето училище, което
осъществява съответното обучение.
(6) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се
извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването
на резултатите от обучението на учениците.
(7) Валидирането по ал. 1, т. 5 се извършва
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(8) Гражданите не може повторно да валидират компетентности, признати при условията
и по реда на тази глава.
Чл. 168. (1) Съответствието на компетентностите с изискванията за завършване на
клас, етап или степен на образование и/или за
професионална квалификация се удостоверява
със следните документи:
1. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или
няколко класа, което дава право за издаване на документ за завършен клас, етап или
степен при условия, определени с държавния
образователен стандарт за информацията и
документите;
2. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен
в дипломата за средно образование, което
дава право за включване на оценката в балообразуването при кандидатстване във висше
училище;
3. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на образование, което дава право за продължаване в
следващ клас или за обучение за придобиване
на професионална квалификация;
4. удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основната
степен на образование, което дава право за
продължаване в следващ етап на училищното
образование или за обучение за придобиване
на професионална квалификация;
5. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование,
което дава право за продължаване в средната
степен на образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация;
6. свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
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7. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.
(2) Съответствието на компетентностите
с изискванията за завършване на клас, етап
или основна степен на образование за лицата
по чл. 166, ал. 6 и 7 се удостоверява освен с
документите по ал. 1, т. 3 – 5 и със следните
документи:
1. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от първи гимназиален
етап, което дава право за продължаване в
следващ клас;
2. удостоверение за валидиране на компетентности за първи гимназиален етап, което
дава право за продължаване във втори гимназиален етап.
(3) Съдържанието и редът за издаване на
документите по ал. 1 и 2 се определят с държавния образователен стандарт за информацията и документите.
Чл. 169. (1) Училищата може да организират и провеждат курсове за ограмотяване и
курсове за придобиване на компетентности
от прогимназиалния етап за лица, навършили
16 години.
(2) Обучението в курсовете по ал. 1 се извършва по програми, утвърдени от министъра
на образованието и науката, ориентирани
към резултатите от обучението, определени с
държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка за начален и за
прогимназиален етап.
(3) Лицата, преминали обучение в курс
по ал. 1, полагат изпити при условията и по
реда на държавния образователен стандарт
за оценяване на резултатите от обучението
на учениците.
(4) На лицата, успешно положили изпитите
по ал. 3, се издават съответно удостоверенията
по чл. 168, ал. 1, т. 3, 4 или 5.
Чл. 170. (1) Училищата, които осъществяват
обучение за придобиване на професионална
квалификация, може да организират и провеждат курсове за подготовка за валидиране
на професионални компетентности за лица,
навършили 16 години.
(2) Обучението и завършването на курса
по ал. 1 се извършва при условията и по реда
на Закона за професионалното образование
и обучение.
Г л а в а

д е в е т а

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
Раздел I
Основни права и задължения
Чл. 171. (1) Децата, съответно учениците
имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в
здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участ
ници в образователния процес;
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3. да избират профила и професията;
4. да избират между учебните предмети
или модули, предложени от училището за
изучаване в избираемите и във факултативните
учебни часове;
5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
8. да бъдат информирани и консултирани
във връзка с избора на образование и/или
професия;
9. да участват в проектни дейности;
10. да дават мнения и предложения за
училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
11. чрез формите на ученическо само
управление да участват в обсъждането при
решаване на въпроси, засягащи училищния
живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
12. да получават съдействие от училището
и от органите на местното самоуправление
при изразяване на мнението си по въпроси,
които пряко ги засягат, както и при участие
в живота на общността;
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
(2) Учениците участват в училищния живот
и в организационното развитие на училището
чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище,
определени с правилника на училището по
предложение на учениците.
(3) Учениците имат право да получават
стипендии при условия и по ред, определени
от Министерския съвет.
Чл. 172. (1) Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните
часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището
и училищната общност и да допринасят за
развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството
на другите, както и да не прилагат физическо
и психическо насилие;
4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато
такива са предвидени, или да се явяват в
училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;
5. да не участват в хазартни игри, да не
употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в
училище и извън него;
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8. да представят на своите родителите и
на педагогическите специалисти ученическата
си книжка и бележника за кореспонденция;
9. да спазват правилата за поведение в
паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на
институцията;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на
учебните часове;
12. да не използват мобилните си телефони
по време на учебните часове.
(2) Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други права и
задължения за децата и учениците, доколкото
те не противоречат на този закон.
Чл. 173. (1) Ученик е този, който е записан
в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по
неуважителни причини за период, по-дълъг
от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не
се е явил да положи съответните изпити в
три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато
ученикът е в задължителна училищна възраст,
директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация,
регионалното управление на образованието и
органите за закрила на детето.
Раздел II
Подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците
Чл. 174. (1) Институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
осигуряват подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците съвместно с държавните и
местните органи и структури и доставчиците
на социални услуги.
(2) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование само
стоятелно разработват и прилагат цялостни
политики за:
1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
2. изграждане на позитивен организаци
онен климат;
3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
4. развитие на училищната общност.
(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия
за сътрудничество, ефективна комуникация
и отношения на загриженост между всички
участници в процеса на образование.
(4) При работата с децата и с учениците институциите в системата на предучилищното и
училищното образование основават дейността
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си на принципа на позитивната дисциплина,
който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика,
осъзнаване на причините за проблемното
му поведение и предоставяне на възможност
за усвояване на добри поведенчески модели
спрямо себе си и останалите.
(5) При работата с учениците институциите
в системата на предучилищното и училищното образование основават дейността си на
принципа на превенцията на обучителните
трудности и ранното оценяване на риска от
тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 175. (1) Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който се приема
от представители на педагогическия съвет,
обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен
в правилника за дейността на училището.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен
и разбираем за учениците начин и се поставя
на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
Чл. 176. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното
образование се предоставя подкрепа за лич
ностно развитие, която осигурява подходяща
физическа, психологическа и социална среда
за развиване на способностите и уменията им.
(2) Подкрепата за личностно развитие се
прилага в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете и
на всеки ученик.
(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските градини и
училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник
и ресурсни учители.
Чл. 177. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.
(2) Общата и допълнителната подкрепа се
осигуряват там, където са детето и ученикът – в детските градини, в училищата и в
центровете за подкрепа за личностно развитие.
В случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 – в домашни
или в болнични условия.
Чл. 178. (1) Общата подкрепа за личностно
развитие включва:
1. екипна работа между учителите и другите
педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;
3. допълнителни модули за деца, които не
владеят български език;
4. допълнителни консултации по учебни
предмети, които се провеждат извън редовните
учебни часове;
5. консултации по учебни предмети;
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6. кариерно ориентиране на учениците;
7. занимания по интереси;
8. библиотечно-информационно обслужване;
9. грижа за здравето;
10. осигуряване на общежитие;
11. поощряване с морални и материални
награди;
12. дейности по превенция на насилието
и преодоляване на проблемното поведение;
13. ранно оценяване на потребностите и
превенция на обучителните затруднения;
14. логопедична работа.
(2) Общата подкрепа се осигурява от детските градини, училищата и центровете за
подкрепа за личностно развитие.
(3) Общата подкрепа по ал. 1, т. 2, 4, 5 и
8 се осигурява само от училищата, а общата
подкрепа по ал. 1, т. 3 – само от детските
градини.
(4) Общата подкрепа по ал. 1, т. 10 може
да се организира от училище или от център
за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 179. Екипната работа между учителите
и другите педагогически специалисти включва
обсъждане на проблеми и обмяна на добри
практики при работата им с едни и същи деца
и ученици с цел повишаване ефективността
на педагогическите подходи.
Чл. 180. Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимнодопълващи
се дейности за информиране, диагностика,
консултиране, посредничество и проследяване
с оглед подпомагане на учениците в техния
самостоятелен и осъзнат избор на образование
и/или професия и осъществяване на връзка
между училището и пазара на труда.
Чл. 181. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на
компетентностите на децата и учениците, за
изява на дарбите им в областта на науките,
технологиите, изкуствата, спорта, глобалното,
гражданското и здравното образование, както
и за придобиване на умения за лидерство.
Чл. 182. Библиотечно-информационното
обслу ж ване се осиг у рява чрез у чилищна
библиотека и гарантира свободен достъп до
информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд
и в глобалната мрежа с цел изграждане на
навици за четене и компетентности за търсене
и ползване на информация.
Чл. 183. Грижата за здравето се осигурява
чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до медицинско обслужване и програми
за здравно образование и за здравословен
начин на живот.
Чл. 184. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за
високи постижения в образователната дейност,
в заниманията по интереси и за приноса им

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

към развитието на училищната общност при
условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
(2) Министърът на образованието и на
уката може да учредява национални награди
за децата и учениците.
(3) Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на общината
със заповед може да учредяват регионални,
съответно общински награди на децата и
учениците.
(4) Директорът на институцията след решение на педагогическия съвет със заповед може
да учредява награди за децата и учениците.
(5) Награди за децата и учениците може да
бъдат определяни и с правилника за дейността
на съответната институция.
Чл. 185. (1) Детските градини, училищата
и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осъществяват дейности
по превенция на тормоза и насилието, както
и дейности за мотивация и преодоляване на
проблемното поведение, които са израз на
общата воля и на координираните усилия на
всички участници в образователния процес.
(2) Видовете и съдържанието на дейности
те по превенция на тормоза и насилието са
подчинени на обща у чилищна политика,
разработват се самостоятелно от училищната
общност и може да включват:
1. изготвяне съвместно с учениците на
правила за поведението им в паралелката;
2. разглеждане на теми от глобалното,
гражданското, здравното и интеркултурното
образование в часа на класа, в заниманията
по интереси и във факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите
на всички членове на училищната общност.
Чл. 186. (1) Видовете и съдържанието на
дейностите по мотивация и преодоляване
на проблемното поведение се определят от
детската градина и от училището и може да
включват:
1. обсъждане между ученика и класния
ръководител с цел изясняване на възникнал
проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при разрешаване
на конфликт в училище;
3. консултиране на детето или ученика с
психолог или с педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на
ученика в група за повишаване на социалните
умения за общуване и решаване на конфликти;
5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от
личност, която той уважава (наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза
на паралелката или училището;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

8. други дейности, определени с правилника
за дейността на институцията.
(2) Условията и редът за осъществяване на
дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 187. (1) Допълнителната подкрепа за
личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен
случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните
нарушения и при физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна,
обща и специализирана подкрепяща среда,
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики
и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните
учебни предмети за учениците със сензорни
увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно
развитие се предоставя на деца и ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът и формите на обучение, както
и конкретните дейности за допълнителната
подкрепа за личностно развитие се определят
с план за подкрепа на детето или ученика.
Планът за подкрепа за децата и учениците
по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно
подпомагане.
(4) Допълнителната подкрепа за личностно
развитие се осигурява от детските градини,
от училищата, от центровете за подкрепа за
личностно развитие и от специализирани
обслужващи звена.
Чл. 188. (1) Допълнителната подкрепа се
предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва
от екип за подкрепа за личностно развитие в
детската градина или в училището.
(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1.
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за
определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2.
(4) В състава на екипа за подкрепа за лич
ностно развитие задължително се включва
психолог или педагогически съветник, както
и логопед. В екипа може да се включват и
други специалисти, както и представители на
органите за закрила на детето и на органите
за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при
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необходимост и с регионалните центрове за
подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за
личностно развитие.
Чл. 189. Екипът за подкрепа за личностно
развитие в детската градина или в училището:
1. идентифицира силните страни на детето
или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както
и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните
потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени
в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 190. (1) Към регионалните центрове
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование се създават регионални екипи
за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни
потребности.
(2) В състава на екипите по ал. 1 се включват ресурсни учители, специални педагози,
включително от центровете за специална
образователна подкрепа, психолози, логопеди
и други специалисти при необходимост, както
и представители на регионалните управления
на образованието. Ръководител на екипа е
представителят на съответното регионално
управление на образованието.
(3) Екипът по ал. 1:
1. въз основа на оценките на екипите по
чл. 188, ал. 1 предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование да одобри или
да не одобри предоставянето на допълнителна
подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 на децата
и учениците със специални образователни
потребности;
2. въз основа на заявление на директора
на съответната детска градина и училище
извършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата
и учениците със специални образователни
потребности, когато не може да се формира
екип по чл. 188, и предлага на директора на
регионалния център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование да одобри или
да не одобри предоставянето на допълнителна
подкрепа;
3. организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците
със специални образователни потребности при
несъгласие на родителя с оценката по чл. 189,
т. 2 или с предложената допълнителна подкрепа и предлага на директора на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри
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предоставянето на допълнителна подкрепа по
чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 на децата и учениците
със специални образователни потребности;
4. извършва оценка на индивидуалните
потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение
в специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 1;
5. подпомага процеса на осигуряване на
допълнителната подкрепа;
6. предлага и организира при необходимост
предоставянето на методическа подкрепа за
работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
7. информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за
придобиване на професионална квалификация
на учениците със специални образователни
потребности след VІІ и Х клас;
8. извършва преценка за обучението на
ученика по чл. 111, ал. 5;
9. отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални
образователни потребности, но за не повече
от една учебна година;
10. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
(4) Методическата подкрепа по ал. 3, т. 6
може да се предоставя от екипи на детски
градини и училища, от центрове за подкрепа
за личностно развитие, от юридически лица
с нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища,
в зависимост от конкретните потребности.
Чл. 191. (1) Условията и редът за осигуряване
на общата и на допълнителната подкрепа се
определят с държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
(2) За общата подкрепа, осъществявана от
център за подкрепа за личностно развитие,
която не се финансира от държавния бюджет, може да се събират такси при условия
и по ред, определени от Закона за местните
данъци и такси.
Чл. 192. (1) Детските градини и училищата
са длъжни да приемат деца и ученици със
специални образователни потребности.
(2) В група в детска градина и в паралелка
в училище може да се обучават до три деца
и ученици със специални образователни потребности.
(3) В случаите, когато на територията на
населеното място няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид
образование, броят на децата или учениците в
конкретна група или паралелка може да бъде
по-голям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на съответното регионално
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управление на образованието. Предложенията
за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа по чл. 188, а когато
не е формиран – по предложение на екипа
по чл. 190.
(4) При увеличаване на броя на децата и
учениците в група или паралелка се назначава
помощник-учител по предложение на екипите
по ал. 3.
Чл. 193. (1) В детските градини и в училищата обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител
съобразно потребността на детето и ученика.
(2) Броят на ресурсните учители се определя
в зависимост от броя на децата и учениците
със специални образователни потребности, от
вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
(3) В плана за подкрепа на детето и ученика може да бъде определен и помощник
на учителя.
(4) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
Чл. 194. (1) По изключение, когато целите
на образованието не могат да бъдат постигнати
по друг начин за подкрепа и обучение на деца
и ученици, за които оценката по чл. 190, ал. 3,
т. 1 и 2 е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават
в център за специална образователна подкрепа
или в специални групи след заявено желание
на родителя и становище на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, по предложение на екипа
по чл. 188 в детската градина или училището
по чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3 може
да се организират специални групи.
(2) Обучението на учениците по ал. 1 се
организира при условията на чл. 44, ал. 3 и 4.
Чл. 195. (1) За подпомагане на обучението на деца и ученици, за които оценката по
чл. 190, ал. 3, т. 1 и 2 е установила, че съобразно образователните потребности може да се
обучават в център за специална образователна
подкрепа, по предложение на екипа по чл. 188
в детската градина или училището, съответно
на екипа по чл. 190 може да се организират и
изнесени паралелки и групи на деца и ученици
от детските градини и училищата по чл. 38 в
центрове за специална образователна подкрепа, както и в социалните услуги в общността.
(2) Групите и паралелките по ал. 1 се организират със заповед на директора на съответния
център за специална образователна подкрепа
по предложение на регионалния център за
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подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на
регионалното управление на образованието.
(3) Групите и паралелките по ал. 1 се организират в социалните услуги в общността
със заповед на кмета на общината по предложение на регионалния център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование след
разрешение на началника на регионалното
управление на образованието.
(4) Насочването на децата и учениците за
обучение в групите и паралелките по ал. 1 се
извършва след заявено желание на родителя
и след становище на регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование по предложение на екипа за подкрепа
за личностно развитие в детската градина или
училището.
(5) Предложенията по ал. 2 и 3 могат да
се правят до 15 септември на съответната
учебна година за първия учебен срок или до
началото на втория учебен срок на съответната
учебна година.
(6) Обучението на децата и учениците в
групите и паралелките по ал. 1 се осъществява
по индивидуални учебни планове, изготвени в
съответствие с изискванията на чл. 95.
(7) За извършеното обучение по ал. 6 и
обучението за придобиване на първа степен
на професионална квалификация или за квалификация по част от професия директорът на
съответния център за специална образователна
подкрепа изготвя доклад-оценка за всяко дете
или ученик по реда и условията на държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
(8) Докладът-оценка по ал. 7 се изпраща
на директора на детската градина или училището по ал. 1, от което е насочено детето
или ученикът за издаване на удостоверение
за завършен клас.
(9) Условията и редът за организиране на
обучението в паралелките и групите по ал. 1
се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 196. (1) Областният управител организира разработването на областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на
територията на областта. Стратегията включва
и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в
областта на подкрепата.
(2) При разработването на стратегията областният управител осигурява участието на
представители на всяка община на територията на областта, на регионалното управление
на образованието, на регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на
юридически лица с нестопанска цел, работещи
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в областта на приобщаващото образование, и
на други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на
подкрепата за личностно развитие.
(3) Анализът по ал. 1 се разработва от съответните общини и се приема от общинския
съвет по предложение на кмета на общината.
(4) Стратегията по ал. 1 обхваща период
от две години.
(5) Областни ят у прави тел у т върж дава
стратегията по ал. 1 след съгласуване с областните съвети за развитие и с регионалното
управление на образованието.
Чл. 197. (1) Въз основа на областната стратегия по чл. 196 се приема общинска стратегия
за личностно развитие на децата и учениците.
(2) Стратегията по ал. 1 се приема от общинския съвет за период от две години.
(3) За изпълнение на стратегията по ал. 1
ежегодно до 30 април общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа
за личностно развитие. Годишният план се
приема по предложение на кмета на общината
след съгласуване със съответното регионално
управление на образованието.
Чл. 198. (1) Кметът на общината след решение на общинския съвет може да възложи
дейности за подкрепа за личностно развитие
по чл. 49, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 на център за
подкрепа за личностно развитие от друга
община, ако в общината няма център за подкрепа за личностно развитие, който да може
да ги осъществи.
(2) Кметът на общината след решение на
общинския съвет може да възложи предоставянето на дейности по чл. 49, ал. 1, т. 3, 4, 5
и 6 на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона
за социално подпомагане, получили лиценз за
предоставяне на социални услуги за деца по
реда на Закона за закрила на детето.
(3) Възлагането по ал. 2 се извършва по
реда на чл. 18а, ал. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.
(4) Предоставянето на дейностите по ал. 2
се извършва при спазване на държавни я
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
Раздел ІІІ
Санкции на учениците
Чл. 199. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните
актове по неговото прилагане и в правилника
за дейността на училището, след изчерпване
на останалите механизми за въздействие върху
вътрешната мотивация и за преодоляване на
проблемното поведение на учениците може
да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото
училище;
3. предупреждение за преместване в друго
училище;
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4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в само
стоятелна форма на обучение.
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да
го отстрани до края на учебния час.
(3) Когато ученикът се яви в училище с
облекло или във вид, които са в нарушение
на правилника за дейността на училището,
както и когато състоянието му не позволява
да участва в учебния процес, той се отстранява
от училище до отпадане на основанието за
отстраняването му.
(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на
ученика по ал. 3 се предприемат дейности за
мотивация и за преодоляване на проблемното
поведение и се уведомява родителят.
(5) За ученика с наложена санкция се
осигуряват и дейности за превенция и пре
одоляване на проблемно поведение.
Чл. 200. (1) Санкцията „преместване в друга
паралелка в същото училище“ не се прилага, когато това налага промяна на профила,
професията или специалността.
(2) Санкцията „преместване от дневна форма
в самостоятелна форма на обучение“ се прилага
за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(3) Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3, както и
санкциите „предупреждение за преместване в
друго училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете
от началния етап.
(4) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение“ се налагат
за тежки или системни нарушения.
(5) Санкции не се налагат на ученици,
когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в
медицински документи.
Чл. 201. (1) За едно нарушение не може
да бъде наложена повече от една санкция
по чл. 199, ал. 1. Мерките по чл. 199, ал. 2
и 3 се налагат независимо от санкциите по
чл. 199, ал. 1.
(2) Видът на санкцията се определя, като
се отчитат причините и обстоятелствата при
извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните
особености на ученика.
Чл. 202. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите „преместване в друга
паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване
от дневна форма в самостоятелна форма на
обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди
края на втория учебен срок, те влизат в сила
от началото на следващата учебна година.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

Чл. 203. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по
мотивирано писмено предложение на класния
ръководител, а всички останали санкции – със
заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 199, ал. 3 се налага със
заповед на директора.
Чл. 204. (1) За откриване на процедура по
налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя,
а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните териториални структури за закрила
на детето.
(2) В процедурата по налагане на санкция
малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя
лице, а непълнолетният ученик извършва
всички действия лично, но със съгласието на
родителите си.
(3) Ученикът има право преди налагане
на съответната санкция да бъде изслушан и/
или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
Изслушването задължително се извършва в
присъствието на психолог или на педагогически съветник.
(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение,
както и да участва в процедурата по налагане
на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
(5) Конкретните условия и ред за налагане
на санкциите по чл. 199 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 205. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 203.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на
санкцията, срокът и мотивите за налагането є.
(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок
от издаването є на ученика и на родителя му,
а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на
регионалното управление на образованието.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва
по административен ред пред органите по
чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 206. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон
и в бележника за кореспонденция на ученика.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция
„преместване в друго училище“, продължава
обучението си в другото училище при условия
и по ред, определени със заповед на началника
на регионалното управление на образованието.
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(3) Ученик, на когото е наложена санкция
„предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или
„преместване от дневна форма в самостоятелна
форма на обучение“, за срока на санкцията
се лишава от правото да получава стипендия
за отличен успех.
(4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2
ученикът няма право да напуска територията
на училището по времето на отстраняването
си. При изпълнението на мярката училището
създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им
умения за общуване.
Чл. 207. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или
предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване
на санкциите „преместване в друга паралелка
в същото училище“ и „преместване в друго
училище“ той може да продължи обучението
си в паралелката или в училището, в което
е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
Г л а в а

д е с е т а

РОДИТЕЛИ
Ч л. 208. (1) Сът ру дни чес т во т о и вза
имодействието между родителите и детската
градина или у чилището се осъществяват
чрез индивидуални консултации, родителски
срещи, обучения, както и всеки път, когато
конкретна ситуация или поведение на детето
или ученика го прави необходимо.
(2) Средство за постоянна връзка между
училището и родителя е бележникът за кореспонденция.
(3) Средство за връзка със семейството на
ученика може да бъде и електронната поща
на един от родителите, както и електронният
дневник на паралелката.
Чл. 209. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават
информация за успеха и развитието на децата
им в образователния процес, за спазването на
правилата в детската градина и в училището
и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на детската
градина или училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически
специалисти в определеното приемно време
или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план
или със съответната педагогическа система в
детската градина;
4. да присъстват и при желание от тяхна
страна да бъдат изслушвани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на
детето или ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават
информация, подкрепа и консултиране в дет-
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ската градини или в училището по въпроси,
свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина или
училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина,
училището и центъра за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 210. (1) Родителите имат следните
задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие
на детето в задължителното предучилищно
образование и на ученика в училище, като
уведомяват своевременно детската градина
или училището в случаите на отсъствие на
детето или ученика;
2. да запишат при условията на чл. 12
детето в първи клас или ученика в училище
в случаите на преместване в друго населено
място или училище;
3. редовно да се осведомяват за своите
деца относно приобщаването им в детската
градина и в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на
училищните правила;
4. да спазват правилника за дейността на
детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие и да съдействат за
спазването му от страна на детето и ученика;
5. да участват в процеса на изграждане на
навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана
от учител, директор или друг педагогически
специалист в подходящо за двете страни време.
(2) Родителите, чиито деца се обучават в
самостоятелна форма на обучение по чл. 112,
ал. 1, т. 2, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането
на целите по чл. 5, да осигурят необходимите
условия за обучение, познавателни книжки,
учебници и учебни помагала, както и да
прилагат по свой избор методики и подходи,
съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.
Г л а в а
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УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 211. (1) Учителите, директорите, както
и заместник-директорите, които изпълняват
норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.
(2) Педагогически специалисти са и ръководителите на направление „Информационни и
комуникационни технологии“, възпитателите,
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психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора,
корепетиторите, хореографите и треньорите
по вид спорт.
(3) Педагогически специалисти са лица,
които изпълняват функции:
1. свързани с обучението, възпитанието и
със социализацията, както и с подкрепата за
личностно развитие на децата и учениците в
детските градини, училищата и центровете за
подкрепа за личностно развитие;
2. по управлението на институциите по т. 1.
Чл. 212. (1) Необходимите компетентности
като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки
вид педагогически специалист се определят в
професионален профил.
(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците
им са основа за определяне на приоритети за
професионално усъвършенстване, както и за
подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
Чл. 213. (1) Длъжностите на педагогическите
специалисти се заемат от български граждани,
придобили висше образование в съответното
на длъжността професионално направление
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления
и професионална квалификация, необходима
за изпълнението на съответната длъжност.
(2) За заемане на длъжността „директор“
на детска градина, училище или център за
подкрепа за личностно развитие е необходим
не по-малко от 5 години учителски стаж.
(3) За заемане на длъжността „директор“ в
спортно училище е необходим не по-малко от
5 години учителски стаж или 5 години професионален опит в областта на физическото
възпитание и спорта.
(4) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:
1. граждани на други държави членки;
2. чужди граждани, ако са предложени по
междудържавни спогодби;
3. продължително пребиваващи в страната
чужди граждани – със съгласие на началника
на съответното регионално управление на
образованието;
4. дългосрочно и постоянно пребиваващи
в страната чужди граждани.
(5) Учителска или възпитателска длъжност
се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления
и професионална квалификация „учител“.
(6) Професионалната квалификация „учител“ се придобива в системата на висшето
образование:
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1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователноквалификационна степен и съответната є професионална квалификация и се удостоверява
с дипломата за висше образование;
2. след дипломирането – чрез обучение и
полагане на държавен изпит и се удостоверява
със свидетелство.
(7) Държавните изисквания за придобиване
на професионалната квалификация „учител“ се
определят с наредба на Министерския съвет.
(8) Учителска длъжност по учебен предмет
или модул от професионалната подготовка, за
който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
може да се заема и от лица без висше образование и без професионална квалификация
„учител“, ако те са придобили съответната
професионална квалификация при условията
и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(9) Учителска длъжност по учебен предмет
или модул от професионалната подготовка,
както и от специализираната подготовка може
да се заема и от лица със завършено висше
образование по съответната специалност и
без професионална квалификация „учител“.
(10) Учителска длъжност по учебен предмет
Чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, руски и френски
език, може да се заема и от лица със завършено
висше образование по съответната специалност
и без професионална квалификация „учител“.
(11) Учителска длъжност по спортна подготовка в спортните училища може да се заема
и от лица със завършено висше образование
по съответната специалност и придобита
професионална квалификация „треньор“ по
съответния вид спорт.
(12) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална
квалификация „учител“, училището изготвя
и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.
Чл. 214. (1) В детските градини и училищата
от системата на предучилищното и училищното образование се провежда практическа
подготовка на:
1. студенти, които се обучават за при
добиване на степен на висше образование в
професионално направление, съответно на
длъжностите на педагогическите специалисти;
2. лицата, които са придобили степен на
висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“.
(2) Лицата по ал. 1, които самостоятелно
участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажантучители.
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(3) За организирането и провеждането на
практическата подготовка по ал. 1 се сключва
договор между съответната детска градина
или училище и висшето училище.
Чл. 215. (1) Не може да заема длъжност на
педагогически специалист лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер независимо от реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които
застрашават живота и здравето на децата и
учениците, определени с наредба, издадена от
министъра на здравеопазването съгласувано с
министъра на образованието и науката.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за
лицата, осъдени по наказателни дела, посочени
в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица.
(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1
трудовото правоотношение с педагогическия
специалист се прекратява при условията и по
реда на Кодекса на труда.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат
и за заемането на всички останали длъжности
в детските градини, в училищата, в центровете
за подкрепа за личностно развитие, включително и в центровете за специална образователна подкрепа.
Чл. 216. (1) Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват
от директора на детската градина, училището
или центъра за подкрепа за личностно развитие, а с педагогическите специалисти в българските училища в чужбина – от министъра
на образованието и науката.
(2) Трудовите договори с педагогическите
специалисти в частните детски градини и
училища се сключват и прекратяват от органа,
който управлява и представлява съответното
дружество, юридическо лице с нестопанска
цел или кооперация.
Чл. 217. (1) Министърът на образованието
и науката сключва и прекратява трудовите
договори с директорите на специализираните
обслужващи звена и на държавните училища, с
изключение на държавните неспециализирани
училища, министърът на младежта и спорта – с
директорите на държавните спортни училища,
министърът на културата – с директорите на
училищата по изкуства и на училищата по
култура, а съответният финансиращ орган – с
директорите на държавните детски градини
по чл. 35, ал. 2.
(2) Началникът на регионалното управление на образованието сключва и прекратява
трудовите договори с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани
училища, държавните и общинските центрове
за специална образователна подкрепа, както
и центровете по чл. 49, ал. 3, чиято дейност
не се организира от училища, както и астрономическите обсерватории.
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(3) Кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на
общинските детски градини, на центровете за
подкрепа за личностно развитие, с изключение на държавните и общинските центрове
за специална образователна подкрепа, и на
центровете по чл. 49, ал. 3, чиято дейност не
се организира от училища.
(4) Директорите на частните детски градини
и училища се определят от дружеството, от
юридическото лице с нестопанска цел или от
кооперацията.
(5) Длъжността „директор“ в държавните
и общинските институции по този закон се
заема въз основа на конкурс, проведен при
условията и по реда на Кодекса на труда от
органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на
представители на обществения съвет на детската градина или училището.
(6) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“
на общинско училище се включват представители на регионалното управление на
образованието, определени от началника на
регионалното управление на образованието,
на общинската администрация, определени
от кмета на общината, както и представител
на обществения съвет.
(7) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“
на държавни неспециализирани училища се
включват представители, определени от финансиращия орган.
Чл. 218. (1) Функциите, професионалните
профили, длъжностите и необходимата за
заемането им професионална квалификация,
както и условията и редът за повишаване на
квалификацията, за кариерното им развитие
и за атестирането на педагогическите специ
алисти, включително критериите за атестиране
и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт
за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(2) Държавният образователен стандарт за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти определя условията и реда за
организиране и провеждане на практическа
подготовка на стажант-учителите по чл. 214.
Раздел ІІ
Права и задължения
Чл. 219. (1) Педагогическите специалисти
имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за
провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в
този закон;
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3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина,
училището или центъра за подкрепа за лич
ностно развитие;
4. да получават професионална подкрепа
в процеса на изпълнение на служебните си
задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
(2) Педагогическите специалисти имат
следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание
на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния
процес и на други дейности, организирани от
институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на
децата, учениците и другите участници в
предучилищното и училищното образование
и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция
и специфичните потребности на децата и
учениците, с които работят с цел подобряване
качеството на образованието им.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите,
административните органи и обществеността.
(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска
работа и главният счетоводител от държавните
и общинските детски градини и училища и
от центровете за подкрепа за личностно развитие имат право на представително облекло
за всяка календарна година при условия и по
ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано
с министъра на финансите. Средствата за
представителното облекло се осигуряват от
бюджета на съответната институция.
(5) Педагогическите специалисти, които
работят в малко населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване
на извършените от тях разходи за транспорт от
местоживеенето им до местоработата и обрат
но или за наем по месторабота при условия
и по ред, определени в наредба, издадена от
министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.
(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти,
които през последните 10 години от трудовия
си стаж са заемали длъжност на педагогически
специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на
предучилищното и училищното образование,
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се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в
размер на 10 брутни работни заплати.
Чл. 220. (1) Освен в случаите, определени в
този закон, педагогически специалист не може
да извършва срещу заплащане обучение или
подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7
и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици, с които работи в детската градина или в
училището, ако това заплащане е от името и
за сметка на децата и учениците, включително
със средства от училищното настоятелство.
(2) Педагогически специалист няма право да
участва при изготвяне и оценяване на изпитни
материали и да извършва проверка и оценка
на изпитни работи, ако е подготвял ученици
за явяването им на съответния изпит срещу
заплащане, ако това заплащане е от името и
за сметка на децата и учениците.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка
учебна година педагогическият специалист
подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу
заплащане от името и за сметка на децата и
учениците през предходната учебна година е
извършвал обучение или подкрепа по смисъла
чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2
и 4 на деца и ученици и че това не са били
деца и ученици, с които педагогическият
специалист е работил в детската градина или
училището в същия период.
(4) Преди включването в дейности по ал. 2
педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването
им на съответния изпит срещу заплащане от
тях или от родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. 1
и 2, както и в случаите на неподаване на
декларацията по ал. 3 или при подаване на
декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна
отговорност по реда на Кодекса на труда.
Раздел ІІІ
Повишаване квалификацията на учителите,
директорите и другите педагогически специ
алисти
Чл. 221. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване
и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение
на изискванията на изпълняваната работа и
за кариерно развитие.
(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти се осъществяват на национално,
регионално, общинско и училищно ниво.
(3) Педагогическите специалисти са длъжни
ежегодно да повишават квалификацията си с
цел подобряване качеството на работата им
и повишаване резултатите и качеството на
подготовка на децата и учениците.
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(4) Директорите на детски градини, училища
и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите
условия за повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти.
Чл. 222. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се
извършва от специализирани обслужващи
звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на
педагогическите специалисти се извършва и
от обучителни организации, чиито програми
за обучение са одобрени при условията и по
реда на тази глава.
(2) Повишаването на квалификацията на
педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата
от квалификационни кредити се определя с
държавния образователен стандарт за статута
и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти.
(3) Педагогическите специалисти са длъжни
да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко
от 48 академични часа за всеки период на
атестиране.
(4) Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти по ал. 3.
(5) Повишаването на квалификацията,
извършена от организации извън ал. 1, се
признава чрез квалификационни кредити от
началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на
педагогическия специалист при условия и по
ред, определени с държавния образователен
стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти.
Чл. 223. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се
организира и от детските градини, училищата
и от центровете за подкрепа за личностно
развитие чрез обмяна на добри практики в
различни форми, както и по международни
и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в
академични часове и за нея не се присъждат
квалификационни кредити.
(2) Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са
длъжни да осигуряват условия за повишаване
на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от
16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл. 224. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във
форми по избор на педагогическия специалист
в съответствие с професионалния профил на
изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист,
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с резултата и препоръките от атестацията
му, както и с националната, регионалната,
общинската и училищната политика.
(2) Повишаването на квалификацията на
конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците,
както и към подобряване на образователните
им резултати.
Чл. 225. (1) Въз основа на достигнатото
равнище на квалификация педагогическите
специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.
(2) По-високото равнище на квалификация
е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.
(3) Професионално-квалификационните
степени се присъждат от висши училища,
които провеждат обучение за придобиване
на професионална квалификация „учител“ и
имат програмни акредитации за провеждане
на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалност от професионално направление
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления
и за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната
подготовка.
(4) Професионално-квалификационните
степени и условията и редът за придобиването
им се определят с държавния образователен
стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.
Чл. 226. (1) Постигнатите компетентности
се отразяват в професионално портфолио на
педагогическия специалист. Професионалното
портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали,
които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина
или училището, професионалните му изяви,
професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите
резултати с децата и учениците.
(2) Професионалното портфолио подпомага
атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.
(3) Целите, функциите и съдържанието на
професионалното портфолио се определят с
държавния образователен стандарт за статута
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Раздел ІV
Кариерно развитие на педагогическите спе
циалисти
Чл. 227. (1) Кариерното развитие е процес
на усъвършенстване на компетентности при
последователно заемане на учителски или
възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството
и ефективността на образованието.
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(2) Учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при
кариерното развитие на ресурсните и болничните учители.
(4) Кариерното развитие на педагогическите
специалисти, с изключение на учителите и
възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен.
Присъждането им се извършва от работодателя.
Степените не се запазват при прекратяване
на трудовото правоотношение.
(5) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският
стаж, получените квалификационни кредити,
придобитата професионално-квалификационна
степен, както и резултатите от атестирането им.
(6) По-големият брой квалификационни
кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за побързо кариерно развитие на педагогическите
специалисти, независимо от учителския стаж.
(7) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване
на степените по ал. 4, както и за по-бързото
кариерно развитие на педагогическите специалисти се определят с държавния образователен
стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти.
Чл. 228. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти с професионалния им профил, с
изискванията за изпълнение на длъжността,
както и със стратегията за развитие на детската
градина, училището или центъра за подкрепа
за личностно развитие, а за директорите – и
на управленската им компетентност.
(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се
извършва на всеки 4 години от атестационна
комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния
състав задължително се включват:
1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е
различен от работодателя, на педагогическия
съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения
съвет – при атестиране на директорите;
2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на
педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
(3) В състава на комисията може да се
включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
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(4) Редът за назначаване на комисията по
ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти.
(5) Оценката от атестирането освен за
кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията
и поощряване на атестирания педагогически
специалист.
(6) При получена най-ниска оценка от
атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:
1. правят анализ на причините, довели до
ниската оценка;
2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска
оценка учител, директор или друг педагогически специалист;
3. определят наставник или наставници,
които да осъществят методическа и организационна подкрепа;
4. представят в регионалното управление на
образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2
и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.
(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след
предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.
(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново
е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328,
ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(9) При получена оценка от атестирането
с една степен по-висока от най-ниската се
прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.
Раздел V
Информационен регист ър на одобрените
програми за повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти
Чл. 229. (1) Министърът на образованието и
науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените
програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
(2) Министърът на образованието и науката
може да организира поддържането на регистъра
чрез свое специализирано обслужващо звено.
(3) Обстоятелствата, които се вписват в
регистъра по ал. 1, се определят с държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти.
(4) Регистърът се публикува на официалната интернет страница на Министерството
на образованието и науката.
Чл. 230. Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят:
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1. лица, регистрирани по реда на Търговския
закон, на Закона за юридическите лица с не
стопанска цел или на Закона за кооперациите;
2. лица, учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка.
Чл. 231. (1) Производството за одобряване
на програмите за обучение за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти започва по писмено заявление на лицата
по чл. 230.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. данни за юридическото лице – наименование (фирма), седалище и адрес на управление, единен идентификационен код или код
по БУЛСТАТ;
2. наименование на програмата за обучение
за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
3. описание на материално-техническите и
информационните ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на обучението.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
2. списък на обучителите с приложени
професионални автобиографии и документи
за образование и квалификация, декларации,
удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко три
референции за всеки от обучителите;
3. документ, удостоверяващ прилагането
на сертифицирана система за управление на
качеството.
(4) Заявленията и приложените към тях
документи може да се подават всяка година
от 1-во до 15-о число на месеците ноември
и април.
Чл. 232. (1) Представената за одобрение
програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
трябва да съдържа:
1. анотация на програмата;
2. цели на програмата;
3. форми на обучение;
4. методи на обучение;
5. индикатори за очакваните резултати от
обучението;
6. продължителност на обучението и брой
часове;
7. брой квалификационни кредити;
8. начин на завършване на обучението.
(2) Анотацията на програмата включва
теоретична и практическа част, като в програмата задължително се посочва съотношението
между тях.
(3) Целите на програмата трябва да бъдат
насочени към развиване на компетентностите,
определени в професионалните профили на
педагогическите специалисти.
(4) Формите и методите на обучение трябва
да осигуряват постигане на целите по ал. 3.
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(5) Обучението трябва да завършва с издаване на документ, който удостоверява броя
квалификационни кредити.
Чл. 233. Обучителите трябва да притежават:
1. висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на
целите на програмата;
2. професионален опит, свързан с целите
на програмата, придобит в практиката или в
провеждането на обучения.
Чл. 234. Лицата по чл. 230 трябва да имат
разработена вътрешна система за управление
на качеството, която да отговаря на изискванията на държавния образователен стандарт
за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл. 235. (1) Не се оценяват заявления, които
не съдържат всички необходими документи.
(2) При констатирани несъответствия в
представените документи с изискванията на
чл. 231 и 232 заявителят се уведомява писмено
за допуснатите несъответствия и за срока за
отстраняването им, който не може да е пократък от 10 работни дни.
Чл. 236. (1) Министърът на образованието
и науката или оправомощено от него длъжностно лице се произнася в двумесечен срок
от изтичане на съответния срок по чл. 231,
ал. 4, като:
1. издава заповед за одобрение на програмата;
2. отказва одобрение на програмата.
(2) В случаите по чл. 232, ал. 2 срокът за
произнасяне започва да тече от датата на
отстраняване на несъответствията или от
изтичането на срока за отстраняването им.
Чл. 237. (1) Програмата за обучение се
одобрява, когато са изпълнени изискванията
на чл. 232, 233 и 234.
(2) Въз основа на заповедта за одобряване
програмата се вписва в регистъра по чл. 229,
ал. 1.
(3) Обучението по одобрена програма при
условията и по реда на този раздел е основание
за присъждане на квалификационни кредити.
Чл. 238. (1) Министърът на образованието
и науката или оправомощено от него длъжностно лице отказва да одобри програмата за
обучение, когато:
1. не са представени всички документи по
чл. 231;
2. представените документи са непълни или
не са в определените вид и форма;
3. не са спазени изискванията на чл. 232,
233 и 234.
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 239. Всяка година от 1-во до 10-о число
на месец юни лицата по чл. 230, които имат
одобрени програми, подават заявление дали
ще извършват обучение по програмата през
следващите 12 месеца.
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Чл. 240. Одобрените при условията и по
реда на този раздел програми може да се прилагат до промяна на съдържанието им или на
обучителите по чл. 231, ал. 3, т. 2.
Чл. 241. (1) Промяна на съдържанието на
одобрената програма може да бъде прилагана
само след одобрение от министъра на образованието и науката.
(2) Промяна на съдържанието се одобрява
при условията и по реда на чл. 231 – 238.
Чл. 242. (1) Промяна на обучителите по
чл. 231, ал. 3, т. 2 може да бъде извършена
след одобрение от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Производството за одобряване на промяната по ал. 1 започва по заявление на лицето
по чл. 230, към което се прилагат списък на
новите обучители по програмата с приложени
професионални автобиографии и документи
за придобито образование и квалификация,
декларации, удостоверяващи съгласието на
лицата да провеждат обучението, както и наймалко три референции за всеки от обучителите.
(3) Заявленията за промяна на обучителите се разглеждат при условията и по реда на
чл. 232 и 234.
(4) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
одобрява или отказва да одобри промяната
на обучителите в 14-дневен срок от подаване
на заявлението.
Чл. 243. Лицата по чл. 230 са длъжни да
заявят за вписване в регистъра всяка промяна
в наименованието или в правноорганизационната си форма в 7-дневен срок от настъпване
на обстоятелството.
Чл. 244. (1) Министърът на образованието
и науката може да извършва проверки чрез
оправомощени длъжностни лица за изпълнение
на одобрените програми.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 може да
извършват проверка на място, като имат право:
1. на достъп до помещенията, в които се
извършва обучението;
2. да изискват документи, удостоверяващи
провежданото обучение;
3. да изискват писмени и устни обяснения от
всички, които работят за проверяваното лице;
4. да изискват информация от обучаемите
за провежданото обучение.
(3) Когато се установи неизпълнение на
одобрената програма или нарушения по чл. 233
и 234, длъжностните лица по ал. 1 може да
правят задължителни предписания за отстраняване на нарушението в подходящ срок.
(4) При неизпълнение на предписанията по
ал. 3 министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава заповед за заличаване от регистъра по
чл. 229, ал. 1.
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Чл. 245. (1) Одобрените програми се заличават от регистъра по чл. 229, ал. 1:
1. по писмено заявление на лицата по чл. 230;
2. при неподаване в срок на заявлението
по чл. 239;
3. при подаване в две последователни години на заявление по чл. 239, че няма да бъде
извършвано обучение по програмата.
(2) При одобряване и вписване на промяна
в съдържанието при условията и по реда на
този раздел одобрената преди изменението
програма се заличава от регистъра.
Раздел VІ
Поощряване и награждаване на педагоги
ческите специалисти
Чл. 246. (1) Педагогическите специалисти
се поощряват с морални и материални награди
за високи постижения в предучилищното и
училищното образование.
(2) Министърът на образованието и науката
и началникът на регионалното управление на
образованието със заповед може да учредяват
награди за педагогическите специалисти на
национално, съответно на регионално ниво.
Чл. 247. (1) Педагогическите специалисти
може да бъдат награждавани с отличия и
награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.
(2) Отличията и наградите по ал. 1 се определят с правилника за дейността на институцията, а за директорите на институциите – с
правилника на регионалните управления на
образованието.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 248. (1) Документите в системата на
предучилищното и училищното образование
се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт за
информацията и документите.
(2) Държавният образователен стандарт по
ал. 1 урежда:
1. видовете документи в системата на
предучилищното и училищното образование;
2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;
3. условията и реда за водене на информационни регистри;
4. условията и реда за приемане, отчитане
и унищожаване на документи с фабрична
номерация;
5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.
Чл. 249. Документите, издавани или водени
от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се попълват
на български книжовен език с изключение на
случаите, предвидени в този закон.
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Чл. 250. (1) Министерството на образованието и науката организира воденето на национална електронна информационна система за
предучилищното и училищното образование.
(2) Воденето на националната електронна
информационна система по ал. 1 се извършва
при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за информацията и
документите.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 251. (1) Държавната политика в областта
на предучилищното и училищното образование се осъществява от Министерския съвет.
(2) Министърът на образованието и науката
веднъж на две години в срок до 31 март внася
в Народното събрание доклад за прилагането
на принципите и за изпълнението на целите
на предучилищното и училищното образование в съответствие с този закон. Докладът
съдържа и план със срокове за предприемане
на конкретни действия за отстраняване на
несъответствията.
(3) Министърът на образованието и науката
ръководи и координира провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. Министърът
на образованието и науката е специализиран
орган за управление на системата на пред
училищното и училищното образование.
(4) Министърът на образованието и науката
упражнява контрол върху дейността на всички
институции в системата на предучилищното
и училищното образование.
(5) Министърът на образованието и науката
упражнява контрол за съответствието на дейността на духовните училища с изискванията
на този закон.
(6) Служители по трудово и по служебно
правоотношение на експертни и ръководни
длъжности в Министерството на образованието и науката не може да извършват срещу
заплащане обучение или подкрепа по смисъла
на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1,
т. 2 и 4 на деца и ученици.
Чл. 252. (1) Регионалните управления на образованието са териториални администрации
към министъра на образованието и науката
за управление и контрол на системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Регионалните управления на образованието осъществяват и методическа подкрепа
на детските градини, училищата, регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа
за личностно развитие в съответната област.
(3) Методическата подкрепа по ал. 2 се
осъществява и чрез участие на експерти от
регионалните управления на образованието
в провеждането на учебни часове и при осъществяване на дейностите за приобщаващо
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образование при условия и по ред, определени
с правилника на регионалните управления на
образованието.
(4) Регионалните управления на образованието осъществяват методическа подкрепа за
изпълнението на насоките на Националния
инспекторат по образованието.
(5) За българските училища в чужбина
функциите по ал. 1, 2 и 4 се изпълняват от
министъра на образованието и науката.
Чл. 253. (1) Регионалните управления на образованието са юридически лица на бюджетна
издръжка към министъра на образованието
и науката.
(2) Устройството и функциите на регионалните управления на образованието, както и
областите, на чиято територия те осъществяват
дейността си, се определят с правилник на
министъра на образованието и науката.
Чл. 254. (1) Началниците на регионалните
управления на образованието са държавни
служители и се назначават и освобождават
от министъра на образованието и науката.
(2) В изпълнение на своите правомощия
началниците на регионалните управления на
образованието издават заповеди.
(3) Началникът на регионално управление
на образованието не може да извършва срещу
заплащане обучение или подкрепа по смисъла
на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1,
т. 2 и 4 на деца и ученици.
Чл. 255. (1) В регионалните управления
на образованието се назначават служители
по трудово и по служебно правоотношение.
(2) Орган по назначаване на държавните
служители в регионалните управления на образованието е министърът на образованието
и науката.
(3) Работодател на служителите по трудово
правоотношение е началникът на регионалното
управление на образованието.
(4) Служител в регионално управление на
образованието не може да извършва срещу
заплащане обучение или подкрепа по смисъла
на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1,
т. 2 и 4 на деца и ученици.
Чл. 256. (1) Органите на местното само
управление осигуряват и контролират:
1. условията и организацията на дейностите
в предучилищното образование в общинските
детски градини;
2. обхвата на подлежащите на задължително
предучилищно и училищно образование деца
и ученици;
3. условията за функциониране и развитие
на общинските центрове за подкрепа за лич
ностно развитие;
4. финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по
образование;
5. необходимото имущество за функциониране на общинските институции в съответ-
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ствие с държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие;
6. условията за целодневната организация
на учебния ден;
7. сигурността на децата и учениците в
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа на личностно развитие;
8. здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;
9. условията за детско и ученическо хранене,
отдих и спорт;
10. безплатен транспорт на децата и учениците при условията на този закон;
11. разходването и разпределението на други
целеви средства от бюджета;
12. изпълнението на общинската програма
за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в системата на предучилищното
и училищното образование и реализирането
на местните политики.
(2) Кметовете на общините съгласуват държавния план-прием за училищата по чл. 142,
ал. 3, т. 1 и 5, както и допълнителния държавен
план-прием за училищата по чл. 142, ал. 4.
(3) Кметовете на общините упражняват
контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски
градини и училища, на общинските центрове за
подкрепа за личностно развитие, включително
и ако е налице възлагане по реда на чл. 198,
ал. 2, както и на частните детски градини и
училища, които получават бюджетни средства.
(4) Органите на местното самоуправление
и местната администрация осъществяват и
други правомощия, предвидени в този закон
и в други нормативни актове.
Чл. 257. (1) Орган за управление и контрол
на държавните и общинските институции в
системата на предучилищното и училищното
образование е директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.
(3) Органите за управление и контрол на
частните детски градини и училища се определят от закона, по който са учредени.
(4) Образователната дейност в частните
детски градини и училища се ръководи от
директор.
Чл. 258. (1) Директорът на държавна и
общинска детска градина, на държавно и общинско училище и на център за подкрепа за
личностно развитие организира и контролира
цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти.
(2) Директорът на частна детска градина и
на частно училище ръководи образователната
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дейност в институцията в рамките на правомощията, определени с държавния образователен
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съответните органи на
търговското дружество, на юридическото лице
с нестопанска цел или на кооперацията може
да овластят директора и с други правомощия,
свързани с управлението, представителството
и контрола на институцията.
(3) Директорът на специализирано обслужващо звено организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие
с правилника за устройството и дейността на
звеното.
Чл. 259. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директорите на институциите в системата на пред
училищното и училищното образование могат
да се оспорват по административен ред пред:
1. министъра на образованието и науката – за държавните училища по чл. 43, за
държавните неспециализирани училища, за
духовните училища, за държавните центрове
за специална образователна подкрепа и за
специализираните обслужващи звена;
2. министъра на културата – за училищата
по изкуствата и за училищата по културата;
3. министъра на младежта и спорта – за
държавните спортни училища;
4. министъра на отбраната или съответния
финансиращ орган – за държавните детски
градини;
5. началника на регионалното управление
на образованието – за частните детски градини, за частните и общинските училища и
за общинските центрове за специална образователна подкрепа;
6. кмета на общината – за общинските детски градини и за центровете за подкрепа за
личностно развитие с изключение на общинските центрове за специална образователна
подкрепа.
(3) Административните актове на директорите на институциите по ал. 2 могат да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 260. При управлението и контрола на
учебната, учебно-производствената, учебнотворческата, спортната и административностопанската дейност директорът може да се
подпомага от един или няколко заместникдиректори.
Чл. 261. (1) При отсъствие на директора
на държавна и общинска детска градина, на
държавно и общинско училище и на център за
подкрепа за личностно развитие за срок, помалък от 60 календарни дни, той се замества
от определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически
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специалист от институцията. Заповедта се
издава от директора, а при невъзможност – от
съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4.
(2) При отсъствие на директора на държавна
и общинска детска градина, на държавно и
общинско училище или на център за подкрепа
за личностно развитие за срок, по-дълъг от
срока по ал. 1, съответният орган по чл. 217,
ал. 1 – 4 сключва трудов договор с друго
лице за временно изпълняване на длъжността
„директор“.
(3) При отсъствие на директора на частна
детска градина или на частно училище неговият заместник се определя от съответните
органи на дружеството, юридическото лице с
нестопанска цел или кооперацията.
Чл. 262. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина, училището
и центъра за подкрепа за личностно развитие
е педагогическият съвет.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и
заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
(3) Директорът на детската градина, на
училището или на центъра за подкрепа за
личностно развитие е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет
с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет,
настоятелството, медицинското лице, което
обслужва училището, детската градина или
центъра за подкрепа за личностно развитие,
ученици, както и други лица.
(5) Директорът на детската градина, на
училището или на центъра за подкрепа за
личностно развитие, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено
представителите на обществения съвет и на
настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно
най-пълна информация по въпросите, които
предстои да бъдат обсъждани.
Чл. 263. (1) Педагогическият съвет в училището:
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към
нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на
училището;
6. приема учебни планове за индивидуална
форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството
на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
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9. приема програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на
занимания по интереси;
11. прави предложения на директора за
награждаване на ученици и за налагане на
съответните санкции в предвидените в този
закон случаи;
12. определя училищни символи и ритуали
и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на
училищната общност;
15. запознава се с бюджета на детската
градина, училището и центъра за подкрепа
за личностно развитие, както и с отчетите за
неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през
една учебна година, проследява и обсъжда
нивото на усвояване на компетентности от
учениците и предлага съвместни мерки между
учителите с цел подобряване на образователните резултати;
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Педагогическият съвет на детската градина и на центъра за подкрепа за личностно
развитие изпълнява правомощията по ал. 1
съобразно предмета на дейността си.
(3) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9
се публикуват на интернет страницата на
детската градина, училището или центъра за
подкрепа за личностно развитие.
Чл. 264. (1) Когато е налице възлагане по
реда на чл. 198, ал. 1, министърът на образованието и науката и началниците на регионалните управления на образованието упражняват
контрол и върху дейността на изпълнителите
по чл. 198, ал. 1 и на лицата по чл. 18, ал. 2 и
3 от Закона за социално подпомагане.
(2) Предмет на контрола по ал. 1 е спазването на държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
(3) При установяване на нарушения министърът на образованието и науката, съответно
началникът на регионалното управление на
образованието или оправомощени от тях
длъжностни лица дават задължителни предписания и определят срок за изпълнението
им. Задължителните предписания трябва да
са придружени с методически указания за
изпълнението им.
(4) Задължителните предписания по ал. 3
може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
Чл. 265. (1) С цел създаване на условия
за активни и демократично функциониращи
общности към всяка детска градина и всяко
училище се създава обществен съвет.

ВЕСТНИК
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(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина
и училището и за граждански контрол на
управлението им.
Чл. 266. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един
представител на финансиращия орган и наймалко трима представители на родителите на
деца и ученици от съответната институция.
В състава на обществения съвет на училище,
което извършва обучение за придобиване на
професионална квалификация, се включва и
представител на работодателите.
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано
от директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на
представителите на родителите и се избират
и резервни членове на обществения съвет.
(3) Представителите на работодателите се
определят от областния управител по предложение на представителните организации на
работодателите.
(4) Председателят на обществения съвет се
избира от членовете му.
(5) Членовете на обществения съвет се
определят за срок не по-дълъг от три години.
Чл. 267. (1) Общественият съвет се свиква
на заседание най-малко 4 пъти годишно, като
задължително провежда заседание в началото
на учебната година.
(2) С право на съвещателен глас в работата
на обществения съвет на училищата участват
поне трима представители на ученическото
самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и
детските градини участва и представител на
настоятелството.
(4) В заседанията на обществения съвет
могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на
образованието, експерти, на работодателите,
на синдикатите, на юридическите лица с не
стопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 268. (1) Директорът на детската градина
или на училището има право да присъства на
заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
(2) Директорът е длъжен при поискване
от обществения съвет да предоставя всички
сведения и документи, необходими за дейността му.
(3) При необходимост директорът може да
отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.
Чл. 269. (1) Общественият съвет в детската
градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението є;
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2. участва в работата на педагогическия
съвет при обсъждането на програмите по
чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на
избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес
въз основа на резултатите от самооценката
на институцията, външното оценяване – за
училищата, и инспектирането на детската
градина или училището;
4. дава становище за разпределението на
бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението
му – за институциите на делегиран бюджет и
за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния
бюджет;
5. съгласува предложението на директора за
разпределение на средствата от установеното
към края на предходната година превишение
на постъпленията над плащанията по бюджета
на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за
атестиране на директорите при условията и по
реда на държавния образователен стандарт за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните
комплекти;
9. сигна лизира компетентните органи,
когато при осъществяване на дейността си
констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния планприем по чл. 143, ал. 1;
11. участва в създаването и приемането на
етичен кодекс на училищната общност.
(2) При неодобрение от обществения съвет
на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с
мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане
педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(3) Общественият съвет в частната детска
градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата,
получавани от държавния бюджет.
Чл. 270. Условията и редът за създаването,
устройството и дейността на обществения съвет
се уреждат с правилник, издаден от министъра
на образованието и науката.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Чл. 271. (1) Управление на качеството е
непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране,
изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските
градини и училищата.
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(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения
в работата на детските градини и училищата
се извършват при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за
управлението на качеството в институциите.
(3) Оценяването се извършва чрез само
оценяване и инспектиране.
(4) Самооценяването се извършва при
условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за управлението на
качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
Чл. 272. Самооценяването е насочено към
изготвяне на вътрешна оценка на качеството
на предоставяното образование чрез дейности,
процедури и критерии, определени от детската
градина или училището.
Чл. 273. (1) Инспектирането е процес на
изготвяне на цялостна независима експертна
оценка на качеството на предоставяното от
детската градина или училището образование
в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.
(2) Инспектирането се извършва по критерии и индикатори, групирани по области за
инспектиране.
(3) На всеки 5 години се извършва поне
по една инспекция на всяка детска градина
и всяко училище.
Чл. 274. (1) За извършване на инспектирането се създава Национален инспекторат
по образованието като юридическо лице на
бюджетна издръжка към Министерския съвет
със седалище София.
(2) Националният инспекторат по образованието се управлява и представлява от директор, който е орган за външно инспектиране
на детските градини и училищата.
(3) Директорът на Националния инспекторат по образованието е държавен служител
и се назначава и освобождава от министърпредседателя.
(4) В изпълнение на своите правомощия
директорът на Националния инспекторат по
образованието издава заповеди.
(5) Директорът на Националния инспекторат по образованието:
1. разработва, апробира и усъвършенства
критерии и индикатори за инспектиране;
2. организира и провежда инспектиране на
детски градини и училища;
3. предоставя оценката и насоките от инспекцията на директора на детската градина или
на училището и на началника на съответното
регионално управление на образованието;
4. уведомява съответното регионално управление на образованието, когато:
а) в процеса на инспектиране се установят
нарушения на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното
образование;
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б) е необходима методическа подкрепа за
изпълнение на насоките от инспектирането;
в) констатираното ниво на преподаване и
усвояване на компетентности от учениците не
осигурява достъп до качествено образование
в съответното училище и се изискват мерки
за подобряване на резултатите;
5. предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет анализ
за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища за определен
период, в определен регион или за страната;
6. публикува на официалната си интернет
страница обобщена информация за оценките
и за насоките по области на инспектиране;
7. изпълнява и други функции, определени в
нормативен акт или възложени от министъра
на образованието и науката.
Чл. 275. (1) Всяка инспекция се извършва
от вътрешни и външни инспектори.
(2) Вътрешните инспектори са държавни
служители в Националния инспекторат по
образованието и се назначават и освобождават
от директора му.
(3) Външните инспектори се определят за
всяка конкретна инспекция при условия и по
ред, определени с правилника по чл. 279.
Чл. 276. (1) Външен инспектор може да е
лице:
1. с висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не
по-малко от 5 години;
3. завършило успешно обучение в Националния инспекторат по образованието.
(2) Не може да изпълнява дейност като
външен инспектор лице, което има наложено дисциплинарно наказание по Кодекса на
труда или по Закона за държавния служител
за период една година преди инспектирането.
(3) Външните инспектори осъществяват
дейността си след сключване на договор с
директора на Националния инспекторат по
образованието за всяка инспекция.
Чл. 277. (1) За член на екипа от инспектори
за конкретната инспекция не може да бъде
определяно лице, което:
1. е заемало длъжност в инспектираната
институция;
2. е съпруг или е във фактическо съжителство, или е роднина по права линия, по
съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до втора степен
включително, с лице, чиято работа е обект на
инспектиране.
(2) За член на екипа от инспектори за конкретната инспекция като външен инспектор не
може да бъде определяно лице, което работи
по трудово или по служебно правоотношение
на територията на административно-териториалната област, в която се намира инспектираната институция.
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(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се удостоверяват с декларация.
Чл. 278. (1) По време и във връзка с извършваните инспекции инспекторите имат право:
1. на свободен достъп до всички дейности на
детската градина или училището и до всички
документи на детската градина или училището;
2. да изискват в определени от тях срокове
справки, заверени копия от документи и друга
информация във връзка с извършването на
инспектирането, включително на електронен
носител;
3. да проучват мнението на педагогическите
специалисти, ученици, родители и представители на обществения съвет чрез срещи и
разговори, както и попълването на анкетни
карти и въпросници за оценка и самооценка.
(2) Директорът и всички служители в детската градини или в училището са длъжни
да оказват съдействие на инспекторите при
осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи помещения и технически
средства за извършване на инспекциите.
Чл. 279. Устройството и функциите на
Националния инспекторат по образованието,
правата и задълженията на инспекторите се
определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на
образованието и науката.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Раздел I
Финансиране
Чл. 280. (1) Дейностите в системата на
предучилищното и училищното образование
се финансират със средства от държавния
бюджет, бюджетите на общините, европейски
фондове и програми и други източници.
(2) Със средства от държавния бюджет се
финансират изцяло или частично дейностите,
които са обект на държавна политика.
(3) Средствата от държавния бюджет са за:
1. издръжка на дейностите по възпитание
и обучение на децата и учениците;
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа
за личностно развитие;
3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие;
4. изпълнение на национални програми за
развитие на образованието.
Чл. 281. Средствата от държавния бюджет
за финасиране на дейности в системата на
предучилищното и училищното образование
се планират ежегодно в размер не по-нисък
като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния
бюджет за предходната година.
Чл. 282. (1) Средствата по чл. 280, ал. 3,
т. 1 се разпределят меж ду бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет,
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финансиращи държавни и общински училища
и детски градини, въз основа на броя на децата
и учениците и на стандарт за дете и ученик,
определен с акт на Министерския съвет.
Стандартът определя размера на средствата
от държавния бюджет за конкретна дейност за
едно дете или ученик за съответната година.
(2) Дейностите, които се финансират изцяло
или частично от държавния бюджет по стандарти, се определят с държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите.
(3) Размерите на стандартите се определят
в зависимост от:
1. съдържанието на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците;
2. вида и спецификата на училището или
детската градина и формата на обучение;
3. професионалното направление на обучението;
4. обективни географски и демографски
характеристики на общината, оказващи влияние върху достъпа до образование.
(4) Освен средствата по ал. 1 защитените
детски градини и защитените училища получават допълнително финансиране за издръжка
на процеса на обучение.
(5) Защитени училища с ученици средно
в клас между 10 и средния брой ученици в
паралелка за училищата, финансирани по
съответния стандарт на един ученик, получават допълнително финансиране по ал. 4
за разликата между реалния и средния брой
ученици в паралелка. Минималният размер на
допълнително финансиране за тези училища
се определя, като разликата между реалния и
средния брой ученици в паралелка се умножи
по съответния стандарт за един ученик. Конкретните ред и условия за допълнително финансиране се определят с акта по чл. 54, ал. 5.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджет
разпределят получените по стандарта средства
за всяка дейност по ал. 2 между училищата и
детските градини въз основа на формули за
съответната дейност. Формулите включват
основни и допълнителни компоненти.
(7) Формулите по ал. 6 се утвърждават от
първостепенните разпоредители с бюджет в
срок до 28 февруари на текущата година след
обсъждане с директорите на детските градини
и училищата. Утвърдените формули се прилагат
от началото на бюджетната година и не могат
да бъдат променяни до края є.
(8) Основните компоненти на всяка формула
са стандартът и броят на децата и учениците в
детските градини и училищата за съответната
дейност. Допълнителните компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски,
демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи различия в разходите за
едно дете или един ученик, или показатели,
отразяващи националната и общинската образователна политика. Числеността на персонала
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и броят на групите и паралелките не могат да
бъдат компоненти на формулите.
(9) Средствата по ал. 6 за всяка дейност
се разпределят:
1. не по-малко от 80 на сто – на базата на
основните компоненти на формулите;
2. останалите до 20 на сто – въз основа
на допълнителни компоненти на формулата.
(10) Като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност
може да се предвиди резерв за нерегулярни
разходи в размер до три на сто от средствата
за съответната дейност. Неразпределените
към 15 ноември на текущата година средства
от резерва се предоставят на училищата и
детските градини по съответната дейност,
като се разпределят пропорционално на броя
на децата и учениците.
(11) Като част от допълнителните компоненти на формулите се предвиждат средства
в размер до 0,5 на сто за финансиране на
логопедични кабинети.
(12) Като част от формулите се утвърждават и:
1. условията и редът за разпределение на
средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в
т.ч. резерва;
2. правила за промени в разпределението
на средствата между училищата и детските
градини при изменение на основните компоненти на формулата.
(13) В случаите на разлики между разчетения
брой на децата и учениците, въз основа на които
са предвидени средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1
със закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година и данните по
информационната система на Министерството
на образованието и науката към 1 януари на
текущата година, се извършват компенсирани
промени по съответните бюджети и бюджета
на Министерството на образованието и науката за размера на средствата, необходими за
отстраняване на тези разлики.
(14) Когато разчетеният брой на децата
и учениците е по-висок от броя на децата
и учениците по информационната система,
до извършването на промените по ал. 13 се
заделя като резерв разликата от средствата,
формирана по съответния стандарт.
(15) Когато разчетеният брой на децата
и учениците е по-нисък от броя на децата и
учениците по информационната система, средствата по формулата за съответната дейност
се разпределят, като недостигът се разпределя
пропорционално на средствата по формула до
извършването на промените по ал. 13.
(16) Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година в
резултат от промени в броя на децата и учениците се допускат само в следните случаи:
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1. преместване на дете или ученик между
институции, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;
2. когато в началото на учебната година е
необходимо да бъде финансиран по-големият
брой на децата или учениците в някои институции, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет.
(17) Не се утвърждават формули за дейности,
по които получател на средствата е само едно
училище или детска градина или са предоставени за частни училища или детски градини.
(18) Като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност
задължително се определя добавка за условно
постоянни разходи.
(19) Министерският съвет определя:
1. условията и реда за получаване на средствата по ал. 4;
2. минималния размер на добавката за
условно постоянни разходи по ал. 18.
(20) Министерският съвет може да одобри
допълнителни изисквания към формулите по
ал. 6 и правила за разпределение на средствата
по тях, както и допълнителни изисквания, на
които да отговарят системите на делегираните
бюджети.
(21) Освен средствата по ал. 6 в бюджетите
на държавните и общинските училища и детски градини, прилагащи система на делегиран
бюджет, се включват и разходи за сметка на:
1. установеното към края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на училището или
детската градина;
2. собствените приходи на училището или
детската градина;
3. допълнително финансиране, извън средствата по чл. 280, ал. 3, осигурено за сметка
на други средства по бюджета на финансиращия орган;
4. дължимите към бюджета на училището
средства, непреведени от финансиращия орган
към края на предходната година.
Чл. 283. (1) Средствата за подпомагане на
равния достъп и за подкрепа за личностно
развитие включват:
1. ученически стипендии;
2. транспорт на деца и ученици;
3. закупуване на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти за безвъзмездно
ползване и за училищната библиотека;
4. целодневна организация на учебния ден
и хранене;
5. дейности, свързани с общата подкрепа
за личностно развитие;
6. дейности, свързани с допълнителната
подкрепа за личностно развитие;
7. дейности, свързани с ученическия отдих
и спорт;
8. реализиране на училищни програми за
превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;
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9. подкрепа за ученици с изявени дарби;
10. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование.
(2) За децата в задължителна предучилищна
възраст и за учениците от населени места,
в които няма детска градина или училище,
задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката
детска градина или училище, което провежда
обучение в съответната група или в съответния
клас, и обратно.
(3) Средствата по ал. 1, т. 1, 3 и 9 се предоставят и на частните детски градини и училища.
(4 ) Средствата за изпълнение на дейностите
за ресурсно подпомагане на децата и учениците
със специални образователни потребности се
предоставят на детските градини и училищата,
в които те се обучават.
(5) Когато детската градина или училището
не могат да осигурят ресурсното подпомагане
съгласно държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование, средствата по
ал. 4 се предоставят на съответната община
за организиране на ресурсното подпомагане
от център за подкрепа за личностно развитие,
съответно на центъра за специална образователна подкрепа в случаите по чл. 195 на
територията на съответната община или за
възлагане при условията и по реда на чл. 198.
(6) Когато общината не може да осигури
ресурсното подпомагане съгласно държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование при условията на ал. 5, средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно
подпомагане се предоставят на съответния
регионален център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование.
(7) Средствата за изпълнение на дейност ите
по ал. 1, т. 5, 6 и 10 могат да се предоставят на
лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално
подпомагане, получили лиценз за предоставяне
на социални услуги за деца по реда на Закона
за закрила на детето при възлагане по реда
на чл. 198, ал. 2 и 3.
(8) Условията и редът за разпределение на
средствата по ал. 1 се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет
и/или съгласно правилата за финансиране от
съответния европейски фонд или програма.
Чл. 284. (1) Средствата за развитие на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие включват:
1. разходи за подобряване на материалната
база;
2. средства за повишаване на качеството
на обучението;
3. средства за развитие и за подпомагане на
педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5;
4. библиотечно-информационно осигуряване;
5. други разходи, насочени към подобряване
на физическата среда и на образователния
процес.
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(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят
на детските градини и училищата с високи
или с ниски образователни резултати и се
използват, както следва:
1. от детските градини и училищата с високи
образователни резултати – по тяхна преценка
за допълнително финансиране на дейностите
им и/или за поощряване на педагогическите
специалисти;
2. от детските градини и училищата с ниски
образователни резултати – целево за реализиране на програми или отделни мерки за
повишаване на образователните резултати.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени
за детските градини и училищата с ниски
образователни резултати, се разходват след
предварително одобрено разпределение от
първостепенния разпоредител с бюджет и не
може да се използват за възнаграждения на
педагогическите специалисти.
(4) Образователните резултати по ал. 2 се
определят по методология, утвърдена с държавния образователен стандарт за финансирането
на институциите. Задължителен елемент от
методологията са резултатите от обучението
и оценката от инспектирането.
(5) Условията и редът за разпределение на
средствата по ал. 1 се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет
и/или съгласно правилата за финансиране от
съответния европейски фонд или програма.
Чл. 285. Средствата по чл. 283, ал. 1 и чл. 284,
ал. 1 могат да се предоставят въз основа на
допълващи стандарти или нормативи за дете
или ученик, определени с акта по чл. 282, ал. 1
и броя на децата и учениците. В тези случаи се
прилага разпоредбата на чл. 282, ал. 13.
Чл. 286. (1) Средствата от държавния бюджет за национални програми за развитие на
образованието включват разходите от държавния бюджет за реализиране на национални
мерки и дейности, чиито цели не могат да
бъдат постигнати в желаната степен, ако се
финансират в рамките на средствата по чл. 280,
ал. 3, т. 1, 2 и 3.
(2) Със средствата по ал. 1 може да се
насърчава разработването и да се подпомага
финансирането на общински програми за
развитие на образованието, когато мерките и
дейностите по националната програма предполагат те да бъдат планирани, организирани и
изпълнени най-ефективно на общинско ниво.
(3) Програмите по ал. 1 се одобряват от
Министерския съвет.
Чл. 287. (1) Средствата от държавния бюджет
за издръжка на дейностите по възпитанието и
обучението на децата и учениците в частните
детски градини и училища се определят по
бюджетите на общините, на чиято територия
се намира тяхното седалище, въз основа на
стандарти за дете и ученик и на броя на децата и учениците.
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(2) Средствата, получени от общината по
стандарти, се разпределят между частните
училища и детски градини, включени в системата на държавно финансиране въз основа
на броя на децата и учениците. В тези случаи
се прилага разпоредбата на чл. 282, ал. 13.
(3) С получените от държавния бюджет
средства частните детски градини и частните
училища финансират само дейностите по обучение, възпитание и социализация на децата и
учениците, определени с акта по чл. 282, ал. 2.
(4) С приходите от дейностите срещу заплащане по чл. 10, ал. 3, както и с приходи,
реализирани на друго основание в частните
детски градини и частните училища не могат
да се финансират разходи за дейности, финансирани със средства от държавния бюджет.
(5) За изразходваните средства по ал. 1 и
по чл. 283, ал. 3 частните училища и частните
детски градини водят обособена аналитична
отчетност.
(6) Частните детски градини и частните
училища изготвят и представят периодични
касови отчети за разходите по ред, определен
от министъра на финансите и от министъра
на образованието и науката.
(7) Неизразходваните средства от субсидията
на частните детски градини и частните училища в рамките на текущата година могат да
се използват само за финансиране на същите
дейности през следващата година.
(8) При прекратяване на участието на частните детски градини или частните училища
в системата на държавно финансиране или
при прекратяване на дейността им неизразходваните средства от държавния бюджет
подлежат на възстановяване при условия и по
ред, определени с държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите.
(9) Общината и регионалното управление
на образованието осъществяват контрол върху
разходваните от частните детски градини и
училища средства, получени от държавния
бюджет.
Чл. 288. При установяване на нарушение на
нормативните актове, извършено от частната
детска градина или от частното училище, включени в системата на държавното финансиране,
както и при ниски образователни резултати,
определени по методологията по чл. 284, ал. 4,
се преустановява предоставянето на средства
от държавния бюджет до отстраняване на
нарушенията при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за
финансирането на институциите.
Чл. 289. (1) Държавните и общинските училища прилагат система на делегиран бюджет,
която дава право на директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с бюджет,
а в общините с районно деление – на второстепенен или третостепенен разпоредител с
бюджет по решение на общинския съвет;
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2. да извършва компенсирани промени по
плана на приходите и разходите, в т.ч. между
дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
3. да се разпореж да със средствата на
училището;
4. да определя числеността на персонала,
индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и
паралелките, както и броя на учениците в тях
съобразно утвърдения бюджет на училището
и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането
на учебния план.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директорите на училища да реализират собствени приходи, като
им предоставят за управление ползваната от
тях държавна или общинска собственост в
случаите, в които те не разполагат с тези права
по силата на нормативен акт. По изключение
може да не се делегира правото за реализиране на приходи от ползваната от училищата
държавна или общинска собственост, когато
тя представлява относително териториално
обособена единица, която има самостоятелно
отчитане на разходите и не представлява част
от присъщата на училището дейност.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
съответно и по отношение на детските градини
и центровете за подкрепа за личностно развитие, когато по решение на първостепенния
разпоредител с бюджет те прилагат система
на делегиран бюджет.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да финансират разходи на
институции извън системата на предучилищното и училищното образование за сметка на
предоставените им средства по чл. 280, ал. 3.
Чл. 290. (1) Министерството на образованието и науката публикува на интернет
страницата си информация по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по
първостепенни разпоредители с бюджет за:
1. броя на децата и учениците към 1 януари
на текущата година съгласно информационната
система на министерството;
2. броя на децата и учениците, за които са
разчетени средствата за образование, получени
от първостепенните разпоредители с бюджет
съгласно закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет публикуват на интернет страницата си
информация по институции и по компоненти
за разпределението на средствата по формули.
(3) Училищата и детските градини, прилагащи система на делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си
бюджет и отчета за изпълнението му.
Чл. 291. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети
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за изпълнението на бюджета на училището,
детската градина или центъра за подкрепа за
личностно развитие в срок до края на месеца,
следващ съответното тримесечие.
Чл. 292. (1) При случаи, в които в нормативно установените срокове не са предоставени или възстановени средствата по чл. 280,
ал. 3, т. 1, 2 и 3 или по чл. 282, ал. 21, т. 1,
2 и 4, министърът на образованието и науката може да предложи да бъдат наложени
на първостепенните разпоредители с бюджет
предвидените с чл. 107 от Закона за публичните финанси санкции за съответната сума
на неизпълнението на бюджета на училището,
детската градина или центъра за подкрепа за
личностно развитие.
(2) В случай на намаление на бюджетното
взаимоотношение на бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет с централния
бюджет в резултат на прилагането на ал. 1,
освободените средства могат да бъдат предоставени по бюджета на съответното училище,
детска градина или център за подкрепа за
личностно развитие, който не е получил дължимия трансфер от първостепенния разпоредител с бюджет като трансфер чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката.
Чл. 293. (1) Собствените приходи на държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно
развитие са:
1. приходите от наем на недвижими имоти
и движими вещи;
2. приходите от собствени земеделски земи
и гори;
3. приходите от права на интелектуална
собственост;
4. приходите от реализация на продукция
и услуги от практическо обучение;
5. приходите от дарения и завещания;
6. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да намаляват размера на средствата от държавния или общинския бюджет,
определени при условията и по реда на този
закон за държавните и общинските детски
градини, училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие за сметка на собствените
им приходи.
Чл. 294. Допълнителното финансиране по
чл. 282, ал. 21, т. 3 се предоставя:
1. по решение на първостепенния разпоредител с бюджет, по ред и условия, определени
от него;
2. за паралелки с брой на учениците под
нормативно определения минимум, определено
като размер с подзаконов нормативен акт;
3. за плащания, дължими от институции,
прилагащи система на делегиран бюджет в
рамките на текущата година, като тези средства подлежат на възстановяване по бюджета
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на първостепенния разпоредител с бюджет за
сметка на бюджета на институцията, прилагаща система на делегиран бюджет за следващата
година, при условия и по ред, определени от
първостепенния разпоредител с бюджет.
Чл. 295. (1) В случай че просрочените
задължения на държавно или общинско училище, както и на държавна или общинска
детска градина или център за подкрепа за
личностно развитие, прилагащи система на
делегиран бюджет, надвишат 20 на сто от
утвърдените разходи в годишен размер, директорът носи дисциплинарна отговорност
по реда на Кодекса на труда. Предложението
за налагане на дисциплинарно наказание се
прави от финансиращия орган.
(2) В случаите по ал. 1 в едномесечен срок
от установяване на превишението, когато е наложено дисциплинарно наказание, директорът
съставя и изпълнява програма за оптимизация
на разходите и преодоляване на недостига,
която се утвърждава от финансиращия орган.
Чл. 296. Специализираните обслужващи
звена се финансират от държавния бюджет
чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.
Чл. 297. (1) От държавни я бюд жет се
осигуряват средства за подпомагане на обучението по учебните предмети Български
език и литература, История и цивилизация,
География и икономика в частта им, отнасяща
се до историята и географията на България,
организирано в чужбина от:
1. организации на българи, живеещи извън
Република България, регистрирани съгласно
законодателството на съответната държава
за извършване на образователно-културна
дейност;
2. дипломатическите представителства на
Република България в чужбина;
3. български православни църковни общини;
4. Славянобългарския манастир „Св. Вмчк.
Георги Зограф“ – Атон, Гърция.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от
държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката при
условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(3) Обучението по ал. 1 се организира за
децата от предучилищна възраст и за учениците от I до XII клас по учебни програми и
учебни помагала, утвърдени от министъра на
образованието и науката.
Чл. 298. (1) Издръжката на децата в пред
училищното образование в държавните и
общинските детски градини и училища се
осигурява със средства от държавния бюджет
и със средства от общинския бюджет.
(2) Родителите на децата заплащат такси за
издръжка на дейности, които не се финансират
от държавния бюджет.
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(3) Размерът и редът за заплащане на таксите по ал. 2 се определят:
1. със Закона за местните данъци и такси – за общинските детски градини и училища;
2. с акт на Министерския съвет – за държавните детски градини и училища.
(4) Родителите не заплащат такси в случаите, определени с нормативен акт.
Чл. 299. Допълнителните услуги по чл. 68
в детските градини се заплащат при условия
и по ред, определени с наредба на съответния
общински съвет.
Чл. 300. (1) В системата на предучилищното
и училищното образование се събират такси
в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, за:
1. разглеждане на заявление за издаване
на разрешение за вписване на частна детска
градина или частно училище в регистъра на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование или на промяна на
частна детска градина или частно училище;
таксата включва разходите за извършване
оценка на съответствието на заявените факти
и обстоятелства и представените документи
с изискванията за вписване на частна детска
градина или частно училище или с изискванията за вписване на промяна на частна детска
градина или частно училище;
2. издаване на удостоверение за вписване
на частна детска градина или частно училище
или за вписване на промяна на частна детска
градина или частно училище; таксата включва
разходите за подготовка на удостоверението;
3. разглеждане на заявления за одобряване
на познавателна книжка, учебник или учебен
комплект за предучилищното и училищното
образование; таксата включва разходите за
проверка на внесените документи;
4. извършване оценка на познавателна
книжка, учебник или учебен комплект за съответствието им с държавния образователен
стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13;
5. признаване на документ за завършен етап
на училищно обучение, степен на образование
и степен на професионална квалификация,
издаден от училища на чужди държави, и за
издаване на удостоверение; таксата се определя в зависимост от признавания етап на
училищно обучение, степента на образование
и професионална квалификация и включва
разходите за проверка на документите и за
извършване на експертна оценка за съпоставяне продължителността на обучението, вида
на училището, в което е извършено обучението, и учебните предмети с изискванията на
нормативните актове и учебните планове и
програми, действащи в системата на пред
училищното и училищното образование;
6. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално
учене; таксата се определя в зависимост от
вида на валидирането и включва разходите
за проверка на внесените документи и за
провеждане на изпитването;
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7. разглеждане на заявления и извършване
оценка на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти; таксата включва разходите за
проверка на внесените документи и за оценяване на програмите;
8. провеждане на курсове за ограмотяване,
курсове за придобиване на компетентности
за завършен прогимназиален етап или за
завършени класове от прогимназиален етап
и курсове за признаване на професионална
квалификация; таксата включва разходите за
обучение и за провеждане на изпитването;
9. обучение на граждани на трети държави
над задължителната училищна възраст; таксата
включва разходите за обучение.
(2) Приходите от таксите по ал. 1, т. 1 – 5
постъпват в приход на бюджета на Министерството на образованието и науката, а таксите
по ал. 1, т. 6 – 9 – по бюджета на съответното
училище.
(3) Таксите по ал. 1, т. 5 не се събират,
когато лицата, които искат признаване, са в
задължителна училищна възраст.
(4) Таксите по ал. 1, т. 6 и 8 не се събират,
когато дейностите се финансират със средства
от национални и международни програми и
проекти.
Чл. 301. (1) Дейностите извън финансираните от държавата по чл. 10, ал. 3, които
се извършват срещу заплащане от частните
детски градини или училища, се определят
с правилника на съответната частна детска
градина или частно училище.
(2) Условията и редът за заплащане на
дейностите по ал. 1 и размерът на плащането
се определят с договор между частната детска
градина или частното училище и родителя на
детето или ученика.
(3) Частните детски градини и училища,
включени в системата на държавно финансиране, могат да събират средства от родителите
за компенсиране на извършени от тях разходи
за осигуряване и поддържане на материалнотехническата база, в която се извършват дейностите по осъществяване на задължителното
предучилищно и училищно образование на
децата и учениците, като максималният размер
за дете или ученик се определя съгласно методика, утвърдена с държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите.
(4) Участието на детето или ученика в
дейности по ал. 1 не може да е задължително
условие за неговото записване в частна детска градина или училище и участието му в
дейностите по задължително предучилищно
и училищно образование.
Раздел II
Имущество
Чл. 302. (1) Държавните и общинските недвижими имоти, предоставени за управление
на държавните и общинските училища, детски
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градини и центрове за подкрепа за личностно
развитие, са публична държавна, съответно
публична общинска собственост.
(2) От датата на влизане в сила на акта за
обявяване на държавно училище за общинско
имотите – публична държавна собственост,
предоставени на училището преди обявяването
му за общинско, преминават в собственост
на общината, на територията на която се намират имотите, и стават публична общинска
собственост, а вещите – държавна собственост,
стават собственост на общината, финансираща
училището.
(3) Имотите и вещите по ал. 2 се предоставят за управление на училището, което ги е
управлявало до обявяването му за общинско,
и се ползват само за целите на образователния
процес, без да променят предназначението си.
(4) Когато седа лището на у чилището,
управляващо имотите по ал. 2, е извън територията на общината, която ги придобива,
след влизането в сила на акта за обявяване
на училището за общинско общината приобретател предоставя имотите за управление
на финансирани от нея училища.
(5) От датата на влизане в сила на акта за
обявяване на общинско училище за държавно
имотите и вещите, предоставени на училището
преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, управляват
се от училището и се ползват само за целите
на образователния процес, без да променят
предназначението си.
Чл. 303. Придобитите възмездно от държавните и общинските училища, детски градини
и центрове за подкрепа за личностно развитие
недвижими имоти и движими вещи са със
статут на частна държавна, съответно частна
общинска собственост.
Чл. 304. Придобитите безвъзмездно от
държавните и общинските училища, детски
градини и центрове за подкрепа за личностно
развитие недвижими имоти и движими вещи,
както имотите и вещите, собствеността върху
които им е възстановена, са собственост на
училището, детската градина или центъра.
Чл. 305. (1) Имотите или части от тях и
вещите, освободени в резултат на закриване
или преобразуване на държавни и общински
училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват
за образователни, здравни, социални или
хуманитарни дейности по реда на Закона за
държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по
прилагането им.
(2) Имотите или части от тях и вещите,
освободени в резултат на закриване или
преобразу ване на държавни и общинск и
училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма
обществена потребност за ползването им за
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дейностите по ал. 1, могат да се ползват и за
други дейности при едновременно изпълнение
на следните условия:
1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването
им за образователни, здравни, социални или
хуманитарни дейности;
2. налице е положително становище на
министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните
потребности в общината;
3. населеното място е с население под 5
хиляди души.
Г л а в а
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НАСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими
доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.
(2) Към всяко училище, детска градина или
център за подкрепа за личностно развитие
може да се създава само едно настоятелство.
(3) Настоятелство може да се създава и
към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в
населеното място, към които няма създадено
настоятелство по ал. 2.
(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност и организират
дейността си при условията и по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел и в
съответствие с разпоредбите на този закон, на
устава или на учредителния си акт.
Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява
по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за
личностно развитие или на родители, учители
или общественици.
(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за
масово осведомяване и/или лично до видни
общественици, дарители, представители на
юридически лица.
Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са
общото събрание и съветът на настоятелите.
(2) Членовете на съвета на настоятелите
се избират от общото събрание за срок до 4
години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду
членовете си председател.
Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата:
1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за
детската градина, училището или центъра за
подкрепа за личностно развитие и контролират
целесъобразното им разходване;
2. подпомагат изграждането и поддържането
на материално-техническата база на детската
градина, училището или центъра за подкрепа
за личностно развитие;
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3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт
и при решаването на други социално-битови
проблеми на децата, учениците, учителите от
училището, детската градина или центъра за
подкрепа за личностно развитие;
4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците,
за заниманията по интереси, организирания
отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
5. организират и подпомагат обучения на
родителите по въпросите на възпитанието и
развитието на техните деца;
6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или
центъра за подкрепа за личностно развитие;
7. сигнализират компетентните органи при
извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.
Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел І
Откриване, преобразуване, промяна и закри
ване на държавните и общинските институции
Чл. 310. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед открива, преобразува,
променя и закрива:
1. държавните училища;
2. общинските училища;
3. специализираните обслужващи звена;
4. държавните и общинските центрове за
специална образователна подкрепа.
(2) Училищата по изкуствата и училищата
по културата се откриват, преобразуват, променят и закриват при условията и по реда на
Закона за закрила и развитие на културата.
(3) Заповедта за откриване, преобразуване,
промяна или за закриване на държавните
детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 2 и на
българските държавни училища в чужбина
се издава в съответствие с международните
договорености и се съгласува с министъра на
външните работи.
(4) Държавните детски градини по чл. 35,
ал. 2, т. 1 се откриват, преобразуват, променят и закриват със заповед на министъра на
отбраната след съгласуване с министъра на
образованието и науката.
(5) Общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, с
изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, се откриват,
преобразуват, променят или закриват със
заповед на кмета на общината след решение
на общинския съвет.
Чл. 311. (1) Държавните и общинските
институции в системата на предучилищното
и училищното образование се преобразуват
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чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне.
Неспециализираните училища се преобразуват
и чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1 и 2.
(2) В държавните и общинските детски
градини и училища може да се извършват
промени, свързани със:
1. наименованието;
2. официалния адрес;
3. адреса на сградите, в които се провежда
обучението.
(3) В професионалните гимназии и в спортните училища може да се извършва и промяна
на финансиращия орган.
(4) В специализираните обслужващи звена,
освен промените по ал. 2, т. 1 и 2, може да се
извършват и промени, свързани с предмета
на дейност по чл. 50.
(5) В центровете за подкрепа за личностно
развитие, освен промените по ал. 2, може да се
извършват и промени, свързани с предмета на
дейност по чл. 49 в съответствие с чл. 49, ал. 6.
Чл. 312. (1) Производството по издаването
на заповедта за откриване, преобразуване,
промяна и закриване на държавните и общинските училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна
подкрепа и на специализираните обслужващи
звена започва по писмено предложение на
финансиращия орган.
(2) За държавните училища, с изключение
на българските училища в чужбина, както и
за държавните центрове за специална образователна подкрепа, за които финансиращ орган
е министърът на образованието и науката,
производството по издаване на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване
започва по негова инициатива или по писмено
предложение на началника на регионалното
управление на образованието.
(3) За българските училища в чужбина
производството по издаване на заповедта за
откриване, преобразуване, промяна и закриване започва по инициатива на министъра
на образованието и науката при условията на
международни договори, по които Република
България е страна.
(4) За училища към местата за лишаване
от свобода производството по издаване на
заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване започва по инициатива на
министъра на правосъдието.
(5) Производството за издаване на заповед
за промяна на наименованието на държавно
училище може да започне и по писмено мотивирано предложение на директора, направено
въз основа на решение на педагогическия
съвет и съгласувано с финансиращия орган,
когато това не е министърът на образованието
и науката.
(6) Предложението на кмета за започване
на производството по ал. 1 за общинските
училища, както и за общинските центрове
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за специа лна образователна подкрепа се
внася след решение на общинския съвет и
след проверка и становище на регионалното
управление на образованието.
Чл. 313. (1) Производството по издаване
на заповедта за откриване, преобразуване,
промяна и закриване на:
1. държавните детски градини по чл. 35,
ал. 2, т. 1 започва по инициатива на министъра на отбраната;
2. държавните детски градини по чл. 35,
ал. 2, т. 2 започва по инициатива на министъра
на образованието и науката;
3. общинските детски градини и общинските
центрове за подкрепа за личностно развитие
започва по предложение на кмета на общината
след решение на общинския съвет.
(2) Производството за издаване на заповед
за промяна на наименованието на държавна
детска градина може да започне и по писмено
мотивирано предложение на директора, направено въз основа на решение на педагогическия
съвет и съгласувано с финансиращия орган,
когато това не е министърът на образованието
и науката.
Чл. 314. (1) Предложението за откриване
и преобразуване на държавно или общинско
училище, на държавен или общински център
за специална образователна подкрепа и на
специализирано обслужващо звено съдържа:
1. мотиви за необходимостта от откриване
или преобразуване;
2. наименование и официален адрес;
3. адрес на сградите, в които се провежда
обучението, съответно се осъществява дейността;
4. вид на училището;
5. етап и степен на образование, организация на учебния ден и профили или професии,
организация на предучилищното образование,
в случай че се осъществява – за училището;
6. професии, в случай че се предоставя
професионално обучение в съответствие с
чл. 49, ал. 2, т. 4, организация на учебния ден,
организация на предучилищното образование,
в случай че се осъществява – за държавния
и общинския център за специална образователна подкрепа;
7. предмет на дейност – за специализираното обслужващо звено;
8. учебната година, от която се предлага
откриването или преобразуването – за училището, и за държавния и общинския център за
специална образователна подкрепа;
9. информация за броя на децата и учениците, които ще се възпитават и обучават
в училището или в държавния и общинския
център за специална образователна подкрепа,
и възможностите за пренасочването им – при
преобразуване;
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10. информация за осигурен транспорт
до училището и до държавния и общинския
център за специална образователна подкрепа,
към което са пренасочени учениците – при
преобразуване;
11. информация за достъпна архитектурна
среда за деца и ученици със специални образователни потребности и материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване
на дейността на училището и на държавния
и общинския център за специална образователна подкрепа;
12. предложение за съхранение на задължителната документация – при преобразуване.
(2) Предложението за промяна на държавните и общинските училища, на държавния и
общинския център за специална образователна
подкрепа и на специализираните обслужващи
звена съдържа:
1. подробно описание на исканата промяна;
2. мотиви за необходимостта от промяната;
3. посочване на учебната година, от която
се предлага промяната за училищата и за
държавния и общинския център за специална
образователна подкрепа.
(3) Предложението за закриване на държавните и общинските училища, на държавните
и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на специализираните
обслужващи звена съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес;
3. вид на училището;
4. етап и степен на образование и организация на учебния ден и профили или професии,
организация на предучилищното образование,
в случай че се осъществява – за училището;
5. професии, в случай че се предоставя
професионално обучение в съответствие с
чл. 49, ал. 2, т. 4, организация на учебния ден,
организация на предучилищното образование,
в случай че се осъществява – за държавния
и общинския център за специална образователна подкрепа;
6. информация за броя на децата и учениците и възможностите за пренасочването им;
7. информация за собствеността и предложение за разпредел яне, прехвърл яне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
8. предложение за приемане и съхраняване
на задължителната документация;
9. информация за осигурен транспорт до
училището, към което са насочени учениците.
(4) Предложението за откриване, преобразуване, промяна и закриване на общинска
детска градина и на центрове за подкрепа за
личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна
подкрепа, съдържа съответните реквизити по
ал. 1, 2 и 3 съобразно дейността им.
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(5) Към предложенията по ал. 1 – 4 се прилагат документите, определени с държавния
образователен стандарт за институциите в
предучилищното и училищното образование.
Чл. 315. (1) Предложенията за откриване,
преобразуване и закриване на държавните и
общинските училища, както и на държавните
и общинските центрове за специална образователна подкрепа, на ученическите общежития и на астрономическите обсерватории се
внасят в срок до 31 май и се разглеждат за
предстоящата учебна година.
(2) Предложенията за откриване, преобразуване, промяна и закриване на специализираните обслужващи звена се правят и
разглеждат целогодишно.
(3) Предложенията за преобразуване и закриване на държавни и общински училища,
както и на държавните и общинските центрове
за специална образователна подкрепа поради
намаляване броя на децата и учениците се
правят целогодишно и се разглеждат за предстоящата учебна година, а при преустановяване на
образователния процес поради липса на деца и
ученици се правят и разглеждат целогодишно.
(4) Предложенията за промени се правят
и се разглеждат целогодишно.
Чл. 316. (1) Документите за откриване,
преобразуване, промяна и закриване по чл. 314
се разглеждат и оценяват за съответствие с
изискванията на този закон и на нормативните
актове по прилагането му.
(2) Не се оценяват предложения, които:
1. не съдържат всички необходими документи;
2. са подадени след срока по чл. 315, ал. 1.
(3) По изключение, когато издаването на
документ е в правомощията на друг орган и
при условия, посочени в държавния образователен стандарт за институциите по чл. 22,
ал. 2, т. 11, може да се разглеждат и оценяват
предложения, които не съдържат този документ,
ако е представен друг, удостоверяващ наличие
на образувано производство пред този орган.
Чл. 317. (1) За изясняване на всички фак
ти и обстоятелства може да се изискват от
вносителя допълнителни документи.
(2) При необходимост оправомощени длъжностни лица може да извършват проверки на
място, както и да изискват от вносителя за
сверяване оригиналите на внесените документи.
Чл. 318. (1) Когато внесените документи за
откриване, преобразуване, промяна и закриване по чл. 314 не съответстват на изискванията
на този закон и на нормативните актове по
прилагането му, вносителят се уведомява за
допуснатите несъответствия и за срока за
отстраняването им, който не може да е пократък от 10 работни дни.
(2) В случаите по чл. 316, ал. 3, когато
при оценяване на внесените документи не са
констатирани несъответствия с нормативните
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изисквания или те са отстранени по реда на
ал. 1, вносителят се уведомява да представи
документа, чието издаване е в правомощията
на друг орган.
Чл. 319. (1) Органът по откриване, преобразуване, промяна и закриване взема решение
в едномесечен срок, като:
1. издава заповед за откриване, промяна,
преобразуване или закриване;
2. отказва откриване, промяна, преобразуване или закриване.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от
датата на отстраняване на недостатъците по
чл. 318, ал. 1 или от изтичане на срока за
отстраняването им.
Чл. 320. (1) Заповед за откриване, промяна,
преобразуване или закриване се издава, когато при разглеждането и оценяването не са
констатирани несъответствия с нормативните
изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Органът отказва откриване, промяна
или преобразуване, когато:
1. констатираните несъответствия не са
отстранени или не са отстранени в определения срок;
2. в случаите по чл. 318, ал. 2 вносителят не
е представил съответните документи до 1 юли
преди началото на учебната година, за която се
иска откриване, промяна или преобразуване.
(3) Актовете по ал. 1 и 2 се обнародват в
„Държавен вестник“ и влизат в сила от деня
на обнародването им, освен ако в тях е предвидено друго.
Чл. 321. (1) Заповедта за откриване или
преобразуване на държавна и общинска детска
градина или училище и на център за подкрепа
за личностно развитие съдържа:
1. наименованието, седалището и официалния адрес на детската градина, училището
или центъра;
2. адреса на сградата, в която ще се провежда обучението;
3. организацията на предучилищното образование за детската градина, вида на училището или предмета на дейност на центъра;
4. условията и реда за пренасочване на
децата и на учениците – при преобразуване;
5. условията и реда за съхраняване на задължителната документация и за разпределение
на имуществото – при преобразуване;
6. финансиращия орган.
(2) Заповедта за откриване или преобразуване на специализирано обслужващо звено
освен реквизитите по ал. 1, т. 1 и 6 съдържа
и предмета на дейност, и общата численост
на персонала.
Чл. 322. (1) Заповедта за закриване на
държавна и общинска детска градина или
училище, на център за подкрепа за личностно
развитие и на специализирано обслужващо
звено съдържа:
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1. наименованието, седалището, официалния адрес;
2. условията и реда за пренасочване на
децата и учениците;
3. условията и реда за съхраняване на задължителната документация;
4. условията и реда за разпределяне на
имуществото.
(2) Заповедта за закриване на специализирано обслужващо звено съдържа данните по
ал. 1, т. 1, 3 и 4.
Чл. 323. Конкретните условия и ред за откриване, преобразуване, промяна и закриване
на държавни и общински детски градини или
училища, на центрове за подкрепа за личностно
развитие и на специализирани обслужващи
звена се определят с държавния образователен стандарт за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
Раздел ІІ
Откриване, преобразуване, промяна и закри
ване на духовните училища
Чл. 324. (1) Духовните училища се откриват, преобразуват и променят по искане на
централен орган на признатата религиозна
институция в страната.
(2) Духовните училища се преобразуват чрез
вливане, сливане, отделяне или разделяне.
(3) В духовните училища освен промените
по чл. 311, ал. 2 може да се извършват и промени, свързани със:
1. наименованието на съответната религиозна институция;
2. професиите, по които се организира
обучението;
3. директора на училището.
(4) Духовните училища се закриват:
1. по искане на централния орган на съответната религиозна институция;
2. когато дейността на религиозната институция е прекратена;
3. когато се установи, че не се спазват
изискванията на този закон и на нормативните
актове по прилагането му;
4. при налагане на ограничителна мярка по
чл. 8, ал. 1, т. 4 от Закона за вероизповеданията.
Чл. 325. (1) Духовните училища се откриват,
преобразуват, променят и закриват с решение на Министерския съвет по предложение
на министъра на образованието и науката с
изключение на случаите по чл. 324, ал. 3, т. 3
и ал. 4, т. 4.
(2) Производството по издаване на запо
ведта за откриване, преобразуване и промяна
започва по писмено искане на съответния
централен орган на призната религиозна институция в страната.
(3) Производството по издаване на заповедта
за закриване на духовните училища започва:
1. по искане на съответния централен орган
на призната религиозна институция в страната;
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2. по предложение на регионалното управление на образованието след извършване на
проверка;
3. по предложение на органа, признал религиозната институция.
Чл. 326. (1) Искането за откриване и преобразуване на духовни училища съдържа:
1. данни за съответния централен орган на
признатата религиозна институция в страната;
2. наименование на духовното училище;
3. седалище, официален адрес на духовното училище и адрес на сградата (сградите),
където ще се провежда обучението, като задължително се посочва и идентификаторът на
недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона
за кадастъра и имотния регистър; при използване на несамостоятелна част от сградата се
конкретизират помещенията;
4. данни за директора на училището;
5. профили или професии и организация
на учебния ден;
6. учебната година, от която се предлага
откриването или преобразуването;
7. брой класове и паралелки за всеки клас, в
които ще се организира обучение през първата
година след откриването или преобразуването;
8. сведения за броя на учениците, които
ще се обучават в училището, и сведения за
възможностите за пренасочването им – при
преобразуване;
9. предложение за съхранение на задължителната документация – при преобразуване.
(2) Искането за промяна съдържа:
1. подробно описание на исканата промяна;
2. мотиви за необходимостта от промяната;
3. посочване на учебната година, от която
се предлага промяната.
(3) Искането за закриване съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. посочване на учебната година, от която
се предлага закриване;
3. информация за насочване на учениците и
за съхраняване на училищната документация.
(4) Към исканията за откриване, промяна,
преобразуване и закриване се прилагат документите, определени с държавния образователен стандарт за институциите по чл. 22,
ал. 2, т. 11.
Чл. 327. (1) При разглеждане и оценяване
на документите за откриване, преобразуване,
промяна и закриване на духовни училища се
прилагат съответно чл. 315 – 320.
(2) Конкретните условия и ред за откриване, преобразуване, промяна и закриване на
духовни училища се определят с държавния
образователен стандарт за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
Чл. 328. (1) Решението за откриване или
преобразуване на духовно училище освен
реквизитите по чл. 321, ал. 1 съдържа и:
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1. данни за признатата религиозна институция в страната и за нейния централен орган;
2. профилите или професиите, по които се
организира обучението;
3. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на
образование и за професионална квалификация.
(2) Решението за закриване на духовно
училище съдържа реквизитите по чл. 322,
ал. 1, т. 1 – 3.
(3) В случаите по чл. 324, ал. 4, т. 4 духовното училище се закрива от влизането в сила
на акта за налагане на ограничителната мярка.
Чл. 329. (1) При промяна на директора на
духовно училище съответният централен орган
на призната религиозна институция уведомява
министъра на образованието и науката преди
сключването на договор с директора.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат документите, определени с държавния
образователен стандарт за институциите по
чл. 22, ал. 2, т. 11.
(3) При необходимост министърът на образованието и науката може да изиска допълнителна информация от съответния централен
орган на призната религиозна институция.
(4) Трудовият договор с директора може да
бъде сключен след разрешение на министъра
на образованието и науката.
(5) Министърът на образованието и науката
издава или отказва да издаде разрешението
по ал. 4 в 14-дневен срок от постъпване на
документите по ал. 2 или на допълнителната
информация по ал. 3.
(6) Въз основа на разрешението по ал. 5
промяната на директора се вписва в регистъра
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Раздел IІІ
Създаване, регистрация и промени на частни
детски градини и частни училища
Чл. 330. (1) Частните детски градини и
училища се създават, преобразуват, променят и прекратяват дейността си при спазване
изискванията на този закон и при условията
и по реда на Търговския закон, на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или на
Закона за кооперациите или при условията и по
реда на законодателството на държава членка.
(2) Частните детски градини и училища не
може да се учредяват като търговски дружества – публични предприятия по смисъла на
чл. 61 от Търговския закон.
(3) Юридическите лица по ал. 1 не може
да имат друг предмет на дейност освен дейност на детска градина или училище и може
да извършват дейност само на една детска
градина или училище.
Чл. 331. (1) Създадените частни детски
градини и частни училища може да осъществяват дейността си само след вписване
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в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
и издаване на удостоверение за вписване от
министъра на образованието и науката или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Вписването в регистъра на институциите
се извършва по заявление на частната детска
градина или частното училище, което съдържа:
1. данни за юридическото лице;
2. единния идентификационен код или кода
по БУЛСТАТ;
3. данни за директора на детската градина
или училището;
4. учебната година, от която се иска вписване в регистъра на институциите;
5. вид на училището по чл. 38, ал. 1 и 2
или чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3;
6. форми на обучение и организация на
учебния ден;
7. профили или професии;
8. седалище и официален адрес на детската
градина или училището и адрес на сградата/
сградите, където ще се провежда образователният процес, като задължително се посочва и
идентификаторът на недвижимия имот съгласно
чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при използване на несамостоятелна част
от сградата се конкретизират помещенията;
9. наименование на детската градина или
училището.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документите, определени с държавния
образователен стандарт за институциите в
предучилищното и училищното образование.
(4) Частните детски градини и училища
по чл. 40, ал. 4 представят към заявлението
си и писмени доказателства, удостоверяващи
правото им да провеждат обучение в съответствие с изискванията на чуждата образователна система.
(5) С декларация не може да се доказват
образователно-квалификационна степен, професионална квалификация, учителски стаж,
както и други факти и обстоятелства, за чието
установяване със закон е предвиден друг ред.
Чл. 332. (1) Заявленията за вписване в регистъра на институциите се внасят целогодишно,
като внесените до 31 януари на календарната
година се разглеждат за предстоящата учебна
година, освен ако не е поискано разглеждането
им за по-късна учебна година.
(2) При разглеждането и оценяването на
заявленията и приложените към тях документи
се прилагат съответно чл. 316 – 318.
Чл. 333. (1) Министърът на образованието
и науката в едномесечен срок издава заповед,
с която разрешава или отказва да разреши
вписване в регистъра на институциите.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от
датата на отстраняване на недостатъците по
чл. 318, ал. 1 или от изтичане на срока за
отстраняването им.
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(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава при
условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При издаването на разрешение за вписване и на удостоверение за вписване не се
прилага принципът на мълчаливо съгласие.
Чл. 334. (1) Министърът на образованието
и науката разрешава вписване в регистъра
на институциите, когато при разглеждането
и оценяването на внесените документи не са
констатирани несъответствия с нормативните
изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Разрешението по ал. 1 съдържа:
1. наименованието, седалището и официалния адрес на детската градина или училището;
единния идентификационен код или кода по
БУЛСТАТ;
2. адреса на сградата, в която ще се провежда
образователният процес, както и идентификатора на недвижимия имот съгласно чл. 26 от
Закона за кадастъра и имотния регистър; при
използване на част от сграда се конкретизират
помещенията;
3. вида на училището по чл. 38 или чл. 39,
ал. 2, т. 1 – 3;
4. профилите или професиите, по които се
организира обучението;
5. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на
образование и за професионална квалификация.
(3) Въз основа на разрешението по ал. 1
частната детска градина или частното училище се вписва в регистъра на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
(4) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписването по ал. 1
в 7-дневен срок от извършването му.
(5) Действието на регистрацията и удостоверението е безсрочно.
Чл. 335. Министърът на образованието
и науката отказва вписване в регистъра на
институциите, когато:
1. констатираните несъответствия не са
отстранени или не са отстранени в определения срок;
2. в случаите по чл. 318, ал. 2 заявителят не
е представил съответните документи до 1 юли
преди началото на учебната година, за която се
иска откриване, промяна или преобразуване.
Чл. 336. (1) В частната детска градина или
в частното училище може да се извършват
промени, свързани със:
1. наименованието (фирмата), седалището,
официалния адрес;
2. директора на детската градина или
училището;
3. помещенията или сградите, където се
провежда образователният процес;
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4. профилите или професиите, по които се
организира обучението;
5. авторските учебни програми за пред
училищно образование, съответно авторските
учебни програми по професионална подготовка;
6. вида на училището по чл. 38, ал. 1 и 2
или по чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3.
(2) Промените по ал. 1 подлежат на вписване
в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
по заявление на частната детска градина или
частното училище.
(3) Заявлението за вписване на промяна
на частната детска градина или частното
училище съдържа:
1. подробно описание на исканата промяна;
2. мотиви за необходимостта от промяната;
3. посочване на учебната година, от която
се предлага промяна по ал. 1, т. 4 – 6.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат
документите, определени в държавния образователен стандарт за институциите.
(5) Заявленията по ал. 3 се внасят и се
разглеждат целогодишно, с изключение на
заявленията за промяна по ал. 1, т. 4 – 6, които се внасят и се разглеждат в сроковете по
чл. 332, ал. 1.
Чл. 337. (1) При разглеждането и оценяването на заявленията за промени по чл. 336,
ал. 1, т. 1, 3 – 6 и на приложените към тях
документи се прилагат съответно чл. 316 – 318,
333, чл. 334, ал. 1 и чл. 335.
(2) Разрешението за вписване на промяна
по чл. 336, ал. 1, т. 4 – 6 съдържа учебната
година, от която се разрешава промяната.
Чл. 338. (1) Въз основа на разрешението за
вписване съответната промяна в частната детска градина или в частното училище се вписва
в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписване на промяната
в 7-дневен срок от извършването є.
(3) В случаите на промяна на помещенията
или сградите, където се провежда образователният процес, преместването на децата и
учениците може да се извърши след вписване
на промяната в регистъра на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование и издаване на удостоверението
по ал. 2.
Чл. 339. (1) Заявленията за промяна на
директора се подават преди сключване на
договор с директора.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите, определени с държавния образователен стандарт за институциите.
(3) При необход и мос т м и н ис т ър ът на
образованието и науката може да изиска допълнителна информация от частната детска
градина или частното училище.
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(4) Договорът с директора по ал. 1 може да
бъде сключен след разрешение на министъра
на образованието и науката по ал. 5.
(5) Министърът на образованието и науката
издава или отказва да издаде разрешение за
сключване на договора с директора по ал. 1 в
14-дневен срок от постъпване на документите
по ал. 2 или на допълнителната информация
по ал. 3.
(6) Въз основа на разрешението по ал. 5
промяната на директора се вписва в регистъра
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 340. (1) Частната детска градина и частното училище се заличават от регистъра на
институциите, когато се установи, че системно
не се спазват изискванията на този закон и
на нормативните актове по прилагането му.
(2) Производството за заличаване от регистъра на институциите започва по инициатива
на министъра на образованието и науката или
по предложение на регионалното управление
на образованието при констатирани нарушения
в дейността на частната детска градина или
на частното училище.
(3) За започване на производството се уведомява писмено частната детска градина или
частното училище.
(4) В 10-дневен срок от уведомяването по
ал. 3 частната детска градина или частното
училище има право на писмени възражения
и обяснения.
(5) В двумесечен срок от започване на
производството министърът на образованието и науката се произнася със заповед, след
като се изяснят фактите и обстоятелствата от
значение за случая и се обсъдят обясненията
и възраженията на частната детска градина
или на частното училище.
(6) В заповедта за заличаване по ал. 5 се
определят условията и редът за пренасочване
на учениците и съхраняване на задължителната документация.
(7) Въз основа на заповедта за заличаване
по ал. 5 частната детска градина или частното
училище се заличават от регистъра на институциите, а всички удостоверения за вписвания
се обезсилват.
Чл. 341. Когато частната детска градина
или частното училище са заличени от регистъра при условията и по реда на чл. 340, те
може да подадат заявление за ново вписване
не по-рано от една година от обезсилването
на удостоверението за вписване.
Чл. 342. (1) Частна детска градина или
частно училище се отписва от регистъра на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование въз основа на заповед на министъра на образованието и науката:
1. когато детската градина или училището не
започне дейността си най-късно до две години
от издаване на удостоверението за вписване
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в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование;
2. когато детската градина или училището
преустанови дейността си за повече от две
учебни години;
3. при прекратяване на юридическото лице.
(2) В заповедта за отписване се определят
условията и редът за пренасочване на учениците и съхраняване на задължителната
документация.
Чл. 343. (1) Когато частната детска градина
или частното училище са отписани от регистъра на институциите при условията и по реда
на чл. 342, те може да подадат заявление за
издаване на ново разрешение без ограничение
във времето.
(2) В случаите по ал. 1 заявленията се
разглеждат при облекчени условия, определени в държавния образователен стандарт за
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование.
(3) При условията по ал. 2 се разглеждат
и заявленията на новоучредените или приемащите юридически лица в случаите на
преобразуване на частна детска градина или
частно училище чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне.
Чл. 344. (1) Конкретните условия и ред за
вписване, промени, заличаване и отписване
от регистъра на институциите на частните
детски градини и частните училища се определят с държавния образователен стандарт за
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование.
(2) За разглеждане на заявленията и оценяване на документите по чл. 331 и 336 и за
издаване на удостоверенията по чл. 334, ал. 4 и
чл. 338, ал. 2 Министерството на образованието и науката събира такси в размер, определен
в тарифата по чл. 300, ал. 1.
Раздел ІV
Регистър на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
Чл. 345. (1) В Министерството на образованието и науката се създава и води публичен
регистър на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
в който се вписват:
1. държавните детски градини, държавните
и общинските училища – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване,
промени и закриване;
2. духовните училища – въз основа на решението на Министерския съвет за тяхното
откриване, преобразуване и закриване;
3. частните детски градини и училища – въз
основа на разрешението за вписване, промени,
заличаване и отписване, издадено от министъра на образованието и науката;
4. специа лизираните обсл у ж ващи звена – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване;
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5. държавните и общинските центрове
за специална образователна подкрепа – въз
основа на заповедта за тяхното откриване,
преобразуване, промени и закриване.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на
вписване в регистъра по ал. 1, както и редът
за вписване се определят с наредба на министъра на образованието и науката.
Чл. 346. (1) Във всяка община се създава и
води регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие, в
който служебно се вписват общинските детски
градини и центрове за подкрепа за личностно
развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа – въз
основа на заповедта за тяхното откриване,
преобразуване, промяна и закриване.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на
вписване в регистъра по ал. 1, както и редът
за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 347. (1) Родители, които не запишат
децата си, подлежащи на задължително пред
училищно или училищно образование, в детска
градина или училище, се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително
предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на
организация в детска градина или училище,
или подлежащи на задължително училищно
образование, записани в дневна, вечерна,
дистанционна или комбинирана форма на
обучение в училище, се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лв.
(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение
по чл. 124, ал. 2, се наказват с глоба в размер
от 50 до 150 лв.
(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от
100 до 500 лв.
(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни
лица, определени от кмета на общината.
(6) Наказателните постановления се издават
от кмета на общината или от овластено от
него длъжностно лице.
(7) Събраните средства от глоби постъпват
в приход по бюджета на съответната община
и се разходват само за дейности, свързани с
подпомагане на равния достъп, както и за
развитие на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 348. (1) Наказват се с глоба, съответно
с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
физически или юридически лица, които:
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1. организират и провеждат без регистрация
при условията и по реда на този закон дейности
по отглеждане, възпитание и обучение на деца
от тригодишна възраст до постъпването им в І
клас с цел издаване на документ за завършена
предучилищна подготовка;
2. организират и провеждат без регистрация при условията и по реда на този закон
дейности по обучение или валидиране на
компетентности на лица с цел издаване на
документ за завършен клас, етап или степен
на образование.
(2) При повторно извършване на нарушения
по ал. 1 се налага глоба или имуществена
санкция в двоен размер.
Чл. 349. (1) Автор или издател на познавателна книжка, учебник или учебен комплект, който разпространява произведението
в отклонение от одобрения проект, без да са
налице условията по чл. 161, ал. 4, се наказва
с глоба, съответно с имуществена санкция в
размер от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 се налага глоба, съответно
имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 350. (1) Автор или издател, който
разпространява произведение, въвеждащо в
заблуждение, че е одобрено от министъра на
образованието и науката като познавателна
книжка, учебник или учебен комплект, се
наказва с глоба, съответно с имуществена
санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 се налага глоба, съответно
имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 351. (1) Който не изпълни в срок задължително предписание по чл. 264, ал. 3,
се наказва с глоба, съответно с имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 се налага глоба, съответно
имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 352. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 348, 349, 350 и 351 се
съставят от длъжностни лица, определени
от министъра на образованието и науката, а
наказателните постановления се издават от
министъра на образованието и науката или
от овластени от него длъжностни лица.
(2) Събраните средства от глоби и имуществени санкции за нарушенията по ал. 1 се внасят
в приход по бюджета на Министерството на
образованието и науката.
Чл. 353. Актовете за установяване на нарушения и наказателните постановления по тази
глава се съставят, издават и обжалват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Автор“ е физическо лице или физически
лица, които в резултат на творческа дейност
са създали:
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а) познавателна книжка и/или учебник
и/или учебен комплект, които се ползват в
системата на предучилищното и училищното
образование;
б) проект на познавателна книжка и/или
проект на учебник и/или проект на учебен
комплект, с който да участват в открита от
Министерството на образованието и науката
процедура по оценяване и одобряване.
2. „Болничен учител“ е учител, който е назначен само за обучение на деца и ученици по
време на техния престой за лечение в болница.
3. „Българи, живеещи извън Република
България“ са българите по смисъла на чл. 2
от Закона за българите, живеещи извън Република България.
4. „Възраст за даден клас“ е съответната
за този клас възраст на учениците, които са
постъпили в I клас в учебната година с начало
в годината на навършването на 7-годишната
им възраст, не са повтаряли нито един от
предишните класове, не са пропускали учебна
година и не са завършвали повече от един
клас за една учебна година.
5. „Дейности, които са обект на държавна
политика“ са дейностите, изпълнявани от институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, до които децата
и учениците имат осигурен равен достъп и са
пряко свързани с отглеждането, възпитанието
и обучението им, придобиването на основно
и средно образование и/или професионална
квалификация или с подкрепа на личностното
им развитие. Тези дейности нямат икономически характер, определят се с държавния
образователен стандарт за финансирането на
институциите и се финансират изцяло или
частично от държавния бюджет в съответствие с този закон и при условия, по ред и в
размери, определени от Министерския съвет.
6. „Дете или ученик в риск“ е дете или
ученик:
а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от
родителски права или родителските им права
са ограничени;
б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или
унизително отношение или наказание във или
извън семейството му;
в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално
и социално развитие.
7. „Дете или ученик с изявени дарби“ е
дете или ученик с трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството
или спорта, надвишаващи постиженията на
неговите връстници.
8. „Държава членка“ е държава – членка
на Европейския съюз, или държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация
Швейцария.
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9. „Електронно издание“ е информация,
представена в цифрова форма, чрез използване
на общоприет стандарт за нейното визуализиране на компютър, мобилно устройство,
телевизор с мрежова свързаност или друго
подобно устройство, която включва учебно
съдържание, тестове, справочни материали,
връзки към външни ресурси, речници, образователни игри, мултимедия, изображения,
аудио- и видеоклипове, анимации, виртуална
реалност и други, даваща възможност за гъвкаво, интерактивно и адаптивно обучение, без
ограничение на времето и мястото и начина
на достъп, навсякъде и по всяко време.
10. „Издател на познавателна книжка,
учебник и учебен комплект“ е физическо лице,
регистрирано по реда на Търговския закон,
или юридическо лице, на което авторите са
предоставили авторските си права за участие
в открита от Министерството на образованието и науката процедура по оценяване и
одобряване, както и за последващите от това
дейности по отпечатване и разпространение.
11. „Квалификационен кредит“ e измерител на времето, в което педагогическият
специалист се е обучавал за повишаване на
квалификацията си по програми на организациите по чл. 222, ал. 1. Един квалификационен
кредит се присъжда за 16 академични часа,
от които не по-малко от 8 академични часа
са присъствени.
12. „Ключови компетентности“ са комплекс
от взаимозависими знания, умения и нагласи
или отношения, необходими за личностното
развитие на индивида през целия живот, за
изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за
пригодността му за реализация на пазара на
труда, определени на национално равнище
в съответствие с Европейската референтна
рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, приета с Препоръка на
Европейския парламент и на Съвета от 18
декември 2006 г.
13. „Курс за ограмотяване“ е обучение за
придобиване на компетентности за началния
етап на основното образование, достатъчни за
продължаване на образованието в следващ етап.
14. „Майчин език“ е езикът, на който говорят в семейството си:
а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в
значителна степен населяват територията на
Република България;
б) децата на гражданите на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация
Швейцария, упражняващи трудова дейност на
територията на Република България.
15. „Образователна среда“ е съвкупност
от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно протичане на образователния
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процес и активно взаимодействие на всички
заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането на системата на
предучилищното и училищното образование.
16. „Обучителни организации“ са организации, създадени в съответствие с Търговския
закон, Закона за юридическите лица с не
стопанска цел или Закона за кооперациите,
за осъществяване на дейност по обучение,
поддържане и повишаване на квалификацията
на педагогическите специалисти.
17. „Обща европейска езикова рамка“ (за
учене, преподаване и оценяване) е акт на
Съвета на Европа, изготвен в съответствие с
Препоръки R (82) 18 и R (98) 6 на Комитета
на министрите „за постигане на по-голямо
единство меж ду страните членки“, който
представлява обща основа за разработване на
учебни програми по чужди езици, нормативни актове, изпити и учебници. Тя определя
знанията и уменията, които трябва да бъдат
придобити по чужд език за целите на успешната
комуникация чрез нивата на компетентност,
които позволяват да се измери напредъкът на
обучавания както на всеки етап от обучението,
така и в дългосрочен план.
18. „Отпадане от училище“ е отписването
от училище на ученик до 18-годишна възраст
на основание чл. 173, ал. 2, т. 2 и 3 преди
завършване на последен гимназиален клас,
ако лицето не е записано в друго училище.
19. „Печатно издание с електронен вариант“
е печатно издание с версия, представена в
цифрова форма, даващо възможност за визуализиране на процеси, явления и действия и
за интерактивно обучение.
20. „Повторно“ по смисъла на чл. 347 – 351
е нарушението, извършено след една година
от влизането в сила на наказателното пос
тановление, с което на лицето е наложено
наказание за същото нарушение.
21. „Преждевременно напуснал училище“ е
лице на възраст между 18 и 24 години, завършило най-много основно образование, което
не участва в никаква форма на образование
или обучение.
22. „Приобщаващо образование“ е процес
на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и
на разнообразието от потребности на всички
деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване
на пречките пред ученето и научаването и
към създаване на възможности за развитие
и участие на децата и учениците във всички
аспекти на живота на общността.
23. „Психо-социална рехабилитация“ е комплекс от дейности за подпомагане на учениците
със затруднения, увреждане или разстройство
на тяхното психично здраве за постигане на
оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, необходими
за пълноценно участие в училище.
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24. „Ресурсно подпомагане на деца и ученици“ е осигуряване на обща и допълнителна
подкрепа, основана на оценката на потребнос
тите на децата и учениците, което включва
осъществяване на дейности от специалисти,
насочени към личностно развитие на децата и
ученици със специални образователни потребности, и с оглед постигане на целите, заложени
в плановете за подкрепа и в индивидуалните
им учебни програми.
25. „Рехабилитация при комуникативни
нарушения“ е комплекс от дейности за подпомагане на деца и ученици със затруднения,
увреждане или разстройство на езика, говора, познавателните процеси и социалното
поведение.
26. „Родител“ е лицето, което упражнява
родителските права по смисъла на Семейния
кодекс.
27. „Специални образователни потребнос
ти“ на дете и ученик са образователните
потребности, които може да възникнат при
сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални
затруднения, езиково-говорни нарушения,
специфични нарушения на способността за
учене, разстройства от аутистичния спектър,
емоционални и поведенчески разстройства.
28. „Трета държава“ е всяка държава, която не е член на Европейския съюз и не е
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
Конфедерация Швейцария.
29. „Ученик с хронични заболявания“ е
ученик със среднотежки, компенсирани и
реконвалесцентни форми на съответното
хронично заболяване.
30. „Учител-наставник“ е учител, който
подпомага стажант-учител или новоназначен
учител и му оказва методическа подкрепа
за ефективното включване в образователния
процес, мотивира професионалното усъвършенстване и кариерно развитие.
31. „Финансиращ орган“ е първостепенният
разпоредител с бюджет по смисъла на Закона
за публичните финанси, от чийто бюджет
се финансират дейностите в училището, в
детската градина, центъра за подкрепа за
личностно развитие или в специализираното
обслужващо звено.
§ 2. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат за вечерните училища в съответствие
със спецификата и организацията на обучението в тях.
(2) Разпоредбите на глава четиринадесета
не се прилагат за духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за
лишаване от свобода, специалните училища
по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3, както и за частните
детски градини и частните училища, които
не получават средства от държавния бюджет.
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§ 3. Професионалните гимназии по чл. 38,
ал. 4 не включват професионалните гимназии,
финансирани от Министерството на земеделието и храните, като тези професионални
гимназии са общински.
§ 4. Чужди държави може да откриват
детски градини или училища на територията
на Република България при условия и по ред,
определени с международни спогодби, по които
Република България е страна.
§ 5. (1) Детски градини и училища, създадени и провеждащи обучение в Република
България в съответствие с изискванията на
чужда държава за целите на този закон се
приравняват на детски градини и училища,
осъществяващи дейност на територията на
съответната чужда държава.
(2) За резултатите от обучението в детските
градини и училищата по ал. 1 се прилагат
разпоредбите на глава осма.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Законът отменя:
1. Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от
1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 71, 86 и 114
от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и
105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113
от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от
2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от
2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 68, 84 и 109 от
2013 г. и бр. 61 от 2014 г.).
2. Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 90 и 95 от
2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 41
и 105 от 2006 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 36 и 74
от 2009 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.).
§ 7. Заварените към влизането в сила на
закона общински специални детски градини
продължават да осъществяват дейността си
като общински детски градини по смисъла
на този закон.
§ 8. (1) Заварените към влизането в сила
на закона прогимназии, гимназии, средни
общообразователни училища и професионални гимназии по чл. 26, ал. 1, т. 2, 4, 6 и
8 от отменения Закон за народната просвета
продължават да осъществяват дейността си по
този закон съответно като основни училища,
профилирани гимназии, средни училища и
професионални гимназии.
(2) Заварените към влизането в сила на
закона оздравителни училища продължават
да осъществяват дейността си като средни
училища.
(3) Предложени я за п реобразу ване на
заварените към влизането в сила на закона
общински основни училища по чл. 26, ал. 1,
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т. 3 от отменения Закон за народната просвета
в училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от този закон
могат да се внасят целогодишно не по-късно
от 31 май 2017 г. След изтичане на този срок
предложенията за преобразуване се внасят
при спазване на срока на глава осемнадесета.
(4) Заварените към влизането в сила на
закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т. 3
от отменения Закон за народната просвета
могат да се преобразуват в обединени училища
по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ
и становище на регионалното управление
на образованието и решение на съответния
общински съвет.
(5) Предложенията за преобразуване на
заварените към влизането в сила на закона
училища по чл. 26, ал. 1, т. 5 от отменения
Закон за народната просвета с профил „природоматематически“ и „хуманитарен“, които
извършват прием в V клас, в училища по
чл. 38, ал. 1, т. 5 от този закон се внасят по
желание на училището и при условията на
ал. 3.
(6) Заварените към влизането в сила на
закона основни и прогимназиални училища
имат право да извършват обучение в VІІІ
клас през учебната 2016 – 2017 г. и да издават
свидетелство за основно образование.
(7) Заварените към влизането в сила на
закона училища по чл. 26, ал. 1, т. 5 от отменения Закон за народната просвета с профил
„природоматематически“ или „хуманитарен“
и с прием в V клас имат право да продължат
да извършват обучение в V, VІ и VІІ клас на
учениците, които са приети преди влизането
в сила на закона.
(8) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните
училища по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 9. (1) Заварените към влизането в сила
на закона държавни и общински професионални гимназии продължават да осъществяват
дейността си като държавни, съответно като
общински училища по чл. 38, ал. 2, т. 2.
(2) В срок до 1 ноември 2016 г. Министерският съвет по предложение на министъра на
образованието и науката с решение обявява
заварените към влизането в сила на закона
държавни и общински училища по чл. 26,
ал. 1, т. 1 – 7 от отменения Закон за народната
просвета, които са с национално значение по
смисъла на чл. 38, ал. 9 от този закон. Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
(3) С решението по ал. 2 общинските училища се обявяват за държавни.
(4) Считано от 1 януари 2017 г., заварените
към влизането в сила на закона държавни училища, с изключение на държавните училища
по ал. 1 и 2, помощните училища, училищата
по чл. 43, училищата по изкуствата, училищата
по културата и държавните спортни училища,
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стават общински училища и се финансират
от бюджетите на съответните общини.
(5) Трудовите правоотношения на работниците и служителите в училищата по ал. 2
и 4 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса
на труда.
(6) Предоставените преди влизането в
сила на закона на училищата по ал. 4 имоти – публична държавна собственост, от датата
на влизане в сила на закона преминават в
собственост на общината, на територията на
която се намират, и стават публична общинска
собственост, а вещите – държавна собственост,
стават собственост на общината, финансираща
училището.
(7) Имотите и вещите по ал. 6 се предоставят за управление на училището, което ги е
управлявало до влизането в сила на закона, и
се ползват само за целите на образователния
процес, без да променят предназначението си.
(8) Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 6 към влизането в сила
на закона, е извън територията на общината,
която ги придобива след влизането му в сила,
общината приобретател предоставя имотите за
управление на финансирани от нея училища.
§ 10. (1) Заварените до влизането в сила на
закона професионални гимназии, финансирани
от Министерството на земеделието и храните,
стават общински.
(2) Предоставените до влизането в сила на
закона на професионалните гимназии по ал. 1
земеделска земя, имоти и вещи продължават да
се ползват за осигуряване на тяхната дейност
по реда на този закон.
§ 11. Заварените към влизането в сила на
закона български детски градини и училища
с чуждестранно участие продължават да осъществяват дейността си като държавни детски
градини или училища по смисъла на чл. 35,
ал. 2, т. 2 и чл. 43, т. 4.
§ 12. (1) Заварените към влизането в сила
на закона болнични училища се закриват,
считано от 1 януари 2017 г., или се преобразуват в центрове за подкрепа за личностно
развитие със заповед на кмета на общината
след решение на общинския съвет.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
дейността по чл. 49, седалището и адресът на
управление на съответния център.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните
центрове по ал. 1 се уреждат по чл. 123 от
Кодекса на труда.
(4) Учениците от закритите болнични училища за периода на лечението си продължават
обучението си при условията и по реда на
чл. 111 или 112.
(5) Предоставените за управление на болничните училища имоти и вещи – държавна,
съответно общинска собственост, преминават
в управление на Министерството на образо-
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ванието и науката, съответно в управление
на общината, на чиято територия се намират.
(6) Задължителната документация на закритите болнични училища се съхранява в
съответното регионално управление на образованието или в училище, посочено от началника
на регионалното управление на образованието.
§ 13. (1) В срок до една година от влизането в сила на закона помощните училища
се преобразуват в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа
със заповед на министъра на образованието
и науката, издадена при условията и по реда
на глава осемнадесета, раздел I.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
дейността по чл. 49, седалището и адресът на
управление на съответния център.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните
центрове по ал. 1 се уреждат по чл. 123 от
Кодекса на труда.
§ 14. (1) Съществуващите към влизането в
сила на закона чуждестранни училища продължават да осъществяват дейността си при
условията и по реда на спогодбата, по която
са създадени.
(2) След влизането в сила на закона „Американски колеж“ – София, продължава да
осъществява дейност та си при услови ята
на Решение № 440 на Министерския съвет
от 1992 г. за откриване на частно училище
„Американски колеж“ – София (ДВ, бр. 90 от
1992 г.), като се прилагат разпоредбите на този
закон, предвидени за профилирана гимназия,
в съответствие със спецификата и организацията на обучението. Училището има право
да издава документи за завършен клас, етап и
за средно образование по реда на този закон.
(3) Печат с изображение на държавния
герб върху документите по чл. 34, издавани
от „Американски колеж“ – София, се полагат в съответното регионално управление на
образованието при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за
информацията и документите.
§ 15. Съществуващите към влизането в сила
на закона професионални колежи продължават
да осъществяват дейността си при условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение, като до учебната
2016 – 2017 г. за тях се прилагат действащите
до влизането в сила на този закон нормативни
актове.
§ 16. (1) До една година от влизането в
сила на закона лицата, получили разрешение
за откриване на частна детска градина или
частно училище при условията и по реда на
отменения Закон за народната просвета, привеждат правноорганизационната си форма или
регистрацията си в съответствие с изискванията на този закон или учредяват частна детска
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градина или частно училище като търговско
дружество, кооперация или юридическо лице
с нестопанска цел.
(2) Не по-късно от един месец след изтичането на срока по ал. 1 лицата, получили
разрешение за откриване на частна детска
градина или частно училище при условията
и по реда на отменения Закон за народната
просвета, подават заявление за продължаване
дейността на частната детска градина или
частното училище при условията и по реда
на този закон.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа реквизитите по чл. 330, ал. 2 и в него се посочва
юридическото лице, което ще продължи дейността на заварената частна детска градина
или частно училище.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
документите, удостоверяващи изпълнението
на изискванията на ал. 1, както и декларация
за съгласието на органите на управление
на юридическото лице, което ще продължи
дейността на частната детска градина или
частното училище – когато това не е лицето,
получило разрешение за откриване на детската градина или училището при условията
и по реда на отменения Закон за народната
просвета.
(5) Министърът на образованието и науката
в едномесечен срок от подаване на заявлението
по ал. 2 издава заповед, с която разрешава
или отказва да разреши продължаването на
дейността на частната детска градина или
частното училище.
(6) Министърът на образованието и науката отказва да разреши продължаването на
дейността на частната детска градина или
частното училище, когато:
1. юридическото лице, което ще продължи
дейността, не е учредено като търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел,
кооперация или като дружество по законодателството на държава членка;
2. не е спазено изискването на чл. 329,
ал. 2 и 3.
(7) Въз основа на заповедта за разрешение
за продължаването на дейността частната детска градина или частното училище се вписва
в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
(8) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписването по ал. 7
в 7-дневен срок от извършването му.
(9) От вписването в регистъра на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и издаването на
удостоверение за вписване юридическото
лице, което продължава дейността на частната
детска градина или частното училище, поема
правата, задълженията, правоотношенията,
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имуществото, активите и пасивите по баланса
на детската градина или училището.
(10) След изтичането на срока по ал. 2
министърът на образованието и науката със
заповед закрива частните детски градини и
частните училища, за които не е подадено заявление по ал. 2 или за които е направен отказ
по ал. 6. Заповедта се обнародва в „Държавен
вестник“ и влиза в сила от деня на обнародването є, освен ако в нея е предвидено друго.
(11) В заповедта по ал. 10 се определят
условията и редът за пренасочване на учениците и за съхранение на задължителната
документация на закритите частни детски
градини и училища.
(12) Правоприемник на правата и задълженията на закритите при условията на ал. 10
частна детска градина или частно училище е
лицето, получило разрешение за откриването
на детската градина или на училището по реда
на отменения Закон за народната просвета.
(13) До издаването на заповедта по ал. 5
или до закриването на заварените към влизането в сила на закона частни детски градини
и частни училища правноорганизационната
им форма, отношенията с лицето, получило
разрешение за откриването им, условията и
редът за преобразуване, промяна и закриване
се уреждат съгласно отменения Закон за народната просвета и съответните подзаконови
актове за прилагането му.
§ 17. Субсидия от държавния бюджет при
условията и по реда на този закон се предоставя от бюджетната 2018 г. за частните
детски градини и частните училища, вписани
в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
§ 18. (1) С влизането в сила на закона:
1. съществуващите общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически
учреждения и за организиран отдих и спорт,
продължават да осъществяват дейността си
по този закон като центрове за подкрепа за
личностно развитие в зависимост от дейността си по чл. 49, като имат право да запазят
наименованията си;
2. съществуващите държавни обслужващи
звена, с изключение на ресурсните центрове
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности и на Националния
дворец на децата, продължават да осъществяват
дейността си по този закон като съответните
специализирани обслужващи звена в зависимост от дейността си по чл. 50.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на закона след решение на общинския съвет
кметът на съответната община определя със
заповед дейността по чл. 49 на институциите
по ал. 1, т. 1.
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(3) В 5-месечен срок от влизането в сила на
закона съответният общински съвет приема
правилник за устройството и дейността на
институциите по ал. 1, т. 1.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила
на закона министърът на образованието и
науката определя със заповед дейността по
чл. 50 на съответните институции по ал. 1,
т. 2 и привежда в съответствие с този закон
правилниците за дейността им.
(5) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните
институции по ал. 1 се уреждат съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 19. (1) С влизането в сила на закона Националният дворец на децата продължава да
осъществява дейността си по този закон като
специализирано обслужващо звено по чл. 50,
ал. 1, т. 2 и може да извършва и дейности по
чл. 49, ал. 1, т. 1.
(2) Дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1, които
не се финансират от държавния бюджет, се
извършват срещу заплащане от Националния
дворец на децата в размер, при условия и по
ред, определени със заповед на министъра на
образованието и науката.
(3) В тримесечен срок от влизането в сила
на закона министърът на образованието и
науката привежда в съответствие с този закон
правилника за дейността на Националния
дворец на децата.
(4) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от Националния дворец
на децата по ал. 1 се уреждат при условията
на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 20. (1) С влизането в сила на закона Държавният логопедичен център продължава да
осъществява дейността си по този закон като
специализирано обслужващо звено по чл. 50,
ал. 1, т. 3 и 5 и може да извършва и дейности
по чл. 49, ал. 1, т. 3.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на закона министърът на образованието и
науката привежда в съответствие с този закон правилника за дейността на Държавния
логопедичен център.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от Държавния логопедичен
център по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 21. (1) С влизането в сила на закона
ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца
и у ченици със специа лни образователни
потребности със заповед на министъра на
образованието и науката се преобразуват в
регионални центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование по чл. 50,
ал. 3 за осъществяване на дейностите по
чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5.
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(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
дейността по чл. 50, седалището и адресът на
управление на съответното звено.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните
центрове по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123
от Кодекса на труда.
(4) Министърът на образованието и науката
в срок до три месеца от влизането в сила на
този закон издава правилник за устройството и дейността на регионалните центрове
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование.
§ 22. (1) Заварените към влизането в сила
на закона държавни обслужващи звена по
смисъла на чл. 33а от отменения Закон за
народната просвета, извън посочените по
параграф 18, ал. 1, т. 2, които не изпълняват
дейности по чл. 49 или 50, се закриват със
заповед на министъра на образованието и
науката в 6-месечен срок от влизането в сила
на закона.
(2) Архивът на звената по ал. 1 се приема от
Министерството на образованието и науката.
§ 23. (1) С влизането в сила на закона регионалните инспекторати по образованието
продължават да осъществяват дейността си
като регионални управления на образованието
по смисъла на този закон.
(2) Трудовите и служебните правоотношения
на служителите по ал. 1 се запазват.
§ 24. (1) Учениците, които през учебната
2016 – 2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018 г., учебната
2018 – 2019 г. и учебната 2019 – 2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците,
които през учебната 2020 – 2021 г. постъпват
в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни
планове и учебни програми, утвърдени при
условията и по реда на този закон.
(2) През учебните години по ал. 1 учениците, извън посочените в ал. 1, се обучават и
завършват обучението по училищни учебни
планове и учебни програми, утвърдени при
условията и по реда на отменените Закон за
народната просвета и Закон за степента на
образование, общообразователния минимум и
учебния план. Училищните учебни планове на
учениците, които се обучават за придобиване
на професионално образование, се изменят,
като учебното време за учебните предмети от
професионална подготовка в ХІ и ХІІ клас
се разпределя само в годишен брой часове.
(3) Учениците по ал. 2 придобиват основно
образование след успешно завършен VІІ клас.
Съдържанието на свидетелството за основно
образование, което получават тези ученици, се
определя в държавния образователен стандарт
за информацията и документите.
(4) Учен и ц и т е, кои т о п р е з у че бн ат а
2015 – 2016 г. са в VІІІ клас, придобиват основно
образование при условията на отменения Закон
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за народната просвета и получават свидетелство за основно образование в съответствие
с държавното образователно изискване по
чл. 16, т. 10 от същия закон.
(5) Учениците по ал. 2 придобиват средно
образование при условията и по реда на чл. 24
от отменения Закон за народната просвета.
Съдържанието на дипломата за средно образование, която получават тези ученици, се
определя с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за
народната просвета.
(6) Учениците по ал. 2, които се обучават за
придобиване на професионално образование,
по тяхно желание може да не полагат втория
държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от
отменения Закон за народната просвета, а
вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен
зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните
изпити за придобиване на професионална
квалификация.
§ 25. (1) Лице, което преди влизането в
сила на закона е завършило успешно последния клас от училищното обучение, но не се е
явило или не е положило успешно съответните
изпити, предвидени за придобиване на средно
образование или на средно професионално
образование, след влизането в сила на този
закон придобива средно образование след успешно полагане на държавни зрелостни изпити
и/или на държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация.
(2) Броят и учебните предмети, по които
се полагат държавните зрелостни изпити по
ал. 1, се определят от юридическите актове,
действали към момента на придобиване на
правото за явяване на съответните изпити.
(3) Лице по ал. 1, което преди влизането
в сила на закона е завършило успешно пос
ледния клас от училищното обучение, но не
е положило успешно съответните изпити за
професионална квалификация, предвидени
за придобиване на средно образование, след
влизането в сила на този закон придобива
средно образование след успешно полагане на
държавния изпит по чл. 134, ал. 3, а до провеждането на държавните зрелостни изпити
по този закон – по чл. 24, ал. 3 от отменения
Закон за народната просвета.
(4) Успешно положените преди влизането
в сила на закона изпити, необходими за придобиване на средно образование или средно
професионално образование, се признават
независимо от вида на изпита и учебното
съдържание, върху които те са положени, и
лицето полага държавни зрелостни изпити,
съответно държавни изпити за придобиване
на квалификация по професия, по останалите
учебни предмети, съответно за същата професия, върху учебното съдържание, предвидено
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за изучаване към момента на явяването като
общообразователна подготовка, съответно
професионална подготовка.
(5) Ако учебните предмети, по които е
предвидено полагане на изпити по ал. 1,
не съответстват на учебните предмети по
чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1, съответно по
чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета – до провеждане на държавните
зрелостни изпити по този закон, учебният
предмет, по който лицето ще полага държавен
зрелостен изпит, се определя при условията и
по реда, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите
от обучението на учениците.
(6) Ако лицето се е обучавало за придобиване на квалификация по професия, която
не е включена в Списъка за професиите за
п рофесиона лно образова ние и обу чение,
държавните изпити по ал. 3 се провеждат
за професия, определена при условията и по
реда на ал. 5.
(7) Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат при условията и по реда на
допълнителните държавни зрелостни изпити,
съответно по чл. 24, ал. 4 от отменения Закон
за народната просвета – до провеждането на
държавните зрелостни изпити по този закон,
а държавните изпити за придобиване на квалификация по професия – при условията и по
реда на чл. 134, ал. 3.
§ 26. Параграф 25 се прилага съответно
и за лице, което преди влизането в сила на
закона е започнало обучението си в последния
гимназиален клас, но го завършва успешно
след влизането в сила на закона.
§ 27. (1) Лице, което към влизането в сила
на закона заема длъжност на педагогически
специалист, запазва трудовото си правоотношение, ако е имало право да заема съответната длъжност към момента на възникване
на правоотношението.
(2) Лице, заварено към влизането в сила
на закона на длъжността „помощник-директор
по...“, се преназначава на длъжността „заместник-директор по...“, а лице, заварено на
длъжността „възпитател“ в полуинтернатната
група, се преназначава на длъжността „учител“.
(3) Лице, заварено към влизането в сила
на закона на длъжността „младши учител“
или „младши възпитател“, се преназначава
съответно на длъжността „учител“ или „възпитател“.
§ 28. Одобрените до влизането в сила на
закона учебници и учебни помагала продължават да се използват в системата на предучилищното и училищното образование до
одобряването на нови познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти въз основа на
учебни програми, утвърдени при условията и
по реда на този закон.
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§ 29. (1) Лице, което преди влизането в
сила на закона е придобило документ за успешно завършен курс за ограмотяване или
курс за усвояване на учебното съдържание
по предмети от класове на прогимназиалния
етап, организиран от училище в системата на
народната просвета по национални и международни проекти и програми, ползва правата
на лице, получило документ по чл. 168, ал. 1,
т. 3 и 4.
(2) Лице по ал. 1, което преди влизането
в сила на този закон е придобило документ
за успешно завършен курс за усвояване на
учебното съдържание по предмети, предвидени за VІІ клас, организиран от училище
в системата на народната просвета, ползва
п равата на лице, пол у чи ло док у мен т по
чл. 168, ал. 1, т. 5.
§ 30. До влизането в сила на подзаконовите
актове, предвидени в този закон, се прилагат
действащите в системата на народната просвета
подзаконови нормативни актове, доколкото не
му противоречат.
§ 31. В срок до един месец от влизането
в сила на закона съответните органи издават
или приемат подзаконовите актове, предвидени в този закон, с изключение на актовете
за приемане на държавните образователни
стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13.
§ 32. В срок до 1 май 2016 г. Министерският
съвет внася в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение за
привеждането му в съответствие с този закон.
§ 33. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54
и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 230, ал. 2, изречение второ думите
„(дуално обучение)“ се заменят с „(дуална
система на обучение)“.
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2. В чл. 232:
а) в ал. 1 думите „(дуално обучение)“ се
заменят с „(дуална система на обучение)“;
б) в ал. 4 думите „(дуално обучение)“ се
заменят с „(дуална система на обучение)“.
3. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 10:
„10. педагогически специалист по смисъла
на Закона за предучилищното и училищното
образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията.“
§ 34. В Закона за вероизповеданията (обн.,
ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от
2013 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 33 се правят
следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По искане на Българската православна
църква и на регистрираните вероизповедания
може да се откриват духовни училища при
условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 думите „училищата по ал. 1, 2 и
3“ се заменят с „духовните училища“.
§ 35. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28,
77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр.,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г.,
бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г.,
бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „(дуално обучение)“ се заменят с „(дуална система
на обучение)“;
б) в ал. 5 думата „самостоятелно“ се заменя
с „информално“.
2. В чл. 9, ал. 3 думата „самостоятелно“ се
заменя с „информално“.
3. В чл. 17а:
а) в заглавието и в ал. 1 думите „(дуално
обучение)“ се заменят с „(дуална система на
обучение)“;
б) в ал. 2 думите „(дуално обучение)“ се
заменят с „(дуална система на обучение)“;
в) в ал. 5 думите „(дуално обучение)“ се
заменят с „(дуална система на обучение)“.
4. В чл. 35, ал. 1, изречение второ думите
„(дуално обучение)“ се заменят с „(дуална
система на обучение)“.
5. В чл. 40, ал. 1 думата „самостоятелно“
се заменя с „информално“.
6. В чл. 56, ал. 1, т. 7 думите „(дуално
обучение)“ се заменят с „(дуална система на
обучение)“.
7. В § 1а от допълнителните разпоредби:
а) в т. 4 думата „самостоятелно“ се заменя
с „информално“;
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б) в т. 8 думата „Самостоятелно“ се заменя
с „Информално“.
§ 36. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г.,
бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г.
и бр. 14, 35 и 37 от 2015 г.) в чл. 6, ал. 1 се
правят следните допълнения:
1. Създава се нова буква „г“:
„г) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно
образование за ползване на детската градина
или училището извън финансираните от държавата дейности;“.
2. Създава се нова буква „з“:
„з) за дейности по обща подкрепа по смисъла
на Закона за предучилищното и училищното
образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете
за подкрепа за личностно развитие;“.
§ 37. В Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53
от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и
81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от
2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд
от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53
от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г.,
бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г.,
бр. 45 от 2012 г., бр. 87 и 102 от 2012 г., бр. 15
и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г. и бр. 14 и
61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 3 думите „системата на народната просвета“ се заменят със „системата на
предучилищното и училищното образование“.
2. В чл. 21 ал. 1 и 2 се отменят.
3. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите „в V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ
клас“ се заменят с „в V, VІ, VІІ и VІІІ клас“;
б) в ал. 2, изречение първо думата „спортна“ се заменя със „специализирана“ и думите
„VІІІ клас“ се заменят със „VІІ клас“;
в) в ал. 4 думите „Закона за народната
просвета“ се заменят със „Закона за предучилищното и училищното образование“;
г) алинея 5 се отменя;
д) алинея 8 се изменя така:
„(8) Директорите на общинските спортни училища се назначават от началника на
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регионалното управление на образованието
въз основа на конкурс, проведен по реда на
Кодекса на труда и при условия, определени
в Закона за предучилищното и училищното
образование.“;
е) в ал. 11 думата „спортна“ се заменя със
„специализирана“.
4. В чл. 33в думите „детските градини,
училищата и обслужващите звена“ се заменят
с „институциите в системата на предучилищното и училищното образование“.
5. В чл. 50 ал. 3 се изменя така:
„(3) Държавата и общините предоставят
безвъзмездно изцяло или частично за определено време спортни и туристически обекти
и съоръжения на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование и на висши училища за реализиране на
дейности, свързани с физическо възпитание,
спорт и туризъм, и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите,
при условия и по ред, определени от съответните органи.“
6. В чл. 58а думите „системата на народната просвета“ се заменят със „системата на
предучилищното и училищното образование“.
7. В чл. 59, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. програми и дейности по физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм на
деца от детските градини и ученици от училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие;“.
§ 38. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109
от 2013 г. и бр. 57 от 2015 г.) в чл. 7 се създават ал. 17 и 18:
„(17) Когато поради неспазване на условията по ал. 1, т. 2 и 3 месечната помощ по
ал. 1 е прекратена или спряна преди изтичането на срока, за който е отпусната, или
нейният размер е намален при условията на
ал. 14 или 15, на съответното училище или
детска градина се предоставят средства за
осъществяване на обща и/или допълнителна
подкрепа за личностно развитие при условията и по реда на Закона за предучилищното
и училищното образование.
(18) Средствата по ал. 17 се предоставят
на съответното училище или детска градина
в размер, съответстващ на размера на средствата за помощта, съответно на размера на
намалението и се планират по бюджета на
Министерството на образованието и науката.“
§ 39. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г. и бр. 9 и 14 от 2015 г.) в чл. 79 се
правят следните изменения:
1. В ал. 4 в изречение първо думите „народната просвета“ се заменят с „предучилищното
и училищното образование“, думите „директор

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

на детска градина, училище или обслужващо
звено по смисъла на Закона за народната
просвета“ се заменят с „директора на съответната институция по смисъла на Закона за
предучилищното и училищното образование“
и в изречение второ думите „съответния регионален инспекторат на образованието“ се
заменят със „съответното регионално управление на образованието“.
2. В ал. 5 думите „детските градини, училищата или обслужващите звена в системата
на народната просвета“ се заменят със „съответната институция по смисъла на Закона за
предучилищното и училищното образование“.
§ 40. В Закона за борба с трафика на хора
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2005 г.,
бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 68 и
84 от 2013 г.) в чл. 23 думите „Закона за народната просвета“ се заменят със „Закона за
предучилищното и училищното образование“.
§ 41. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14,
24 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26, т. 16 след думата „открива“ се
поставя запетая и се добавя „преобразува,
променя“.
2. В чл. 94, ал. 1 думите „и Закона за народната просвета“ се заличават.
§ 42. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г., изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и
108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62
и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27,
40 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 17, т. 1 думите „училищата по
чл. 26, ал. 1, т. 1 – 10 от Закона за народната
просвета и в детските градини по чл. 18 от
същия закон“ се заменят с „в детските градини и в училищата по чл. 37, ал. 1 и чл. 38,
ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование“.
2. В чл. 47 думите „Закона за народната
просвета“ се заменят със „Закона за предучилищното и училищното образование“.
§ 43. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97
от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38,
87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 53 от
2014 г.) в чл. 3, ал. 2, т. 3 думите „Закона за
народната просвета“ се заменят със „Закона за
предучилищното и училищното образование“.
§ 44. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
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Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98,
101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от
2014 г. и бр. 41 от 2015 г.) в чл. 41 се правят
следните изменения:
1. В т. 1, буква „а“ думите „детски градини, училища или обслужващите ги звена по
Закона за народната просвета“ се заменят с
„институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за
предучилищното и училищното образование“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. доставката на учебници, познавателни
книжки и учебни комплекти, одобрени от
министъра на образованието и науката, когато
стоките са доставени от организациите по т. 1,
буква „а“, както и доставката на учебници,
познавателни книжки и учебни комплекти,
когато стоките са доставени от организациите
по т. 1, буква „б“;“.
§ 45. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81
от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и
48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109
от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49,
59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г.,
бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54
и 61 от 2014 г. и бр. 54 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 58, т. 2 думата „самостоятелно“ се
заменя с „информално“.
2. В чл. 62, ал. 3, изречение първо думите
„по чл. 26 от Закона за народната просвета“
се заменят с „по Закона за предучилищното и
училищното образование“, а в изречение второ
думите „със заповед на“ се заменят с „от“.
3. В § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби
думите „системата на народната просвета“ се
заменят със „системата на предучилищното
и училищното образование“.
§ 46. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19 и 37 от 2015 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 151:
а) в ал. 2 думата „основно“ се заменя с
„първи гимназиален етап на средно“;
б) в ал. 5 думите „училище по чл. 26, ал. 1
от Закона за народната просвета“ се заменят
с „училище по Закона за предучилищното и
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училищното образование или в професионален колеж“.
2. В чл. 152:
а) в ал. 3 думите „професионални училища,
професионални гимназии, професионални
колежи, средни общообразователни училища
с професионални паралелки“ се заменят с
„професионални гимназии, професионални
колежи, средни училища с паралелки за професионална подготовка“;
б) в а л. 16 д у мите „Професиона лните
училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки“
се заменят с „Професионалните гимназии,
професионалните колежи, средните училища
с паралелки за професионална подготовка“.
§ 47. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100
и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и
бр. 12, 22 и 35 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 31, ал. 1, т. 3 думите „съгласно
Закона за народната просвета“ се заличават.
2. В чл. 251, ал. 1 думите „системата на народната просвета“ се заменят със „системата на
предучилищното и училищното образование“.
§ 48. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г. и бр. 60 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 236, ал. 5 думите „Закона за народната просвета, Закона за професионалното
образование и обучение и Закона за степента
на образование, общообразователния минимум
и учебния план“ се заменят със „Закона за
предучилищното и училищното образование
и Закона за професионалното образование и
обучение“.
2. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 33 думите „Закона за народната
просвета“ се заменят със „Закона за пред-
училищното и училищното образование“ и
думите „Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и у чебния
план“ се заличават;
б) в т. 49 думите „Закона за народната
просвета“ се заменят със „Закона за пред
училищното и училищното образование“ и
думите „Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и у чебния
план“ се заличават.
§ 49. В Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от
2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73
от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 42
от 2015 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 160:
а) в ал. 1 думите „държавните образователни изисквания“ се заменят с „държавните
образователни стандарти“;
б) в ал. 2 думите „Закона за народната
просвета“ се заменят със „Закона за пред
училищното и училищното образование“.
2. В чл. 161 ал. 1 се изменя така:
„(1) Учебните планове и учебните програми се утвърждават при условията и по реда
на Закона за предучилищното и училищното
образование.“
3. В чл. 162 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лишените от свобода, навършили
16-годишна възраст, се обучават в училищата
по ал. 1 по тяхно желание.“
§ 50. В Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на
техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.;
изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36,
93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в
чл. 15, ал. 2 думите „системата на народната
просвета“ се заменят със „системата на предучилищното и училищното образование“.
§ 51. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42
от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от
2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34
и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82
от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г. и
бр. 68 от 2013 г.) в чл. 45 се правят следните
изменения:
1. В ал. 3 думите „системата на народната
просвета“ се заменят със „системата на предучилищното и училищното образование“.
2. В ал. 4 думите „както и в създадени
за лица до 30-годишна възраст с ментални
и други здравословни проблеми специални
училища“ се заличават.
§ 52. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113
от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и
93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8,
39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 16 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думите „системата на народната
просвета“ се заменят със „системата на предучилищното и училищното образование“.
2. В ал. 3 думите „обучение, учебни материали и помагала“ се заменят с „обучение
и учебни материали“, а думите „народната
просвета“ се заменят с „предучилищното и
училищното образование“.
§ 53. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и
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43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23,
52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 24е, ал. 4 думите „системата на народната просвета“ се заменят със
„системата на предучилищното и училищното
образование“.
§ 54. В Закона за висшето образование
(обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от
1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.;
изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр.,
бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г.,
бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53
от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и
103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и
101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и
102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г.,
бр. 54, 66 и 107 от 2014 г. и бр. 56 от 2015 г.)
в чл. 68, ал. 4 думите „Закона за степента на
образование, общообразователния минимум
и учебния план“ се заменят със „Закона за
предучилищното и училищното образование“.
§ 55. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от
2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от
2012 г. и бр. 15, 68 и 84 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 5б, ал. 1 думите „регионалните
инспекторати по образованието“ се заменят с
„регионалните управления на образованието“.
2. В чл. 6а, ал. 4:
а) в т. 3:
аа) в буква „а“ думите „училища, детски
градини и обслужващи звена в системата на
народната просвета“ се заменят с „училища и
детски градини в системата на предучилищното и училищното образование“;
бб) в буква „б“ думите „регионалните инспекторати по образованието“ се заменят с
„регионалните управления на образованието“;
б) в т. 8, буква „б“ думите „обслужващи
звена“ се заменят с „в центровете за подкрепа
за личностно развитие“.
3. В чл. 17а, ал. 1, т. 14 думите „обслужващи
звена“ се заменят с „центровете за подкрепа
за личностно развитие“.
4. В чл. 20а, ал. 1 думите „регионалния
инспекторат по образованието“ се заменят с
„регионалното управление на образованието“.
§ 56. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г. и бр. 61 от
2015 г.) в чл. 44, ал. 1 думите „глава четвърта
от Закона за народната просвета“ се заменят
със „Закона за предучилищното и училищното
образование“.
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§ 57. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22
и 61 от 2015 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „г“
думите „съгласно Закона за народната просвета“ се заличават.
§ 58. (1) За осигуряване на обучението с
учебници и учебни комплекти на учениците,
които през учебната 2016 – 2017 г. постъпват
в I и в V клас, се прилагат разпоредбите
на глава шеста, раздели II и III и на глава
седма, като срокът за внасяне на проектите
на учебници и учебни комплекти е 7 месеца.
(2) Дейностите в детските градини, училищата и обслужващите звена от системата на
народната просвета през учебната 2015 – 2016 г.
се организират, осъществяват и контролират
по досегашния ред.
§ 59. До влизането в сила на глава шестнадесета за финансирането в системата на
предучилищното и училищното образование
се прилагат съответно разпоредбите на отменения Закон за народната просвета.
§ 60. Законът влиза в сила от 1 август
2016 г., с изключение на:
1. член 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13 и ал. 3, глава
шеста, раздели I, II и III и § 58, които влизат
в сила един месец след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. глава седма, която влиза в сила два
месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
3. глава шестнадесета, която влиза в сила
от 1 януари 2017 г.;
4. параграф 46, т. 1, буква „а“, която влиза
в сила от 1 август 2022 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 септември 2015 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за Държавна агенция „Разузнаване“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда устройството,
дейностите и функционирането на Държавна
агенция „Разузнаване“, наричана по-нататък
„Агенцията“, и статуса на нейните служители.
Чл. 2. (1) Държавна агенция „Разузнаване“
е служба за сигурност, непосредствено подчинена на Министерския съвет.
(2) Държавна агенция „Разузнаване“ е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в София, а председателят на Агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Държавна агенция „Разузнаване“ участва
в дейността на разузнавателните общности
на организацията на Северноатлантическия
договор (НАТО) и на Европейския съюз (ЕС).
Чл. 3. (1) Държавна агенция „Разузнаване“
придобива, обработва, анализира, изготвя
оценки и прогнози, съхранява и предоставя
разузнавателна информация при условията и
по реда на този закон.
(2) Разузнавателна информация по смисъла
на този закон е всяка придобита от Агенцията
информация за чужди страни, организации и
лица или за свързани с тях български организации и лица, която е от значение за националната сигурност на Република България.
Чл. 4. Дейността на Държавна агенция
„Разузнаване“ се осъществява въз основа на
следните основни принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и
международните договори, по които Република
България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата на
човека и основните свободи;
3. защита на информацията и на източниците за придобиването є;
4. обективност и безпристрастност;
5. сътрудничество с гражданите;
6. политически неутралитет;
7. съчетаване на тайни и явни форми и
способи на работа.
Чл. 5. На Държавна агенция „Разузнаване“
не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.
Чл. 6. Върху дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ се упражнява контрол от
предвидените в Конституцията и този закон
органи.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ,
СПОСОБИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Чл. 7. Функциите на Държавна агенция
„Разузнаване“ са:
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1. защита на националната сигурност и
интересите на Република България, свързани
с националната сигурност;
2. информационно-аналитичното осигуряване за предотвратяване, разкриване и
противодействие на вреди в областта на националната сигурност, външната политика,
икономиката и защитата на конституционно
установения ред;
3. осъществяване съдействие на органите
по чл. 11 за реализиране приоритетите на Република България в областта на националната
сигурност, външната политика, икономиката и
защитата на конституционно установения ред.
Чл. 8. Дейностите на Държавна агенция
„Разузнаване“ са:
1. придобиване, съхраняване, обработване,
обобщаване, анализиране и предоставяне на
разузнавателна информация;
2. осъществяване на разузнавателни операции;
3. проучване и подбор на кандидати за
служители;
4. проучване на кандидати за служители
и на служителите с цел установяване на надеждността им за работа с класифицирана
информация и издаване на разрешения за
достъп до класифицирана информация;
5. закрила на служителите и на лицата,
които сътрудничат или са сътрудничили на
Агенцията, както и на бившите служители
на Агенцията;
6. защита и охрана на обектите, предоставени на Агенцията за или във връзка с
изпълнение на дейността є;
7. обезпечаване на сигурността на задграничните представителства на Република
България при условия и по ред, определени с
акт на Министерския съвет;
8. разработване и поддържане в готовност
за изпълнение на план за мобилизация, военновременен план, план за привеждане от
мирно във военно положение и поддържане
на мобилизационен резерв;
9. информационен обмен и взаимодействие
с други държавни органи;
10. сътрудничество със сродни чуждестранни органи и служби;
11. проучване на кандидати за изпълнители
на обществени поръчки, свързани с достъп до
класифицирана информация относно Агенцията, дейността и служителите є, с цел издаване
на разрешения за достъп и удостоверения за
сигурност;
12. създаване и поддържане на самостоятелен оперативен архив;
13. изграждане и поддържане на собствена
автоматизирана информационна система за
събиране, обработване, съхраняване и вътрешноведомствен обмен на информация;
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14. разработване и използване на собствени
криптографски ключове, средства и системи
за защита на информацията съгласно закона
и в рамките на своята компетентност;
15. създаване и организиране на самостоятелно звено за осъществяване на електронните
комуникации и криптографската сигурност
между Агенцията и задграничните представителства на Република България и други
ведомства;
16. други дейности, определени със закон.
Чл. 9. Условията и редът за придобиване,
ползване и разпореждане извън страната с имоти и движими вещи – държавна собственост,
обезпечаващи осъществяването на функциите
и дейностите на Агенцията, се определят с
акт на Министерския съвет.
Чл. 10. Изпълнението на дейностите на
Агенцията се осигурява чрез:
1. използване на специални разузнавателни
средства на територията на Република България при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства;
2. използване на разузнавателни средства
и способи извън територията на Република
България при условия и по ред, определени
от председателя на Агенцията;
3. привличане към сътрудничество на лица
при условия и по ред, определени от председателя на Агенцията;
4. използване на юри дическ и лица за
прикрития на Агенцията, включително чрез
съставяне и използване на официални документи за прикритието, при условия и по ред,
определени с акт на Министерския съвет;
5. използване на прикрития на служители на
Агенцията при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет;
6. използване на прикрития на вещи и обекти
на Агенцията, включително чрез съставяне и
използване на официални документи за прикритието им, при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет;
7. съставяне и използване на документи за
чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители
от Агенцията, които изпълняват оперативноразузнавателна дейност, при условия и по ред,
определени с решение на Министерския съвет;
8. разработване и използване на собствена
специална техника и системи за осигуряване
на оперативната є дейност и за комуникация
при условия и по ред, определени от председателя на Агенцията;
9. съдействие и получаване на информация
от държавни органи, организации и лица;
10. защита от нерегламентиран достъп
на класифицираната информация, събирана,
обработвана и съхранявана от Агенцията, и
защита на служебната кореспонденция.
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Чл. 11. (1) Агенцията предоставя разузнавателна информация на:
1. председателя на Народното събрание;
2. президента на републиката;
3. министър-председателя и министрите;
4. други държавни органи, определени с
акт на Министерския съвет.
(2) Агенцията предоставя еднаква по обем
и съдържание информация на президента на
републиката, на председателя на Народното
събрание и на министър-председателя.
Чл. 12. Президентът на републиката може да:
1. поставя задачи на Агенцията съгласувано
с министър-председателя;
2. изисква и получава информация и становища от председателя на Агенцията по въпроси, свързани с отбраната и националната
сигурност;
3. се запознава и да взема отношение по
годишния доклад за дейността на Агенцията
преди внасянето му от Министерския съвет
в Народното събрание за приемане.
Чл. 13. Министър-председателят:
1. поставя задачи на Агенцията;
2. изисква и получава становища от председателя на Агенцията по въпроси, свързани
с изпълняваните от нея функции и дейности.
Г л а в а

т р е т а

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“
Раздел I
Органи за управление
Чл. 14. (1) Държавна агенция „Разузнаване“
се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на републиката по
предложение на Министерския съвет за срок
5 години.
(2) Председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още
5 години.
(3) Председателят се подпомага от заместник-председатели, които се назначават
с решение на Министерския съвет за срок
5 години по предложение на председателя.
Чл. 15. За председател и заместник-председатели на Агенцията могат да бъдат назначавани лица, които:
1. имат само българско гражданство;
2. имат висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
3. притежават 10-годишен професионален
стаж в системата за защита на националната
сигурност;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани
от наказателна отговорност за умишлени
престъпления от общ характер;
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5. са проверени за принадлежност към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия и резултатът от проверката е обявен
по реда на същия закон;
6. не са лишени от правото да заемат определена държавна длъжност;
7. са получили разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“;
8. не членуват в политически партии или
коалиции или в организации с политически
цели;
9. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на
надзорни съвети, управителни съвети или
съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или
юридически лица с нестопанска цел, които
осъществяват стопанска дейност;
10. не са наети по трудово или по служебно
правоотношение, или по граждански договор,
освен за осъществяване на преподавателска
или научноизследователска дейност.
Чл. 16. (1) Пълномощията на председателя
и заместник-председателите на Агенцията се
прекратяват предсрочно:
1. по тяхно искане;
2. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
3. при несъвместимост с изискванията на
чл. 15;
4. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както
и при действия, които накърняват престижа
на Агенцията;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
6. при смърт.
(2) В случаите по ал. 1 пълномощията на
председателя се прекратяват с указ на президента на републиката по предложение на
Министерския съвет, а на заместник-председател – с решение на Министерския съвет по
предложение на председателя на Агенцията.
(3) При предсрочно прекратяване пълномощията на председателя Министерският съвет
предлага в едномесечен срок на президента на
републиката да назначи нов председател, а при
предсрочно прекратяване на пълномощията
на заместник-председател председателят на
Агенцията предлага в едномесечен срок на
Министерския съвет да назначи нов заместник-председател.
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(4) До назначаване на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от
Министерския съвет заместник-председател.
Чл. 17. Председателят на Агенцията:
1. организира, ръководи и контролира
изпълнението на функциите и дейностите,
възложени на Агенцията;
2. представлява Агенцията;
3. съставя проект на бюджет на Агенцията
и ръководи изпълнението му;
4. организира, ръководи и контролира разходването на особените финансови средства;
5. ръководи управлението на човешките
ресурси и социалната политика;
6. утвърждава Етичен кодекс за поведение
на държавните служители в Агенцията;
7. изготвя и представя пред Министерския
съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за
дейността на Агенцията за предходната година;
8. управлява предоставените на Агенцията
имоти и движими вещи – държавна собственост;
9. осъществява сътрудничество с партньорски служби на други държави, с международни
органи и организации;
10. изпълнява и други правомощия, възложени му със закон.
Чл. 18. (1) В изпълнение на правомощията си председателят на Агенцията изготвя
и внася проекти на подзаконови нормативни
актове за приемане от Министерския съвет
и издава правилници, наредби, инструкции
и заповеди.
(2) Актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители, за
приемане на служители, както и за промяна
или прекратяване на прикриващите отношения
със служители, които при изпълнение на служебните си задължения заемат или са заемали
длъжности в държавната администрация или
са извършвали оперативно-разузнавателна
дейност под друго прикритие, не подлежат
на обжалване.
(3) Актовете на председателя на Агенцията
за прекратяване на служебното правоотношение могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването
не спира изпълнението.
Чл. 19. (1) Председателят делегира със заповед правомощия на заместник-председателите
и определя техните функции.
(2) Функциите и правомощията на председателя в негово отсъствие от страната, при
невъзможност да ги изпълнява в цялост или
частично или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен с негова
писмена заповед заместник-председател за
всеки конкретен случай.
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Чл. 20. (1) За осъществяване на контролни
функции при провеждане на държавната политика в Агенцията и с цел предотвратяване
и разкриване на закононарушения, както и за
повишаване на качеството и ефективността
на изпълнението на възложените функции и
дейности министър-председателят по предложение на председателя на Агенцията назначава
инспектор.
(2) Инспекторът е на пряко подчинение на
председателя на Агенцията.
(3) За инспектор може да бъде назначаван
служител, който има висше образование и
стаж не по-малко от 5 години в Агенцията.
Чл. 21. (1) Инспекторът извършва контролни и други проверки по указание на председателя на Агенцията или по свой почин по
отношение на:
1. спазването на нормативните актове и
заповедите на председателя на Агенцията;
2. спазването на вътрешния ред и дисциплина;
3. предотвратяването и установяването на
конфликт на интереси;
4. спазването на Етичния кодекс за поведение на служителите;
5. управлението и разпореждането с материални средства;
6. условията, реда за извършването и финансовата отчетност на средствата за особени
разходи;
7. условията на труд;
8. управлението на човешките ресурси;
9. спазването на основните права и свободи
на човека;
10. корупционни рискове и мерките за
ограничаването им.
(2) Инспекторът проучва предложенията,
сигналите, жалбите и молбите, подадени от
физически или юридически лица до председателя на Агенцията, и изготвя отговори по тях.
(3) Инспекторът няма правомощие да извършва финансов контрол с изключение на
контрола по ал. 1, т. 5 и 6. За дейността по
ал. 1, т. 5 инспекторът се подпомага от звеното
за вътрешен одит на Агенцията.
Чл. 22. (1) Председателят на Агенцията
има право да разпореди на инспектора да не
започва или да прекрати извършването на
конкретни проверки, ако това ще доведе до
достъп до данни за оперативно-разузнавателни
източници, методи и средства, оперативни
дейности и разузнавателни операции.
(2) В случаите по ал. 1 инспекторът има
право да докладва на министър-председателя.
Чл. 23. (1) Инспекторът докладва на председателя за резултатите от извършените от него
проверки и прави предложения и препоръки
във връзка с тях.
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(2) Инспекторът представя годишен доклад
за резултатите от дейността си на министърпредседателя и на председателя на Агенцията.
Чл. 24. Организацията на дейността, видовете проверки, както и условията и редът
за извършването им се определят с акт на
Министерския съвет.
Чл. 25. (1) Финансовият контрол за разходване на бюджетните средства, без особените
финансови средства и разходи на Агенцията,
се извършва от Сметната палата и от Агенцията за държавна финансова инспекция при
спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
(2) Контролът по спазване на финансовата
дисциплина и отчетност при разходването на
бюджетните средства, включително особените
финансови средства и разходи, се извършва при
условия и по ред, определени от председателя
на Агенцията.
Раздел II
Структура
Чл. 26. (1) Агенцията е организирана в
дирекции и отдели. В дирекциите и отделите
с акт на председателя на Агенцията могат да
се създават и други звена.
(2) Наименованието, вътрешната организация и функциите на звената се определят с
акт на председателя на Агенцията.
(3) Звената осъществяват функциите и
дейностите, посочени в чл. 7 и 8, в следните
направления:
1. разузнавателна дейност и контраразузнавателното є обезпечаване на и извън територията на страната;
2. информационно-аналитична дейност;
3. управление на човешките ресурси;
4. правнонормативна дейност;
5. сигурност и защита на класифицираната
информация;
6. международно сътрудничество;
7. оперативен отчет и архив;
8. финансово-счетоводна дейност;
9. стопанска дейност;
10. охранителна дейност;
11. управление при кризи и отбранителномобилизационна подготовка;
12. информационно-техническо обслужване
и компютърни системи;
13. вътрешен одит;
14. вътрешен административен контрол.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 27. (1) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като
служебна тайна, се определя със заповед на
председателя на Агенцията.
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(2) При осъществяване на правото на достъп по Закона за защита на личните данни и
Закона за достъп до обществена информация
Агенцията не предоставя данни за служители,
лица, които є сътрудничат, както и за оперативно-разузнавателните дейности на Агенцията.
(3) Агенцията създава и поддържа собствен
архив и специална картотека за съхраняване
на документи, сведения и данни за чужди
граждани. Документите, сведенията и данните,
които се включват в архива и картотеката,
както и редът за достъп до тях се определят
със заповед на председателя на Агенцията.
(4) Агенцията може да откаже предоставяне
на информация за свои служители на прикритие и за лица, които є сътрудничат или са є
сътрудничили, за да се гарантира защитата
на интересите, способите и средствата за
придобиване на информация.
Чл. 28. (1) В Агенцията могат да се обработват лични данни. При обработване на лични
данни, свързани с дейността на Агенцията:
1. не се иска съгласието и не се информира
физическото лице;
2. не се предоставят лични данни на трети
лица;
3. данните се съхраняват и след приключване
на обработването им в срокове, определени
от администратора на личните данни.
(2) В Агенцията могат да се обработват и
лични данни, обработвани от други органи,
като данните, получени по този начин, не
могат да се използват за други цели освен
за дейността на Агенцията. Тези данни не се
препредават на трети лица.
(3) Личните данни по ал. 1 и 2 се заличават,
ако вече не съществува причина за тяхното
запазване съгласно закона или в изпълнение
на съдебен акт.
(4) При заличаването на личните данни се
вземат предвид естеството на обработваните
лични данни, необходимостта от обработване
до приключването на разследване или законова процедура, влизане в сила на присъда или
съдебно решение, амнистия, реабилитация или
изтичане на предвидената в закона давност.
(5) Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни
е председателят на Агенцията, който възлага
обработването на лични данни на определени
от него длъжностни лица.
(6) Редът за обработване на лични данни се
определя с акт на председателя на Агенцията.
Чл. 29. (1) На служителите на Агенцията
не се издават екземпляри или копия от документите, свързани с възникване, изменение
или прекратяване на правоотношенията с
Агенцията, с изключение на случаите по ал. 2.
(2) На служителите на Агенцията се издават
несъдържащи класифицирана информация
преписи на актовете, с които се прекратяват
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правоотношенията им с Агенцията, както и
предвидени в закон документи за реализиране
на осигурителни права след прекратяване на
правоотношенията с Агенцията.
Чл. 30. Служителите са длъжни да опазват
държавната и служебната тайна и след прекратяване на правоотношенията им с Агенцията
съгласно Закона за защита на класифицираната
информация.
Г л а в а

п е т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНИ
И ВЕДОМСТВА
Чл. 31. Координацията и взаимодействието на Агенцията с ведомства и служби за
сигурност и обществен ред се осъществява
чрез издаване на съвместни инструкции от
председателя на Агенцията и ръководителя
на съответното ведомство.
Чл. 32. (1) За изпълнение на поставените
пред Агенцията задачи държавните органи и
ведомствата є осигуряват безплатен достъп до
информацията, с която разполагат.
(2) Агенцията ползва информация от информационни фондове на Министерството на
вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и служба „Военна информация“ по начин, непозволяващ разкриване
на интереса на Агенцията, и при спазване на
принципа „необходимост да се знае“.
(3) Достъпът по ал. 2 се урежда със съвместни инструкции.
Чл. 33. Агенцията осъществява взаимодействие с органи на ЕС, НАТО и други
международни организации и чуждестранни
разузнавателни и контраразузнавателни служби на основание и в изпълнение на:
1. международни договори, по които Репуб
лика България е страна;
2. актове на Министерския съвет;
3. споразумения и договорености с партньорски служби.
Г л а в а

ш е с т а

СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„РАЗУЗНАВАНЕ“
Раздел I
Статус на служителите
Чл. 34. (1) Служители на Държавна агенция
„Разузнаване“ са:
1. държавни служители по този закон;
2. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статусът на държавните служители се
урежда с този закон.
(3) Статусът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда с Кодекса
на труда и този закон.
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(4) Председателят на Агенцията е орган
по назначаване на държавните служители
и работодател на служителите по трудово
правоотношение. Той може да възложи на
заместник-председателите и на служители с
ръководни длъжности в Агенцията отделни
свои правомощия по служебното правоотношение с изключение на назначаването,
налагането на дисциплинарни наказания по
чл. 81, ал. 1, т. 3 – 5 и прекратяването на
правоотношението.
(5) Председателят на Агенцията при необходимост може да определи служители по ал. 1,
т. 2, които да изпълняват дейности по чл. 8.
(6) Председателят на Агенцията, заместникпредседателите и инспекторът са държавни
служители по този закон.
Чл. 35. Общата численост на служителите
в Агенцията се определя с акт на Министерския съвет по предложение на председателя
на Агенцията.
Чл. 36. (1) Държавните служители съобразно изпълняваните функции, притежаваната
квалификация и професионален опит и заеманите длъжности изпълняват държавна служба
в Агенцията в един от следните рангове:
1. разузнавачи:
а) главен разузнавач – ръководен персонал;
б) старши разузнавач – експертен персонал
с контролно-аналитични функции;
в) разузнавач – експертен персонал;
г) младши разузнавач – експертен персонал;
2. сътрудници:
а) главен сътрудник – изпълнителски персонал с контролни функции;
б) сътрудник – изпълнителски персонал.
(2) Ранговете по ал. 1 могат да имат степени, отразяващи професионалните знания и
опит на служителите, които се определят с
правилника за прилагане на закона. Ранговете
се присъждат от председателя на Агенцията.
(3) Председателят на Агенцията утвърждава
класификатор на длъжностите.
Чл. 37. (1) Служителите на Агенцията нямат право да членуват в политически партии,
движения или коалиции с политически цели
и да предприемат действия по служба, с които
да нарушават политическата си неутралност.
(2) Служителите на Агенцията не могат да
извършват пропагандна и агитационна дейност
в полза или във вреда на политически партии,
движения или коалиции с политически цели,
на синдикални организации и на кандидати
за изборни длъжности.
(3) Служителите на Агенцията не могат
да бъдат задължавани да декларират своите
политически, религиозни или идеологически
убеждения във връзка със заемането или изпълнението на службата.
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(4) Служителите на Агенцията не могат да
отказват изпълнение на служебни задължения
по религиозни, политически и идеологически
мотиви.
Чл. 38. Държавните служители в Агенцията могат да се кандидатират за президент и
вицепрезидент на Републиката, за народни
представители, членове на Европейския парламент от Република България, общински
съветници и кметове при условия и по ред,
определени със закон.
Чл. 39. (1) Служебното правоотношение с
държавен служител, който е регистриран за
кандидат за изборен орган от политически
партии или коалиции, се прекратява.
(2) Държавен служител, избран за президент, вицепрезидент, народен представител,
член на Европейския парламент от Република
България и кмет от независима листа, се смята
в неплатен отпуск за времето на мандата му
и след прекратяване на пълномощията му
се осигурява заемането на предишната или
на друга равностойна длъжност. В 14-дневен
срок от прекратяване на пълномощията му
държавният служител заявява писмено пред
органа по назначаването желанието си да
заеме предишната или друга равностойна
длъжност.
Чл. 40. В случаите, когато по отношение
на служител на Агенцията е взета мярка
за неотклонение задържане под стража или
той е привлечен като обвиняем, съответният
орган незабавно уведомява председателя на
Агенцията.
Чл. 41. Председателят на Агенцията определя вида и модела на униформеното облекло,
категориите служители, които го носят, реда за
предоставянето и носенето му, символите, отличителните знаци, както и принадлежности,
свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители.
Чл. 42. (1) Държавните служители в Агенцията не могат да изпълняват друга държавна
служба, освен в случаите, определени със закон.
(2) Държавните служители не могат да извършват дейност, несъвместима със службата
им в Агенцията.
(3) Несъвместимост със службата в Агенцията е налице, когато държавните служители:
1. са в непосредствена йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, или с лице, с което се намират във
фактическо съжителство;
2. са еднолични търговци, съдружници в
търговско дружество, управители или изпълнителни членове на търговско дружество, търговски пълномощници, прокуристи, търговски
представители, ликвидатори или синдици;
3. извършват търговска дейност;
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4. работят по трудово правоотношение или
по граждански договор, освен за осъществяване
на преподавателска или научноизследователска
дейност, след разрешение на председателя на
Агенцията;
5. участват в управителни или контролни
органи на търговски дружества;
6. са сътрудници или служители под прикритие на други служби за сигурност или
служби за обществен ред.
(4) Не се смята за търговска дейност по
смисъла на ал. 3, т. 3 притежаването на акции,
участието в кооперации със земеделски земи
или гори и в жилищностроителни кооперации.
(5) Несъвместимост със службата в Агенцията не е налице в случаите, когато служителят извършва възложената му дейност при
условията на прикритие, както и при участие
в юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна
дейност.
(6) В 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 3 държавните служители
са длъжни да подадат декларация.
(7) Председателят на Агенцията след получено писмено съгласие на държавния служ и т ел може да коман ди рова д ържавни я
служител временно да изпълнява служба в
друга администрация за срок до две години
с възможност за еднократно удължаване на
срока на командироването.
(8) Служител, който работи в орган или
структура от системата за защита на националната сигурност, може да бъде назначен
в Агенцията, ако отговаря на условията за
заемане на длъжност по този закон, като
не дължи възстановяване на разходите за
издръжка, обучение, квалификация и/или
преквалификация.
Чл. 43. Държавните служители са длъжни
да изпълняват и в извън установеното работно
време задълженията, произтичащи от функциите и дейностите на Агенцията.
Раздел II
Изисквания за постъпване на служба
Чл. 44. (1) За държавни служители в Агенцията могат да бъдат назначавани български
граждани, които:
1. имат висше образование – за разузнавачите, и средно образование – за сътрудниците;
2. са годни за държавна служба в Агенцията;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
4. нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
5. са психологически пригодни;
6. отговарят на специфичните изисквания
за заемане на длъжността, определени с акт
на председателя;
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7. имат разрешение за достъп до класифицирана информация – държавна тайна с ниво
на класификация в съответствие със списъка
по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация;
8. не са упражнили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68 или
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) На служба в Агенцията не могат да бъдат
назначавани лица, чийто съпруг или лице, с
което се намират във фактическо съжителство,
роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до втора степен включително
или по сватовство до втора степен включително
са служители на Агенцията.
(3) Годността по ал. 1, т. 2 се определя от:
1. военномедицинските експертни органи
при условия и по ред, определени от началника
на Военномедицинската академия и председателя на Агенцията;
2. болница „Лозенец“ при условия и по
ред, определени от директора на болницата
и председателя на Агенцията.
(4) Психологичната пригодност за заемане
на длъжност в Агенцията се определя при
условия и по ред, определени с акт на председателя на Агенцията.
(5) За работа по трудово правоотношение
се приемат лица, които отговарят на изискванията по ал. 1, т. 3, 6 и 7.
(6) Ста жът в А генци ята, придобит на
длъжност, за която се изисква висше юридическо образование, се зачита за стаж по
специалността.
Чл. 45. (1) За заемане на държавна длъжност
в Агенцията се подава писмено заявление за
назначаване.
(2) Към заявлението се прилагат необходимите документи за заемането на съответната
длъжност, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) Проучването и подборът на кандидатите за държавна служба и работа по трудово
правоотношение в Агенцията се определят с
акт на председателя.
Раздел III
Назначаване. Служебно правоотношение
Чл. 46. (1) Служебното правоотношение
възниква въз основа на заповед.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в писмена
форма и съдържа:
1. правното основание за назначаването;
2. имената и длъжността на лицето, което
издава заповедта;
3. трите имена на назначаваното лице;
4. наименованието на длъжността, на която
се назначава лицето;
5. ранга и степента, които се определят;
6. размера на основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения;
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7. датата на издаване;
8. подписа на лицето, издало заповедта.
(3) В заповедта могат да се определят
мястото и характерът на работата, както и
допълнителни условия, свързани със спецификата на длъжността.
(4) Назначеното лице се запознава срещу
подпис със заповедта по ал. 1.
Чл. 47. (1) При вст ъпване в длъжност
служителят подава декларация за несъвместимост, имотно състояние и доходи, конфликт
на интереси и членство в политическа партия.
(2) При промяна на обстоятелствата по
ал. 1 служителите на Агенцията подават декларация в едномесечен срок от промяната.
(3) Образците на декларации, условията
и редът за тяхното подаване се определят от
председателя на Агенцията.
(4) Държавните служители не могат да
участват при обсъждането, подготовката и
вземането на решения, когато те или свързани
с тях лица са заинтересовани от съответното
решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни
съмнения в тяхната безпристрастност.
(5) В случаите по ал. 4 държавните служители писмено уведомяват председателя на
Агенцията преди започването или по време
на изпълнението на правомощието или задължението им по служба.
Чл. 48. (1) Държавният служител постъпва
в Агенцията в 10-дневен срок от датата на
издаване на заповедта за назначаване, което
се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпването
в длъжност.
(2) Преди постъпването в Агенцията държавният служител полага следната клетва:
„Кълна се при изпълнение на службата си в
Държавна агенция „Разузнаване“ да спазвам
Констит у ци ята и законите на Реп ублика
България и да изпълнявам добросъвестно,
честно, лоялно, обективно и безпристрастно
служебните си задължения.“
(3) Полагането на клетвата се удостоверява
с подписване на клетвен лист.
(4) Ако по уважителни причини държавният
служител не положи клетва или не встъпи в
длъжност в срока по ал. 1, председателят на
Агенцията определя нов срок за встъпване.
Чл. 49. Ако назначеният държавен служител не встъпи в длъжност, не положи клетва
или не подаде декларациите по чл. 47, ал. 1,
издадената заповед за назначаване се отменя.
Чл. 50. (1) При първоначално назначаване
на държавен служител в Агенцията започва да
тече двегодишен срок за изпитване, считано
от датата на встъпване в длъжност.
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(2) Срокът за изпитване не тече, когато
държавният служител е в законоустановен
отпуск.
Чл. 51. (1) За всеки служител в Агенцията
се съставя и води служебно дело.
(2) В служебното дело се съхраняват документи, определени с акт на председателя
на Агенцията.
(3) Служителят има право да се запознае
с делото си при условия и по ред, определени
от председателя на Агенцията.
Чл. 52. Редът за възникване, изменение и
прекратяване на служебното правоотношение
на държавните служители се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 53. (1) Служителите се атестират чрез
оценка на изпълнението на длъжността.
(2) Атестирането се извършва по система
от критерии, чрез които се оценяват постигането на предварително определени цели,
степента на изпълнение на задълженията и
професионалната компетентност на държавния
служител.
(3) Оценката на изпълнението на длъжността на държавния служител се мотивира, като
се основава на обективно установени факти
и обстоятелства.
(4) Условията и редът за провеждане на
атестирането се определят с правилника за
прилагане на закона.
Чл. 54. Развитието в кариерата се осъществява чрез последователно преминаване
в по-висок ранг, степен или длъжност по ред,
определен с правилника за прилагане на закона.
Чл. 55. (1) При отсъствие на държавен
служител изпълнението на служебните му
задължения се осъществява от друг служител, определен със заповед на председателя
на Агенцията или на оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава по предложение от непосредствения ръководител.
(3) Заместването се извършва със съгласието
на служителя, освен в случаите на мотивирана
служебна необходимост. За времето на заместването държавният служител продължава да
изпълнява и досегашните си задължения.
(4) Процедурата по ал. 1 и 2 не се прилага
за лица, които по длъжност са заместници
на титуляря.
(5) Когато отсъствието е над 30 работни
дни, със заповедта по ал. 1 се определя месечно възнаграждение в размер на основното
месечно възнаграждение за ранга и степента
на замествания служител.
(6) Срокът по ал. 5 не може да бъде подълъг от една година.
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Чл. 56. (1) Председателят на Агенцията
може да определи държавен служител, който
да изпълнява работа по вътрешно съвместителство за срок до назначаването на служител
на незаетата длъжност.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде подълъг от 6 месеца.
(3) В случая по ал. 1 лицето получава заедно с възнаграждението си и 50 на сто от
минималния размер на основното месечно
възнаграждение за незаетата длъжност.
Чл. 57. При изпълнение на служебните
си задължения и в обществения си живот
държавните служители са длъжни да спазват
Етичния кодекс за поведение на държавните
служители в Държавна агенция „Разузнаване“.
Чл. 58. (1) Обучението, квалификацията и
професионалната подготовка на служителите
на Агенцията се извършват при условия и
по ред, определени с акт на председателя на
Агенцията.
(2) Когато нуждите на Агенцията налагат,
разходите за повишаване на професионалната
квалификация и преквалификация на държавния служител са за сметка на Агенцията.
(3) Държавният служител, изпратен при
условията на ал. 2 на обучение с обща продължителност повече от един месец в рамките
на една календарна година, се задължава да
работи в Агенцията за период от една до три
години след обучението. Условията и конкретният срок се определят от председателя на
Агенцията. При прекратяване на служебното
правоотношение по чл. 101, ал. 1, т. 5 или 8
служителят възстановява разходите по обучението съответно на неизпълнението.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите на
преназначаване на служителя в друга структура от системата за защита на националната
сигурност.
Чл. 59. По време на службата си държавните
служители са длъжни да поддържат физическата си подготовка по ред, определен с акт
на председателя на Агенцията.
Чл. 60. (1) Служителите на А генцията
могат да задържат лице, което е нарушило
охраната и пропускателния режим в района
на охраняван обект на Агенцията.
(2) В случаите по ал. 1 незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.
(3) При предаване на задържаното лице на
съответните полицейски органи се съставя
протокол, който съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на
съставителя и неговата длъжност;
2. дата на съставяне на протокола;
3. дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които
е било задържано лицето;
5. лични данни на задържаното лице;
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6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на
свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени
показания.
(4) Протоколът се подписва от съставителя
и се предава на полицейските органи.
(5) Преди предаване на лицето и съставяне
на протокола по ал. 3 на задържаното лице
се извършва медицински преглед.
Чл. 61. (1) При изпълнение на служебните
си задължения държавните служители на Агенцията имат право да носят оръжие при условия
и по ред, определени с акт на председателя.
(2) Служителите по ал. 1 могат да използват
оръжие при абсолютна необходимост:
1. при въоръжено нападение или заплаха
с огнестрелно оръжие;
2. в случаите по чл. 60, ако лицето оказва
съпротива или се опитва да избяга.
(3) При използване на оръжие органите по
ал. 1 са длъжни да пазят живота на лицето,
срещу което е насочено, и да не застрашават
живота и здравето на други лица.
(4) Органите по ал. 1 преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигане
на законната є цел.
(5) След използване на оръжие органите
по ал. 1 изготвят доклад.
Чл. 62. (1) При задържане на лице по
чл. 60, когато това е абсолютно необходимо и
задържането не може да се осъществи по друг
начин, държавните служители на Агенцията
могат да използват физическа сила и помощни
средства, ако лицето оказва съпротива или се
опитва да избяга.
(2) Помощните средства са: белезници;
каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми; устройства за
принудително спиране на превозни средства;
светлинни и звукови устройства с отвличащо
въздействие.
(3) Редът за употреба на помощни средства се
определя с акт на председателя на Агенцията.
(4) Физическа сила и помощни средства се
използват след предупреждение с изключение
на случаите на внезапно нападение.
(5) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната
обстановка и личността на правонарушителя.
(6) При използването на физическа сила
и помощни средства служителите по ал. 1 са
длъжни да пазят здравето и да вземат всички
мерки за опазване живота на лицата, срещу
които са насочени.
(7) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане на законната му цел.
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(8) Забранява се използването на физическа
сила и помощни средства по отношение на
видимо малолетни лица и бременни жени.
Раздел IV
Възнаграждения, материално, здравно и со
циално осигуряване на служителите
Чл. 63. Брутното месечно възнаграждение
на държавните служители на Агенцията се
състои от основно месечно възнаграждение
и допълнителни възнаграждения.
Чл. 64. (1) Държавните служители в Агенцията получават основно месечно възнаграждение, определено съобразно техния ранг и
степен.
(2) Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниския
ранг за държавните служители в Агенцията се
определя ежегодно със закона за държавния
бюджет на Република България, като месечното
възнаграждение се увеличава с коефициент
спрямо базата, както следва:
1. за разузнавачи – не по-малко от 2,2;
2. за сътрудници – не по-малко от 1,75.
(3) Конк ретни ят размер на основните
месечни въ знаг ра ж дени я на д ържавни те
служители се определя от председателя на
Агенцията съгласно вътрешните правила за
работната заплата и разполагаемите средства
по бюджета на Агенцията.
Чл. 65. (1) Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се
изплащат допълнителни възнаграждения за:
1. прослужено време – в размер 2 на сто
върху основното месечно възнаграждение за
всяка година стаж, но не повече от 40 на сто;
при определяне на размера се взема предвид
целият стаж от първа категория труд, както
и приравненият към първа категория труд;
2. специфични условия на труд – при условия, по ред и в размери, определени с акт на
председателя на Агенцията;
3. извънреден труд;
4. постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка;
5. при ползване на платен годишен отпуск
веднъж в годината при условия, по ред и в
размери, определени с акт на председателя
на Агенцията;
6. при други допълнителни случаи, установени в закон или акт на Министерския съвет.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1, т. 4 се изплаща на тримесечен период
при условия и по ред, определени с акт на
председателя на Агенцията.
Чл. 66. (1) Лицата, работещи по трудово
правоотношение, получават брутно месечно
възнаграждение, което се образува от заплатата
за длъжност и допълнителни възнаграждения.
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(2) Размерът на заплатата за най-ниската
длъжност се определя въз основа на базата
по чл. 64, ал. 2, като заплатата за длъжност
се увеличава с коефициент спрямо базата,
както следва:
1. за висше образование – не по-малко от 1,6;
2. за средно образование – не по-малко от
1,1.
(3) Лицата, работещи по трудово правоотношение, пол у чават и допълнителните
възнаграждения по чл. 65, ал. 1, т. 2 , 3 и 4.
Чл. 67. (1) На служителите на Агенцията
се изплащат ежемесечно порционни пари.
(2) На служителите на Агенцията се осигуряват:
1. представително или униформено облекло
или левовата му равностойност;
2. лични предпазни средства, специално
или работно облекло;
3. друго вещево имущество.
(3) За извършване на дейности, свързани
с вредни за здравето последици, на служителите на Агенцията се осигуряват безплатна
предпазна храна и противоотрови.
(4) При преместване на работа в други
населени места в случаите, определени от
председателя на Агенцията, на служителите и
на членовете на техните семейства се изплащат еднократно обезщетение и транспортните
разходи при преместването.
(5) Пътуването на служителите и техните
семейства при отиване и връщане от платен
годишен отпуск на територията на страната
веднъж в годината е за сметка на Агенцията.
(6) Размерът на сумите и доволствията по
ал. 1 – 5 и условията и редът за предоставянето им се определят ежегодно със заповед
на председателя на Агенцията.
(7) Стойността на доволствията по ал. 1 – 5
не се облага с данъци.
Чл. 68. Служителите не получават възнаграждение, обезщетения и командировъчни
средства за времето на отсъствие от работа
без законово основание.
Чл. 69. (1) Служителите, както и членовете
на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни
служители, изпаднали в тежко материално
положение, се подпомагат с парични средства, които не се облагат с данък. Размерът
на сумите и редът за предоставянето им се
определят със заповед на председателя за
всеки конкретен случай.
(2) При смърт на служител разноските за
погребението се поемат от Агенцията в размер, определен от председателя на Агенцията.
Чл. 70. Задължителното здравно и социално
осигуряване на държавните служители е за
сметка на държавния бюджет.
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Чл. 71. Трудът на държавните служители
в Агенцията се зачита като първа категория.
Чл. 72. (1) Служителите на А генцията
задължително се застраховат за сметка на
държавния бюджет срещу смърт, временна
неработоспособност или трайно заг убена
или намалена работоспособност вследствие
на злополука.
(2) Председателят на Агенцията съгласувано
с министъра на финансите може да определи
категории служители от Агенцията, които се
застраховат и за гражданска отговорност за
сметка на държавния бюджет.
(3) Задъл ж ителното застраховане не е
пречка за сключване на други застрахователни договори от заинтересованите служители.
Раздел V
Работно време, почивки и отпуски
Чл. 73. (1) Нормалната продължителност
на работното време на служителите в Агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) За държавните служители, които изпълняват служебните си задължения при вредни
или опасни условия, се установява намалено
работно време.
(3) Работното време на държавните служители се изчислява в работни дни – подневно,
а за работещите на 8-, 12- или 24-часови смени – сумирано за тримесечен период.
(4) Времето за почивка на служителите, с
изключение на работещите на 24-часови смени,
когато им е осигурена такава, не се включва
в продължителността на работното време.
(5) За държавните служители в Агенцията,
извън тези по ал. 2 и работещите на смени,
се установява ненормиран работен ден. Те
са длъжни при необходимост да изпълняват
служебните си задължения и след изтичане
на редовното работно време.
(6) Работата извън редовното работно време
на държавните служители се компенсира със:
1. допълнителен платен годишен отпуск за
работата в работни дни и с възнаграждение
за извънреден труд за работата в почивни и
празнични дни – за служителите по ал. 5;
2. възнаграждение за извънреден труд за
отработени до 50 часа на отчетен период и с
допълнителен отпуск за отработеното време
над 50 часа – за служителите по ал. 3.
(7) Извънредният труд по ал. 6 се заплаща с
50 на сто увеличение върху основното месечно
възнаграждение.
(8) Разпоредбите на ал. 1 – 6 не се прилагат
при обявяване на положение на война, военно
положение или извънредно положение, както
и при обявяване на кризисно или бедствено
положение или други извънредни ситуации, определени с правилника за прилагане на закона.

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

(9) Редът за разпределяне на работното
време, за неговото отчитане и за компенсиране работата на държавните служители
извън редовното работно време се определя
с инструкция на председателя на Агенцията.
(10) Официални празници за служителите
са дните, посочени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса
на труда.
Чл. 74. (1) Държавните служители в Агенцията имат право на следните видове отпуски:
1. редовен платен годишен отпуск – в размер
30 работни дни;
2. допълнителен платен годишен отпуск – по
един ден за всяка прослужена година за първа
категория труд, както и за приравнения трудов
стаж, но не повече от 10 работни дни;
3. допълнителен платен годишен отпуск по
чл. 73, ал. 6 – до 12 работни дни;
4. допълнителен платен годишен отпуск
при преместване на работа в друго населено
място – в размер до три работни дни, който не
може да се компенсира с парично обезщетение;
5. неплатен отпуск – до 6 месеца за целия
период на държавна служба в Агенцията;
6. неплатен отпуск – за времето на провеждане на стаж по чл. 294, ал. 1 от Закона
за съдебната власт;
7. неплатен отпуск – за времето на провеждане на предизборната кампания и за времето
на заемане на изборна длъжност.
(2) Отпуските по ал. 1 се зачитат за трудов стаж по този закон, освен в случаите по
ал. 1, т. 6.
(3) За времето на платения годишен отпуск
държавните служители в Агенцията получават основното месечно възнаграждение и
допълнителните възнаграждения с постоянен
характер съобразно размера им към момента
на започване ползването на отпуска.
(4) Забранява се компенсирането на отпуските по ал. 1, т. 1 – 3 с парично обезщетение,
освен при прекратяване на служебното правоотношение.
(5) Служител на Агенцията, който е съпруг на дългосрочно командирован служител
на Агенцията, не може да ползва неплатен
отпуск по чл. 77 от Закона за дипломатическата служба.
(6) Редът за ползване на отпуските се определя с акт на председателя на Агенцията.
Чл. 75. (1) Държавните служители в Агенцията имат право на отпуск за работа във
вредни за здравето условия, за изпълнение
на обществени и граждански задължения, за
временна неработоспособност, за бременност,
раждане и осиновяване, за кърмене и хранене
на малко дете, за отглеждане на дете, при
смърт или тежко заболяване на родител, за
две или повече живи деца, за приемен изпит
в учебно заведение и за обучение, както и на
неплатен отпуск при условията, по реда и в
размерите, предвидени в Кодекса на труда.
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(2) Бременните жени – държавни служители в Агенцията, се ползват от специалната
закрила по Кодекса на труда.
(3) Служителите на Агенцията ползват
лечебните заведения на Министерството на
отбраната, лечебните заведения на Министерството на вътрешните работи и болница
„Лозенец“ при условия и по ред, определени
съответно с актове на съответния министър
и председателя на Агенцията и с акт на директора на болница „Лозенец“ и председателя
на Агенцията.
(4) Почивните бази, санаториалните и
профилактичните заведения на Министерския
съвет, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи се ползват
от служителите на Агенцията при условия и
по ред, определени съвместно от председателя
на Агенцията и министър-председателя или
съответния министър.
Раздел VI
Отличия и награди
Чл. 76. Служителите могат да бъдат награждавани с отличия и награди за постигнат
висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения при условия
и по ред, определени с акт на председателя
на Агенцията.
Чл. 77. (1) Наградите са парични и предметни. Стойността на паричната или предметната
награда не може да надвишава размера на
основното месечно възнаграждение на служителя.
(2) Председателят на Агенцията може по
своя преценка едновременно да награди с
отличие и с предметна награда.
Чл. 78. За оказване на съдействие и конкретна помощ на Агенцията български граждани
и граждани на друга държава могат да бъдат
награждавани с почетните знаци на Агенцията
и с парични или предметни награди, включително с огнестрелно оръжие.
Раздел VII
Дисциплинарна отговорност
Чл. 79. (1) Държавните служители в Агенцията, които виновно са нарушили служебните
си задължения, се наказват с предвидените в
този закон наказания.
(2) Дисциплинарните нарушения са:
1. неизпълнение на разпоредбите на този
закон и на издадените въз основа на него
подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на председателя и
заместник-председателите на Агенцията и на
преките ръководители;
2. неизпълнение на служебните задължения;
3. неспазване на служебните правомощия;
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4. неспазване на правилата на Етичния
кодекс за поведение на държавните служители
в Агенцията;
5. неподаване в срок на декларация, предвидена в този закон;
6. превишаване на служебните правомощия
или използване на служебното или прикриващото правоотношение за лична изгода или
изгода на трети лица.
(3) Дисциплинарната отговорност се носи
независимо от гражданската, наказателната
или административнонаказателната отговорност, ако такава се предвижда.
Чл. 80. (1) Дисциплинарните наказания се
налагат не по-късно от два месеца от откриване
на нарушението и не по-късно от пет години
от извършването му.
(2) Когато дисциплинарното нарушение е
и престъпление или административно нарушение, сроковете по ал. 1 започват да текат
от влизането в сила на съдебния акт или на
наказателното постановление.
(3) Сроковете по ал. 1 не текат, когато
държавният служител е в законоустановен
отпуск или по отношение на него е взета
мярка за неотклонение задържане под стража
или домашен арест.
Чл. 81. (1) Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. порицание;
3. недопускане за израстване в ранг, степен
или длъжност за срок от една до три години;
4. понижаване в ранг, степен или длъжност
за срок от три месеца до една година;
5. уволнение.
(2) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
Чл. 82. (1) Дисциплинарното наказание
„уволнение“ се налага задължително в следните случаи:
1. осъждане за умишлено престъпление от
общ характер или лишаване от право да се
заема държавна длъжност;
2. нарушаване забраната на чл. 37, ал. 1,
2 или 4;
3. нарушаване на правилата за защита на
класифицираната информация, довело до нерегламентиран достъп;
4. неявяване на работа без уважителни
причини в два последователни работни дни;
5. увреждане на имущество – държавна
собственост, разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства, когато са
причинени значителни вреди на държавата;
6. злоупотреба с власт;
7. извършване на друго тежко дисциплинарно нарушение.
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(2) В случаите на временно отстраняване
от длъжност по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за извършени умишлени
п рест ъп лени я о т общ харак т ер по дела,
приключили с влязъл в сила съдебен акт,
дисциплинарното наказание „уволнение“ се
налага от датата на отстраняването.
Чл. 83. (1) Дисциплинарните наказания
на държавните служители се налагат с мотивирана писмена заповед на председателя
на Агенцията. В случаите по чл. 81, ал. 1,
т. 1 и 2 дисциплинарните наказания могат
да се налагат с мотивирана писмена заповед
и от оправомощени от председателя длъжностни лица.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. трите имена и длъжността на дисциплинарно наказващия орган;
2. дата на издаване;
3. трите имена и длъжността на наказвания
държавен служител;
4. описание на извършеното от него нарушение, датата и мястото, където е извършено,
обстоятелствата, при които е извършено, както
и доказателствата, които го установяват;
5. служебните задължения, които са били
виновно нарушени;
6. видът и размерът на наказанието;
7. правното основание за налагането му.
Чл. 84. (1) Преди налагане на дисциплинарното наказание дисциплинарно наказващият
орган събира доказателствата от значение за
случая.
(2) При нарушение, за което се предвижда наказание „уволнение“ – след събиране
на доказателствата от значение за случая,
дисциплинарно наказващият орган изслушва
привлечения към дисциплинарна отговорност
държавен служител или приема писменото
му обяснение.
(3) Когато дисциплинарно наказващият орган не е изслушал държавния служител или не
е приел писменото му обяснение, съдът отменя
наложеното дисциплинарно наказание „уволнение“, без да разглежда делото по същество,
освен ако привлеченият към дисциплинарна
отговорност служител не е дал обяснения или
не е бил изслушан по негова вина.
Чл. 85. (1) При определяне вида и размера на
дисциплинарното наказание се вземат предвид
тежестта на нарушението и настъпилите от
него последици, обстоятелствата, при които е
извършено, формата на вината и цялостното
поведение на държавния служител по време
на работата му в Агенцията.
(2) Дисциплинарното производство се провежда в отсъствие на държавния служител,
когато това няма да попречи за разкриване
на обек т ивната ист ина, ако д ържавни я т
служител:
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1. не е намерен на посочения от него адрес
или го е променил, без да уведоми съответния орган;
2. се намира извън пределите на Република
България, без да е в законоустановен отпуск
или в служебна командировка, и не е представил уважителни причини за това.
(3) При провеждане на дисциплинарно
производство за налагане на дисциплинарно
наказание „уволнение“ при условията на ал. 2
дисциплинарно наказващият орган издава
заповед за налагане на наказанието и без да
е изслушал привлечения към дисциплинарна
отговорност държавен служител, и без да е
приел писменото му обяснение.
Чл. 86. (1) Служителят на Агенцията се
запознава срещу подпис със заповедта за дисциплинарно наказание, като се отбелязва датата
на запознаване. При невъзможност заповедта
да бъде предоставена за запознаване лично на
държавния служител дисциплинарно наказващият орган изпраща препис от заповедта,
несъдържащ класифицирана информация, на
постоянния му адрес с препоръчано писмо с
обратна разписка или с техническо средство
за комуникация.
(2) Екземпляр от влязлата в сила заповед
по ал. 1 се прилага към служебното досие на
държавния служител.
(3) Заповедта за налагане на дисциплинарното наказание подлежи на изпълнение от
деня на връчването є на държавния служител
или от деня на изпращането на препис от нея
при условията и по реда на ал. 1.
Чл. 87. Заповедта за налагане на дисциплинарното наказание може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
Чл. 88. (1) Дисциплинарните наказания, с
изключение на уволнението, се заличават с
изтичането на една година от:
1. налагането им – по чл. 81, ал. 1, т. 1 и 2;
2. изтичането на срока – по чл. 81, ал. 1,
т. 3 и 4.
(2) Заличаването се извършва служебно
чрез съответно отбелязване в служебното дело.
Чл. 89. Редът за провеждане на дисциплинарното производство и за налагане и
изпълнение на дисциплинарните наказания се
определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 90. (1) Държавен служител в Агенцията
може да бъде временно отстранен от длъжност:
1. по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс;
2. когато срещу него е образувано дисциплинарно производство за нарушение по чл. 82,
ал. 1 и служебното му положение би затруднило
разкриването на обективната истина; в този
случай отстраняването се извършва от председателя на Агенцията или от оправомощено
от него длъжностно лице;
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3. когато се явява в състояние, което не
му позволява да изпълнява служебните си
задължения; в този случай отстраняването се
извършва от непосредствения или по-горестоящия ръководител и продължава, докато служителят възстанови годността за изпълнение
на служебните си задължения.
(2) Държавният служител не полу чава
възнаграждение за времето, през което е бил
отстранен.
(3) Когато дисциплинарното производство
по ал. 1, т. 2 бъде прекратено или когато не
бъде наложено дисциплинарно наказание
„у вол нение“, на д ържа вни я сл у ж и т ел се
заплаща възнаграждението за периода на
отстраняването.
(4) При прекратяване на наказателното
производство или при постановяване на оправдателна присъда държавният служител,
който е временно отстранен от длъжност, се
възстановява и му се заплаща възнаграждението за периода на отстраняването.
Раздел VIII
Имуществена отговорност на държавните
служители
Чл. 91. (1) Държавните служители в Агенцията отговарят имуществено за вредите, които са
причинили на държавата по непредпазливост
при или по повод изпълнение на служебните
си задължения.
(2) За вредите, причинени на граждани при
условията на ал. 1, държавните служители в
Агенцията не носят имуществена отговорност
към увредения. В тези случаи държавата е
длъжна да обезщети увредения за всички имуществени и неимуществени вреди съобразно
общите правила на гражданското право.
(3) За вредите, причинени умишлено или в
резултат на престъпление или причинени не
при или по повод изпълнение на служебните
задължения, отговорността на държавните
служители в Агенцията се определя в съответствие с гражданския закон.
(4) Имуществената отговорност на държавните служители в Агенцията се носи независимо от дисциплинарната, административнонаказателната или наказателната отговорност,
ако такава се предвижда.
Чл. 92. (1) Държавните служители в Агенцията не отговарят имуществено за вредите,
които са възникнали от рискова дейност,
свързана с изпълнението на служебните им
задължения.
(2) Държавата и държавните служители
в Агенцията не отговарят за вреди на трети
лица, когато са причинени в условията на
извънредни обстоятелства при осъществяване
на действия, свързани със защита на националната сигурност.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

Чл. 93. (1) За изплатените обезщетения за
вреди, причинени на граждани от незаконни
актове, действия или бездействия на органи
и длъжностни лица от Агенцията, Държавна
агенция „Разузнаване“ има право на иск срещу
служителите, които са ги причинили виновно
при условията на чл. 91, ал. 1.
(2) Държавата има право на иск срещу
служителите, виновно причинили вреди, при
условията на чл. 91, ал. 2 за обезщетението,
изплатено на увредения.
(3) Когато държавният служител е изпълнявал служебните си задължения точно,
държавата отговаря за всички имуществени
и неимуществени вреди, причинени от него
на граждани, без да има право да търси от
причинителя на вредата възстановяване на
платеното от нея.
Чл. 94. (1) Държавните служители в Агенцията отговарят за претърпените загуби, но
не и за пропуснатите ползи.
(2) Размерът на вредите се определя към
деня на настъпването им, а ако това не може
да се установи – към деня на откриването им.
Чл. 95. (1) За вреди, причинени при условията на чл. 91, ал. 1, служителят отговаря
в размера на вредата, но не повече от едно
брутно месечно възнаграждение за месеца,
предхождащ причиняването на вредата, а
ако това не може да се установи – за месеца,
предхождащ откриването на вредата.
(2) За вреди, причинени при условията на
ал. 1 от ръководни служители, отговорността
е в размера на вредата, но не повече от три
брутни месечни възнаграждения.
(3) Имуществената отговорност по чл. 91,
ал. 1 не може да се търси, когато от деня на
причиняване на вредата са изтекли повече
от 5 години.
Чл. 96. (1) Държавните служители в Агенцията, чието служебно задължение е да събират,
съхраняват, разходват или отчитат парични
или материални ценности, отговарят:
1. в размера на вредата, но не повече от
три брутни месечни възнаграждения;
2. за липса – в пълния размер, заедно със
законната лихва от деня на причиняване на
липсата, а когато това не може да се установи – от деня на откриване на липсата.
(2) Лицата, които са получили нещо без
основание от причинителя на вредата или
са се възползвали от увреждането по ал. 1,
т. 1, дължат солидарно с причинителя на
вредата връщане на полученото до размера
на обогатяването. Лицата дължат връщане
и на полученото по дарение от причинителя
на вредата, когато дарението е със средства,
извлечени от причинената вреда.
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(3) Исковете по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се погасяват с изтичане на 10-годишна давност от
деня на причиняването на вредата, а когато
това не може да се установи – от деня на
откриването є.
Чл. 97. Когато вредата е причинена от
няколко лица, те отговарят в случаите на:
1. ог ра н и чена и м у ще с т вена о т г овор ност – съобразно участието на всеки от тях в
причиняването на вредата, а когато това не
може да бъде установено – пропорционално
на брутното месечно възнаграждение; сборът
на дължимите от тях обезщетения не може
да надвишава размера на вредата;
2. пълна имуществена отговорност – солидарно.
Чл. 98. (1) В случаите на ограничена имуществена отговорност председателят на Агенцията или оправомощено от него длъжностно
лице издава заповед за основанието и размера
на отговорността на служителя.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в едномесечен срок от откриването на вредата, но не
по-късно от една година от причиняването є,
а когато е причинена от ръководен служител
или при извършване на отчетна дейност – в
тримесечен срок от откриването є, но не покъсно от 5 години от нейното причиняване. Тези
срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена
отговорност, докато производството е висящо.
(3) Ако държавният служител в едномесечен срок от връчването на заповедта писмено
оспори основанието или размера на отговорността, Агенцията може да предяви срещу
него иск пред съда.
(4) Ако в срока по ал. 3 задълженото лице
не оспори основанието или размера на отговорността, сумата, определена със заповедта,
се удържа от неговото възнаграждение в размерите, посочени в Гражданския процесуален
кодекс.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение неиздължената сума по ограничената имуществена отговорност се удържа
изцяло от обезщетението и другите вземания,
които задълженото лице има право да получи,
а ако дължимата сума не може да се събере
по този начин, вземането се събира по реда
на Гражданския процесуален кодекс.
(6) Лихви върху дължимите суми по заповед
за реализиране на ограничена имуществена
отговорност не се дължат.
(7) Събраните по заповеди за ограничена
имуществена отговорност суми се внасят в
приход на бюджета на Агенцията.
Чл. 99. (1) Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред, освен
ако държавният служител внесе доброволно
сумата преди съдебното производство.
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(2) Исковете за пълна имуществена отговорност по ал. 1 се погасяват с изтичане на
5-годишна давност, която започва да тече от
деня на причиняването на вредата, а когато
това не може да се установи – от деня на
откриването є. В тези случаи давността се
прекъсва и с акт, съставен от контролен орган, от деня на връчването му на служителя.
Чл. 100. За неу редените в този раздел
въпроси се прилагат разпоредбите на гражданския закон.
Раздел IX
Прекратяване на служебното правоотношение
Чл. 101. (1) Служебното правоотношение
на държавния служител в Агенцията се прекратява:
1. при навършване на 63-годишна възраст;
2. при придобиване право на пенсия по
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване – по
искане на служителя или по преценка на органа по назначаване;
3. при придобито и упражнено право на
пенсия – по преценка на органа по назначаване;
4. при настъпила негодност за държавна
служба в Агенцията;
5. по негово желание;
6. при съкращаване на длъжността;
7. при неявяване или отказ на служителя
да заеме длъжността, на която е възстановен,
в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за отмяна на заповедта за
прекратяване на служебното правоотношение,
освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини;
8. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради:
а) влизане в сила на съдебен акт, с който
е наложено наказание лишаване от свобода,
когато изпълнението на наказанието не е отложено по реда на Наказателния кодекс, или
е наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 и
7 от Наказателния кодекс и не е задължително налагане на дисциплинарно наказание
„уволнение“;
б) получаване на най-ниската обща оценка
на изпълнение на длъжността при атестирането по чл. 53;
в) при отказ за издаване, при отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана
информация или при отказ на държавния
служител да подаде документи за проучване
при условията и по реда на Закона за защита
на класифицираната информация;
г) установяване на несъвместимост в случаите по чл. 42, ал. 1 и 3;
д) неефективност при изпълнение на заеманата длъжност на прикритие – за служителите
на и под прикритие;
9. при налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“;
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10. в периода на срока за изпитване – по
преценка на органа по назначаване след оценка
на изпълнението на длъжността;
11. при смърт на държавния служител;
12. при влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
13. при регистриране на държавен служител
за кандидат за изборен орган от политически
партии или коалиции.
(2) Служебното правоотношение на държавния служител може да бъде прекратено
по взаимно съгласие на страните, изразено
писмено. Страната, към която е отправено
предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в
30-дневен срок. В случай че тя не направи
това, се смята, че предложението не е прието.
(3) Прекратяване на служебното правоотношение в случаите по ал. 1, т. 6 и т. 8,
буква „г“ във връзка с чл. 42, ал. 3, т. 1 се
допуска само ако служителят откаже да заеме
друга предложена му длъжност в рамките на
притежавания ранг и степен или ако няма
подходяща незаета длъжност.
(4) Държавните служители запазват притежавания ранг при следващо назначаване на
държавна работа в Агенцията.
Чл. 102. Заповедите за прекратяване на
служебното правоотношение на държавните
служители се издават от председателя на
Агенцията.
Чл. 103. (1) Служебното правоотношение
с държавния служител се прекратява от органа по чл. 102 с едномесечно предизвестие в
случаите по чл. 101, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 8. Органът по чл. 102 може да прекрати служебното
правоотношение преди изтичането на срока
на предизвестието, като заплати обезщетение
на държавния служител за неизтеклия срок
на предизвестието.
(2) Служебното правоотношение с държавния служител се прекратява от органа по
чл. 102 без предизвестие в случаите по чл. 101,
ал. 1, т. 8, буква „в“, т. 9, 12 и 13.
Чл. 104. (1) В случаите по чл. 101, ал. 1,
т. 5 държавният служител се освобождава с
писмено предизвестие до органа по чл. 102.
(2) Срокът на предизвестието е един месец
и започва да тече от деня, следващ получаването на предизвестието. То може да бъде
оттеглено до изтичането му със съгласието
на органа по чл. 102.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение по писмено искане на служителя
по чл. 101, ал. 1, т. 2 заповедта се издава в
срока по ал. 2.
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Чл. 105. Държавните служители в Агенцията не могат да бъдат освобождавани от
служба по време на отпуск, освен в случаите по чл. 101, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2, както и
когато са осъдени на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 106. (1) Служителят се запознава със
заповедта за прекратяване на служебното
правоотношение срещу подпис.
(2) Служебното правоотношение се прекратява считано от датата, определена в заповедта,
освен в случаите по:
1. член 101, ал. 1, т. 1 – от датата на навършване на 63-годишна възраст;
2. член 101, ал. 1, т. 11 – от датата на
смъртта;
3. член 101, ал. 1, т. 13 – от датата на регистриране на държавния служител;
4. член 101, ал. 2 – от датата, за която страните са постигнали взаимно съгласие.
(3) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
Чл. 107. При отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
държавните служители се възстановяват на
предишната или на друга равностойна длъжност и могат да я заемат, ако в двуседмичен
срок от влизането в сила на съдебното решение
се явят в Агенцията.
Раздел X
Обезщетения на държавните служители
Чл. 108. (1) При освобождаване държавните
служители имат право на еднократно парично
обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени
години имат, но не повече от 20.
(2) При последващо освобождаване от размера на дължимото обезщетение се приспадат
толкова брутни месечни възнаграж дения,
колкото са получени по ал. 1.
(3) Когато държавните служители са про
служили 10 и повече години и служебното им
правоотношение е прекратено на основание
чл. 101, ал. 1, т. 4, размерът на еднократното
парично обезщетение не може да бъде помалък от 15 брутни месечни възнаграждения.
(4) При прекратяване на служебното правоотношение при условията на ал. 3, когато
прослуженото време е по-малко от 10 години,
еднократното парично обезщетение е в размер
10 брутни месечни възнаграждения.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече
години държавните служители имат право на
еднократно допълнително вещево имущество
или на левовата му равностойност.
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(6) Алинеи 1 и 5 не се прилагат при прекратяване на служебното правоотношение по
чл. 101, ал. 1, т. 9 и 12.
(7) При смърт на държавен служител обезщетенията по ал. 1 – 5 се изплащат общо на
наследниците му.
Чл. 109. (1) За определяне размера на еднократното парично обезщетение при освобождаване се вземат предвид прослужените години
без приравнения трудов и служебен стаж.
(2) При освобождаване поради пенсиониране на прослужилите последните 13 години и
4 месеца като държавни служители размерът
на обезщетението се определя от сбора на:
1. прослужените години в Агенцията;
2. годините на приравнения трудов и служебен стаж към първа категория труд.
Чл. 110. При незаконно прекратяване на
сл у жебното правоотношение държавните
служители в Държавна агенция „Разузнаване“
имат право на обезщетение в размер на брутното им месечно възнаграждение, определено
към момента на прекратяването, за времето,
през което са останали без работа, но за не
повече от 6 месеца. Когато през това време са
работили на по-нископлатена работа, те имат
право на разликата във възнагражденията.
Чл. 111. (1) На държавните служители,
претърпели телесна повреда при или по повод
изпълнение на служебните си задължения, се
изплаща еднократно парично обезщетение в
размер 10 брутни месечни възнаграждения
при тежка телесна повреда и 6 брутни месечни
възнаграждения при средна телесна повреда.
(2) На преживелия съпруг, децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения държавни
служители се изплаща еднократно парично
обезщетение на всеки от тях в размер 12
брутни месечни възнаграждения.
(3) Видът на причинената телесна повреда
се определя от военномедицинските експертни
органи по чл. 44, ал. 3, т. 1, а обстоятелствата,
при които е причинена или при които държавният служител е загинал, се удостоверяват
от прекия ръководител.
(4) В случаите на смърт на лицата по ал. 2
се изплаща и обезщетението по чл. 108, ал. 1.
Чл. 112. Еднократните парични обезщетения по този закон се изплащат на базата на
брутното месечно възнаграждение, определено
към датата на прекратяване на служебното
правоотношение, на отстраняване от длъжност
или на установяване на събитието по чл. 111,
което включва:
1. основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни месечни възнаграждения
за прослужено време, за специфични условия
на труд.
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Чл. 113. Обезщетенията по чл. 108 и 111
не подлежат на облагане с данък.
Г л а в а

с е д м а

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
Чл. 114. (1) Народното събрание осъществява контрол върху дейността на Агенцията
чрез постоянна комисия.
(2) На комисията не се предоставя информация относно организацията, средствата
и способите при изпълнение на специални
задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица,
които сътрудничат на Агенцията.
(3) При упражняване на контрол върху
дейността на Агенцията заседанията на комисията са закрити.
Чл. 115. Председателят на Агенцията информира комисията по чл. 114, ал. 1 по въпроси за дейността на Агенцията по искане
на председателя на Народното събрание, на
председателя на комисията или по своя инициатива.
Чл. 116. (1) Народното събрание установява
специални правила за сигурност за работата,
съхранението и достъпа до класифицирана
информация, полу чена от комисията при
осъществяване на контрол върху дейността
на Агенцията.
(2) Специалните правила за сигурност по
ал. 1 се съгласуват с председателя на Агенцията.
(3) Не се допуска предоставяне на достъп
до класифицирана информация, получена от
комисията при осъществяване на контрола
върху дейността на Агенцията, по какъвто и
да е повод на лица, които не са членове на
тази комисия.
Чл. 117. (1) Председателят на комисията
запознава председателя на Народното събрание с приетите от нея решения в резултат
на упражнения контрол върху дейността на
Агенцията.
(2) Председателят на Народното събрание информира президента на републиката
и министър-председателя за решенията на
комисията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Действия при изпълнение на служебни
задължения“ са действия или бездействия,
които съставляват изпълнение на задължения,
произтичащи непосредствено от заеманата
длъжност.
2. „Действи я по повод изпълнение на
служебни задължения“ са действия или бездействия, които не съставляват изпълнение
на задължения, произтичащи непосредствено
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от заеманата длъжност, но ги предхождат
или следват по време и са в пряка причинна
връзка с тях.
3. „Семейство“ са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са
встъпили в брак.
4. „Особени финансови средства и разходи“
са отпусканите и използвани от Агенцията
бюджетни средства и имущество за специални цели, свързани с националната сигурност.
5. „Служебна тайна“ е информацията, създавана или съхранявана от Агенцията, която
не е държавна тайна, нерегламентираният
достъп до която би се отразил неблагоприятно
на интересите на държавата или би увредил
друг правнозащитен интерес.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Държавна агенция „Разузнаване“ е
правоприемник на активите, пасивите, архива
и другите права и задължения на Националната разузнавателна служба.
(2) Правоотношени ята със заварените
на служба военнослужещи в Националната
разузнавателна служба се преобразуват в
правоотношения на държавен служител на
Държавна агенция „Разузнаване“, считано от
датата на влизане в сила на закона.
(3) С влизането в сила на закона заварените
трудови правоотношения на лицата, работещи
по трудово правоотношение, се уреждат при
условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на
труда.
(4) До влизането в сила на акта по чл. 64,
ал. 3 и чл. 65, ал. 2 на лицата по ал. 2, съответно ал. 3, се заплащат досегашните възнаграждения.
(5) Заварените към датата на влизане в сила
на закона военнослужещи от Националната
разузнавателна служба запазват получавания
размер на основно месечно и допълнителни
възнаграждения, докато това е по-изгодно
за тях.
§ 3. Стажът, придобит по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и по Кодекса на труда от служителите по § 2, ал. 2 и 3, се зачита за работа при
един и същ работодател, съответно орган по
назначаване, включително при изплащане на
дължимите обезщетения при прекратяване на
правоотношенията с Агенцията.
§ 4. Прослуженото време на кадрова военна
служба по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на свръхсрочна
военна служба по Закона за всеобщата военна
служба в Народна република България (отм.,
ДВ, бр. 112 от 1995 г.) се зачита за стаж в
Агенцията при определяне размера на дължимите обезщетения по този закон.
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§ 5. Образуваните преписки за търсене на
дисциплинарна или имуществена отговорност
срещу служителите се приключват по досегашния ред.
§ 6. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14,
24 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 29, ал. 1 думите „Националната
разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
2. В чл. 41 думите „директорът на Националната разузнавателна служба“ се заменят
с „председателят на Държавна агенция „Ра
зузнаване“.
3. В чл. 70, ал. 2 след думите „Държавна
агенция „Национална сигурност“ се добавя „и
държавните служители по Закона за Държавна
агенция „Разузнаване“.
4. В чл. 125, ал. 1 думите „директорът на
Националната разузнавателна служба“ се заменят с „председателят на Държавна агенция
„Разузнаване“.
5. В допълнителната разпоредба в § 1, т. 1в
думите „Националната разузнавателна служба“
се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 7. В Закона за защита на класифицираната
информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм.,
бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г.,
бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42,
82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23,
48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52
и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14 и
61 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби в § 1, т. 1
думите „Национална разузнавателна служба“
се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
2. В приложение № 1 към чл. 25 в раздел
II, т. 5 се създава изречение второ: „Установъчни данни или данни, можещи да спомогнат
за установяване на служители на Държавна
агенция „Разузнаване“, които извършват оперативно-разузнавателна дейност.“
§ 8. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42,
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93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59,
62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100
от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г.,
бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35,
53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54 и 61 от
2015 г.) в чл. 40, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя
точка и запетая и се добавя „пострадалите
при изпълнение на служебните си задължения
държавни служители по Закона за Държавна
агенция „Разузнаване“; пострадалите при изпълнение на служебните си задължения офицери и сержанти по Закона за Националната
служба за охрана“.
§ 9. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от
2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98
от 2014 г. и бр. 14 и 56 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 думите „Националната
разузнавателна служба (НРС)“ се заменят с
„Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР)“.
2. В чл. 78, ал. 1 в текста преди т. 1 след
абревиатурата „ДАНС“ се добавя „ДАР“, а
думите „НРС и НСО“ се заменят с „офицерите
и сержантите от НСО“.
§ 10. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61
от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г.,
бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50,
54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г.,
бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53,
98 и 105 от 2014 г. и бр. 35, 61 и 62 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 3:
а) в изречение първо след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“ се
добавя „и председателя на Държавна агенция
„Разузнаване“;
б) в изречение второ след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се
заменя със запетая и след думите „председателят на Държавна агенция „Национална
сигурност“ се добавя „и председателят на
Държавна агенция „Разузнаване“.
2. В чл. 5, ал. 7, изречение второ след думите „министърът на отбраната“ съюзът „и“
се заменя със запетая и след думите „председателят на Държавна агенция „Национална
сигурност“ се добавя „и председателят на
Държавна агенция „Разузнаване“.
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3. В чл. 6, ал. 6, т. 3 след думите „министъра
на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или от председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“.
4. В чл. 140, ал. 7 след думите „министъра
на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или от председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“, когато се отнася за
обекти на тази агенция“.
5. В чл. 141, ал. 5 след думите „министъра
на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“, когато се отнася за
обекти на тази агенция“.
6. В чл. 145:
а) в ал. 2, т. 4 след думите „министъра на
вътрешните работи“ съюзът „или“ се заличава
и след думите „председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ се добавя
„или от председателя на Държавна агенция
„Разузнаване“, когато се отнася за обекти на
тази агенция“;
б) в ал. 3 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „Държавна агенция
„Национална сигурност“ се добавя „или на
Държавна агенция „Разузнаване“.
7. В чл. 148, ал. 3, т. 4 след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „или“
се заличава и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или от председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“, когато се отнася за
обекти на тази агенция“.
8. В чл. 157, ал. 2, изречение първо след
думите „министъра на вътрешните работи“
съюзът „или“ се заличава и след думите „председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ се добавя „или от председателя на
Държавна агенция „Разузнаване“, когато се
отнася за обекти на тази агенция“.
9. В чл. 158, ал. 2, изречение трето след
думите „министъра на вътрешните работи“
съюзът „или“ се заменя със запетая и след
думите „председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“,
когато се отнася за обекти на тази агенция“.
10. В чл. 159, ал. 5 след думите „министъра
на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или от председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“, когато се отнася за
обекти на тази агенция“.
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11. В чл. 177, ал. 6 след думите „министъра
на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или от председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“, когато се отнася за
обекти на тази агенция“.
12. В чл. 178, ал. 7 след думите „министърът
на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „председателят на
Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или председателят на Държавна
агенция „Разузнаване“.
13. В чл. 216, ал. 2 след думите „министъра
на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думите „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“ се
добавя „или пред председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“.
14. В § 1а от допълнителните разпоредби
след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая, след
думите „председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се добавя „председателят на Държавна агенция „Разузнаване“,
след думите „Министерството на вътрешните
работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая
и накрая се добавя „и на Държавна агенция
„Разузнаване“.
§ 11. В Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31,
35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г.,
бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105
и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22 и 61 от 2015 г.) в
чл. 24, ал. 2 се създава т. 17:
„17. паричните средства и помощи по чл. 67,
ал. 1 – 5, чл. 69, ал. 1, чл. 108 и чл. 111, ал. 1
от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.“
§ 12. В Закона за уреждане на колективните
трудови спорове (обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г.;
изм., бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 7 от 2012 г.)
в чл. 16, т. 6 накрая се добавя „Държавна
агенция „Разузнаване“ и Националната служба
за охрана“.
§ 13. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1,
13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52,
70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и
бр. 14, 42 и 56 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 10в думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна
агенция „Разузнаване“.
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2. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с
„Държавна агенция „Разузнаване“.
3. В чл. 20, ал. 2 думите „Националната
разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 14. В Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.;
изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г.,
бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и
108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и
98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.) в чл. 2,
ал. 3, изречение първо след думите „Министерството на отбраната“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и след думите „Министерството
на вътрешните работи“ се добавя „и Държавна
агенция „Разузнаване“.
§ 15. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97
от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38,
87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 53 от
2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 16 думите „директорът, заместник-директорите, началниците на
отдели и началниците на секции в Националната разузнавателна служба“ се заменят
с „председателят, заместник-председателите,
директорите на дирекции и началниците на
отдели в Държавна агенция „Разузнаване“.
2. В чл. 16, ал. 1 думите „директорът на
Националната разузнавателна служба“ се заменят с „председателят на „Държавна агенция
„Разузнаване“.
§ 16. В Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в § 4 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се
изменя така:
„(2) Съответствието на длъжностите на
служителите по Закона за Министерството
на вътрешните работи, ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва и ранговете на
служителите по Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“ от резерва към званията на
военнослужещите по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
се урежда с акт на Министерския съвет по
предложение на министъра на вътрешните
работи, председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и председателя на
Държавна агенция „Разузнаване“ съгласувано
с министъра на отбраната.“
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§ 17. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107
от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54 и 61 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите „Национална сигурност“ се поставя запетая и
се добавя „по Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“, а след думата „средства“ се
добавя „офицерите и сержантите по Закона
за Националната служба за охрана“.
2. В чл. 54б, ал. 3 след думите „вътрешните
работи“ се поставя запетая и се добавя „чл. 101,
ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“.
3. В чл. 54е, ал. 1 след думите „вътрешните
работи“ се поставя запетая и се добавя „чл. 110
от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“,
чл. 123 от Закона за Националната служба за
охрана“.
4. В чл. 69:
а) създават се нови ал. 5 и 5а:
„(5) Държавните служители от Държавна
агенция „Разузнаване“ придобиват право на
пенсия при навършване на възраст 52 години
и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително
изслужени по Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.
(5а) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на
пенсия при навършване на възраст 52 години
и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително
изслужени по Закона за Националната служба
за охрана, на военна служба или по законите
по ал. 1, 2 и 3.“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Осигурителният стаж за придобиване
право на пенсия по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 се
зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4 и 7 може да допълва
осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6.“;
в) в ал. 9 думите „ал. 1, 2, 3 и 6“ се заменят
с „ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6“;
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г) в ал. 10 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с
„ал. 1 – 3, 5 и 5а“.
5. В чл. 127, ал. 5 думите „Националната
разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 18. (1) До 31 декември 2015 г. държавните
служители от Държавна агенция „Разузнаване“
придобиват право на пенсия независимо от
възрастта им при 27 години общ осигурителен
стаж, от които две трети действително изслужени по този закон, на военна служба или по
законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за
социално осигуряване.
(2) До 31 декември 2015 г. офицерите и сержантите от Националната служба за охрана
придобиват право на пенсия независимо от
възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително
изслужени по Закона за Националната служба
за охрана, на военна служба или по законите
по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално
осигуряване.
(3) Лицата по ал. 1 и 2, които до 31 декември
2015 г. имат необходимия осигурителен стаж
за придобиване право на пенсия, могат да се
пенсионират независимо от възрастта им до
31 декември 2018 г.
§ 19. В Закона за Българската телеграфна
агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; Решение
№ 11 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 78
от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г. и бр. 19 от
2014 г.) в чл. 5, ал. 1, т. 4, буква „н“ думите
„директорите на Националната разузнавателна служба“ се заменят с „ръководителите на
Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 20. В Закона за мерките срещу изпирането
на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г.,
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от
2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101
от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44,
60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 1, 22
и 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в § 1, т. 4 от
допълнителните разпоредби думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с
„Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 21. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37,
42, 45, 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 23, 24,
29 и 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с
„Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 22. В Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26
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от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 5, т. 2 думите
„Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 23. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр .93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105
от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66,
88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от
2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и
55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23
и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от
2015 г.) в чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „м“ думите
„Националната разузнавателна служба и“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“, а
думата „началника“ се заменя с „директора“.
§ 24. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17,
52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г. и бр. 14,
24, 41, 42 и 60 от 2015 г.) в чл. 396, ал. 1, т. 6
думите „Националната разузнавателна служба“
се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 25. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19
от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 66, ал. 1, т. 7 думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с
„Държавна агенция „Разузнаване“.
2. В чл. 158 думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна
агенция „Разузнаване“.
§ 26. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26
от 1968 г.; изм., бр. 29 от 1968 г., бр. 92 от 1969 г.,
бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95
от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г.,
бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44
от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и
90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97
и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85
и 120 от 1997 г., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98
от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
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бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.) в чл. 195, ал. 3 думите „Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 27. (1) Министерският съвет в 6-месечен
срок от влизането в сила на закона приема
подзаконовите актове по прилагането му.
(2) До приемането на актовете по ал. 1 се
прилагат подзаконовите актове, издадени по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България относно Националната
разузнавателна служба, правомощията на
нейния ръководител и статуса на нейните
служители, доколкото не противоречат на
този закон.
§ 28. Директорът и заместник-директорът
на Националната разузнавателна служба, заварени на военна служба към датата на влизане в сила на закона, изпълняват функциите
съответно на председател и заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“
до назначенията по чл. 14.
§ 29. Разпоредбите на този закон не могат
да бъдат тълкувани в смисъл, ограничаващ
приложението на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Органите
по този закон осигуряват пълно и безусловно
сътрудничество с Комисията за разкриване на
документите и обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
§ 30. Изпълнението на закона се възлага
на Министерския съвет и на председателя на
Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 31. Законът влиза в сила от 1 ноември
2015 г., с изключение на § 17, т. 4 относно
чл. 69, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6589

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител

ВЕСТНИК

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6655

РЕШЕНИЕ
за избиране на съдия в Конституционния съд
на Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от
Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Избира Константин Любенов Пенчев за
съдия в Конституционния съд на Република
България.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6683

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 176
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам кардинал Лорис Франческо
Каповила – секретар на папа Йоан ХХІІІ, с
орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите му заслуги за развитието
на отношенията между Република България
и Светия престол.
Издаден в София на 24 септември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Мая Божидарова Манолова като народен представител
от 10. изборен район – Кюстендилски.
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Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6613
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 8 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за определяне на второстепенните разпоредите
ли с бюджет към Националния статистически
институт и за одобряване на промени на утвър
дените разходи за персонал по бюджета на На
ционалния статистически институт за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Определя второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт съгласно приложението.
Чл. 2. Увеличава утвърдените разходи за
персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015 г. за сметка на
намаление на утвърдените капиталови разходи
за 2015 г. със сумата 700 000 лв.
Чл. 3. Председател ят на Национа лни я
статистически институт да извърши налагащите се от чл. 1 и 2 промени по бюджета
на Националния статистически институт за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановление № 76 на Министерския
съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Националния
статистически институт (ДВ, бр. 26 от 2015 г.)
се отменя.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 8 и чл. 109, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и чл. 80, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Националния
статистически институт.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Списък на второстепенните разпоредители с бю
джет към Националния статистически институт
Второстепенни разпоредители с бюджет към
председателя на Националния статистически
институт са директорите на:
1. Териториално статистическо бюро – Север.
2. Териториално статистическо бюро – Севе
розапад.
3. Териториално статистическо бюро – Севе
роизток.
4. Териториално статистическо бюро – Юг.
5. Териториално статистическо бюро – Югозапад.
6. Териториално статистическо бюро – Югоизток.
6670
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен
материал от картофи на пазара на Европей
ския съюз (обн., ДВ, бр. 54 от 2008 г.; изм.,
бр. 49 от 2009 г.)
§ 1. Параграф 4 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. С тази наредба се въвеждат Директива на Съвета 2002/56/ЕО от 13 юни 2002 г.
за търговията със семена от картофи (ОВ, L
193, 20.7.2002, стр. 60); Директива на Съвета
2003/61/EO от 18 юни 2003 г. за изменение
на директиви 66/401/ЕИО за търговията със
семена от фуражни култури, 66/402/ЕИО за
търговията със семена от зърнени култури,
68/193/ЕИО за търговията на вегетативен
размнож ителен материа л от лоза, 92/33/
ЕИО за търговията със зеленчуков размножителен (посадъчен) материал, различен от
семена, 92/34/ЕИО за търговията с овощен
размножителен (посадъчен) материал и с
овощни растения, предназначени за производство на плодове, 98/56/ЕО за търговията
с размножителен (посадъчен) материал от
декоративни растения, 2002/54/ЕО за търговията със семена от цвекло, 2002/55/ЕО за
търговията със семена от зеленчукови култури, 2002/56/ЕО за търговията със семена
от картофи и 2002/57/ЕО за търговията със
семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ, L 165/23 от 3.7.2003); Директива
на Комисията 2008/62/ЕО от 20 юни 2008 г.,
уреждаща някои дерогации за признаване на
земеделски местни видове и сортове, които
са естествено адаптирани към местните и
регионалните условия и са застрашени от
генетична ерозия, и търговията със семена
и семена от картофи на тези местни видове
и сортове (ОВ, L 162/13), чл. 10 до чл. 20;
Директива за изпълнение 2013/63/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за изменение
на приложения I и II към Директива 2002/56/
ЕО на Съвета по отношение на минималните
условия, на които трябва да отговарят посадъчният материал от картофи и партидите
с посевен материал от картофи (ОВ, L 341
от 18.12.2013 г.).“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, т. 3
Изисквания към картофите при полска
инспекция
I. Технологични норми за пространствена изолация
Изисквания за
пространствена
изолация

Пространствена изолация – минимални разстояния в m
посеви за
производство
на „базови
семена“

посеви за
производство
на „сертифицирани
семена“

1. От посеви картофи за консумация и от тютюн

25

1

2. Между сортове
и между отделните категории

1

-

II. Минимални изисквания при полска
инспекция
1. Базовите семена от картофи отговарят
на следните минимални условия:
а) при извършване на официална полска
инспекция се установява, че броят на растенията, засегнати от болестта черно краче, не
надхвърля 1,0 на сто;
б) броят на растенията с отклонения от
дадения сорт и броят на растенията от други
сортове не надвишава общо 0,1 на сто, а в
прякото поколение общият им брой не надвишава 0,25 на сто;
в) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не
надвишава 4,0 на сто;
г) при извършване на официалните полски
инспекции се установява, че общият брой на
растенията с образуване на мозаични петна
и броят на растенията с признаци за наличие
на вирус на листното завиване при картофите
не надвишава 0,8 на сто.
2. Сертифицираният посевен материал от
картофи отговаря на следните минимални
условия:
а) при извършване на официална полска
инспекция се установява, че броят на растенията, засегнати от болестта черно краче, не
надхвърля 4,0 на сто;
б) броят на растенията с отклонения от
дадения сорт и броят на растенията от други
сортове не надвишава общо 0,5 на сто, а в
прякото поколение общият им брой не надвишава 0,5 на сто;
в) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не
надхвърля 10,0 на сто;
г) при извършване на официалните полски
инспекции се установява, че общият брой на
растенията с образуване на мозаечни петна
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и броят на растенията с признаци за наличие
на вирус на листното завиване при картофите
не надвишава 6,0 на сто.
3. Пределно допустимите отклонения по
т. l, букви „в“ и „г“ и в т. 2, букви „в“ и „г“
се отнасят само за вирусните инфекции, причинени от преобладаващи в Европа вируси.
4. Максималният брой поколения от базови
семена от картофи е четири, а комбинацията
от поколения на предбазови семена на полето
и на базовите семена е седем.
Максималният брой поколения на сертифициран посевен материал от картофи е две.
Ако поколението не е посочено в официалния етикет, се приема, че картофите са от
най-голямото поколение, за което има разрешение по съответната категория.“
§ 3. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 3
Минимални качествени изисквания за партидите семена от картофи

Допустими отклонения за следните примеси, дефекти и болести при семената от картофи:
1. наличие на почвени примеси и чужди
тела: 1,0 на сто от масата за базовия посевен
материал от картофи и 2,0 на сто от масата за
сертифицирания посевен материал от картофи;
2. сухо и мокро гниене, с изключение на случаите, причинени от Synchytrium endobioticum,
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus или
Ralstonia solanacearum: 0,5 на сто от масата,
от които мокро гниене 0,2 на сто от масата;
3. външни дефекти, например деформация
или наранени клубени: 3,0 на сто от масата;
4. обикновена краста, при която поразената
площ на повърхността на клубените е над
една трета: 5,0 на сто от масата;
5. ризоктония (струпясване), при която поразената площ на повърхността на клубените
е над 10 на сто: 5,0 на сто от масата;
6. прашеста краста, при която поразената
площ на повърхността на клубените е над 10
на сто: 3,0 на сто от масата;
7. спаружени клубени поради прекомерна
дехидратация или дехидратация, причинена
от сребриста краста: 1,0 на сто от масата.
Общо допустимо отклонение по точки
2 – 7: 6,0 на сто от масата за базовия посевен
материал от картофи и 8,0 на сто от масата за сертифицирания посевен материал от
картофи.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2016 г.
За министър:
Цветан Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването
на горските територии (ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 4 думите „от горските инспектори“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „ежемесечен“ се заличава.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Графиците по ал. 1 се завеждат в деловодната система на РДГ и се съхраняват
за срок не по-малък от 3 години от лице,
определено от директора.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „структури,“ се
добавя „както и от лицата по чл. 274, ал. 1,
т. 2 – 5 ЗГ,“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При извършване на проверки в обекти
по чл. 206 ЗГ проверяващите вписват констатациите в дневника на обекта, като посочват
датата, своето име, фамилия и длъжност и
полагат подпис. В случаите, когато има съставени констативни протоколи, вместо констатациите в дневника се посочват номерът
и датата на протокола.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите, когато има издадена заповед
за налагане на принудителна административна
мярка по чл. 253, ал. 3, т. 5 ЗГ, под последните
вписвания в страниците за постъпила и експедирана дървесина от обекта служители на
съответната РДГ вписват номера и датата на
заповедта, своето име, фамилия и длъжност
и полагат подпис.
(6) В случаите по ал. 5 собственикът/ползвателят на обекта е длъжен в срок 24 часа
от получаването на заповедта да предаде в
съответната РДГ дневника, производствената
марка и кочаните с превозни билети за обекта.“
§ 4. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. При извършване на проверки,
изискващи боравене и/или задържане на
ловно оръжие и боеприпаси, проверяващите
и проверяваните лица са длъжни да спазват
правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие, посочени в приложение № 1
към Наредба № Iз-575 от 2011 г. за условията
и реда за провеждане на курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие, като:
1. при констатиране на нарушения, при
които предмет и/или средство на нарушението са оръжия и/или боеприпаси, незабавно
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уведомяват съответните структури на МВР, а
при липса на такава възможност уведомяването се извършва в срок до 24 часа;
2. при възможност задържаните и иззетите
или доброволно предадените оръжия и боеприпаси се предават в съответните структури
на МВР преди приключването на работния
ден, но не по-късно от 24 часа от момента на
тяхното задържане;
3. при установяване наличието на взривни
вещества същите се оставят на място и се
предприемат мерки за уведомяване на органите на МВР.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Служителят, иззел дневника, вписва това
обстоятелство непосредствено след последните записи на страниците за постъпила и за
експедирана дървесина, като посочва номера
и датата на констативния протокол, своето
име, фамилия и длъжност, и полага подпис.“
2. В ал. 6 накрая се добавя „като се спазва
разпоредбата на чл. 13, ал. 3.“
§ 6. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Лицата, издаващи или попълващи
документи по Закона за горите или подзаконовата нормативна уредба, са длъжни да
спазват реда и условията за тяхното получаване, попълване, водене, издаване, отчитане
и съхранение, определени със заповедите за
определяне на съответните образци.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Задържаните и/или иззетите вещи,
предмет и/или средство на нарушение, както
и документите се предават за съхранение с
разписка за отговорно пазене.“
2. В ал. 2 след думата „съхранението“ се
добавя „и/или изземването“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът на държавното предприятие
по чл. 163 ЗГ след съгласуване с директора на
съответната РДГ определя със заповеди бази за
съхранение на всички задържани и/или иззети
вещи, предмет и/или средство на нарушение,
както и материалноотговорните лица.“
4. В ал. 6 цифрата „8“ се заменя със „7“.
5. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Кметовете на общини – собственици
на гори, след съгласуване с директора на съответната РДГ определят със заповеди бази за
съхранение на задържани и/или иззети вещи,
предмет и/или средство на нарушение, както
и материалноотговорните лица.
(8) Разходите по задържане и съхранение
на вещите, предмет и/или средство на нарушение, са за сметка на:
1. държавните предприятия по чл. 163
ЗГ – когато вещите са задържани от лица по
чл. 274, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 ЗГ;
2. общините – когато вещите са задържани
от лица по чл. 274, ал. 1, т. 3 и 4 ЗГ.“
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6. Създава се ал. 9:
„(9) Отговорността за оставените на съхранение с разписка за отговорно пазене вещи,
предмет и/или средство на нарушение, е на
лицата по ал. 8, т. 1 или 2.“
§ 8. Създават се чл. 12а и 12б:
„Чл. 12а. Сечта на дървета, кастренето на
клони, разкрояването на стъбла, извозът на
дървесина до временен склад, както и други
механизирани дейности, свързани с добива на
дървесина във и от сечищата, се забраняват
през тъмната част на денонощието.
Чл. 12б. (1) Лицата по чл. 108, ал. 2 ЗГ
след получаването на позволителното за сеч
са длъжни да:
1. не допускат започване на сечта, в случай
че на терена липсва обозначаване на границите на сечището, когато това се изисква по
нормативен акт;
2. не допускат започване на сечта, в случай
че не са спазени изискванията за отбелязване
на дърветата за сеч, обозначаването на технологичните просеки и извозните пътища;
3. осигурят наличието на копия от позволителното за сеч и от технологичния план в
сечището по време на осъществяването на
добива на дървесина;
4. следят за наличието на документи за
правоспособност на лицата, извършващи сеч
та, и за наличието на документи за достъп
до съответната горска територия;
5. следят за спазването на сроковете и
правилата за сеч, в т. ч. да се извършва сеч
само в границите на насаждението на определените и отбелязани за сеч дървета, а при
гола сеч – на всички дървета върху площта
на сечището без забранените за сеч дървета,
указани в позволителното за сеч;
6. следят за опазването от повреди на немаркираните дървета, подраста и младиняка;
7. следят за спазването на одобрения технологичен план и противопожарните норми
и мерки при добива на дървесина;
8. с ъс та вя т конс тат и вн и п ро т окол и и
актове при констатиране и установяване на
административни нарушения при условията
на чл. 274 ЗГ;
9. сигнализират незабавно органите на МВР
при установяване на данни за престъпление
в горските територии, за които има издадено
позволително за сеч;
10. участват в освидетелстването на сечището и да предоставят своевременно необходимите за това документи на лицето по
чл. 108, ал. 1 ЗГ;
11. съхраняват към досието на насаждението
издадените по реда на чл. 24, ал. 1 разрешителни за достъп за срок 3 години.
(2) В случаите, когато извършеното маркиране не съответства на посочения в позволителното вид сеч, лицата по чл. 108, ал. 2
ЗГ са длъжни преди започване на сечта да
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уведомят съответната РДГ, като в случай че
маркирането е в държавни или общински
горски територии – и съответното ДГС/ДЛС
или община.“
§ 9. В чл. 13, ал. 6 след думите „над 20 хил.
куб. м“ се добавя „както и големи търговски
вериги, извършващи търговия и с дървесина,“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „заедно със съответните екземпляри
на превозните билети за експедираната и за
постъпилата дървесина и производствената
марка“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай на изгубване или кражба на
дневника или на производствената марка, или
на превозни билети за експедирана дървесина
собствениците и ползвателите на обектите
по чл. 206 ЗГ са длъжни в срок до 24 часа да
уведомят писмено съответната РДГ. Уведомяването може да стане и чрез факс или по
електронната поща.“
§ 11. Създават се чл. 14а, 14б, 14в и 14г:
„Чл. 14а. (1) Обектите по чл. 206 ЗГ се
оборудват със система за постоянно видео
наблюдение, която отговаря на следните
изисквания:
1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство,
транспортиращо дървесина, както и час и дата
на влизане и излизане на превозното средство;
2. да осигурява непрекъснати записи на
изображенията, датата и часа, с възможност
за последващо разглеждане на записите, като
съхранява данните за последните 3 календарни месеца;
3. разположението на камерите да е такова,
че да осигурява видеозапис на всички входове
и изходи на обекта;
4. при мобилните обекти разположението
на камерите да е такова, че да осигурява
видеозапис на цялото мобилно средство или
само на тези части от него, от които постъпва
или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;
5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване
на системата.
(2) Лицата, изградили системата, издават
сертификат или удостоверение, че същата
съответства на изискванията по ал. 1.
(3) Собствениците и ползвателите на обекти
са длъжни да осигуряват на служителите по
контрол достъп до системата и записите от нея.
Редът и условията за достъп се определят със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(4) В случай че по обективни причини
системата по ал. 1 прекъсне работа, обектите могат да продължат функционирането си
при условие, че се осъществява заснемане на
постъпващата и експедираната дървесина,
съответните превозни средства и документи,
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с които дървесината е доставена или експедирана, както и съхраняване на снимките на
цифров носител.
(5) Цифровият носител (заснемането) по
ал. 4 следва да съдържа данни за датата и часа
на постъпване, съответно на експедиране, на
дървесината.
(6) Собствениците/ползвателите на обекти
по чл. 206 ЗГ са длъжни да уведомяват съответната РДГ в срок до 30 минути след настъпване
на събитието по ал. 4, като в същия срок я
уведомяват и при започване на работата на
системата за видеонаблюдение на обекта.
(7) Уведомяването по ал. 6 се осъществява
чрез изпращане на съобщение (SMS) на дежурен телефон на съответната РДГ, обявен в
интернет страницата є. Съобщението следва
да съдържа най-малко следната информация:
1. номер на производствена марка;
2. час на прекъсване, съответно започване,
на работа.
Чл. 14б. (1) Товарните превозни средства,
транспортиращи дървесина и недървесни
горски продукти, както и мобилните обекти
по чл. 206 ЗГ, трябва да бъдат снабдени с
изправни и функциониращи устройства за
позициониране и проследяване на движението
им (GPS устройства).
(2) GPS устройството по ал. 1 следва да
осигурява непрекъснат запис на данните за
местоположението и маршрутите на товарните превозни средства и мобилните обекти по
чл. 206 ЗГ, съответните дата и час, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3
календарни месеца.
(3) Собствениците/ползвателите на товарни
превозни средства и мобилни обекти по чл. 206
ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъсното
функциониране на GPS устройството, както
и достъп до информацията от него. Редът и
условията за достъп се определят със заповед
на изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Достъпът до информацията по ал. 3 се
предоставя в съответната РДГ заедно с документите по чл. 58, ал. 2 и заверено копие
на документ, удостоверяващ монтирането и
функционирането на GPS устройството.
Чл. 14в. (1) Количеството транспортирана
дървесина се измерва и вписва в превозния
билет в плътен и/или пространствен кубически метър.
(2) Дървесината може да се измерва и
вписва в превозния билет и в други мерни
единици – линейни метри или килограми, като
задължително се посочва и обемът є в плътни
и/или в пространствени кубически метри.
(3) В плътен кубически метър могат да бъдат измервани и вписвани в превозния билет
всички асортименти.
(4) В пространствен кубически метър се
измерват и вписват в превозния билет следните асортименти:
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1. технологична дървесина;
2. дърва за огрев;
3. технологични трески, изрезки и стърготини;
4. вършина.
(5) В линеен метър могат да се измерват
и вписват в превозния билет следните асортименти от дребна строителна дървесина:
1. ритловици;
2. съръци;
3. колове;
4. мертеци.
(6) Обемът на асортиментите, които се
измерват и вписват в превозните билети в
пространствени кубически метри, се преизчислява в плътни кубически метри при спазване
на минималните коефициенти за превръщане,
определени в приложение № 7.
(7) Обемът на асортиментите, които се
измерват и вписват в превозните билети в
линейни метри, се преизчислява в плътни
кубически метри съгласно приложение № 8.
(8) Обемът дървесина на временен склад
може да бъде превърнат от плътни кубически
метри в килограми чрез използване на обемните тегла, определени в приложение № 9.
Чл. 14г. Обемът на транспортираната дървесина се определя съгласно действителните
є размери.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Забранява се транспортирането на
дървесина, придружена с превозен билет,
издаден в нарушение на заповедта за определяне на съответния образец или когато
са изтекли повече от 12 часа от момента на
издаването му.
(2) За дървесината, която се преработва чрез
мобилни машини за производство на трески
в сечище или на временен склад, се издава
превозен билет. В случай че дървесината не се
транспортира, в превозния билет не се попълват
реквизитите за превозно средство и водач.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата, издаващи превозни билети, са
длъжни да уведомят писмено съответната РДГ
за изгубени или откраднати превозни билети
в срок до 24 часа от момента на установяване
на събитието. Уведомяването може да стане
и чрез факс или по електронен път.“
§ 13. Създават се чл. 15а и 15б:
„Чл. 15а. (1) Транспортирането на дървесина,
предмет на нарушение или на престъпление, до
мястото на нейното съхраняване се извършва
с констативен протокол или превозен билет,
издаден въз основа на протокол или акт за
установяване на административно нарушение. Когато транспортирането се извършва
с констативен протокол, в него се посочват
данните за превозното средство, мястото на
доставка и срокът за транспортиране.
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(2) Задържана и/или отнета дървесина, продадена или предоставена по реда на чл. 273 ЗГ
или върната на собственика, се транспортира с
превозен билет, издаден въз основа на фактура,
заповед за безвъзмездно предоставяне, прокурорско постановление или съдебно решение.
(3) Издаването на превозния билет по ал. 1
и 2, а при необходимост – и маркирането
на дървесината, се извършва от лицата по
чл. 211, ал. 2 ЗГ.
Чл. 15б. Превозният билет се издава чрез
интернет информационната система на ИАГ
по ред, при условия и в срок, определени със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ.“
§ 14. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) При възникване на авария или
на други обстоятелства по време на транспортиране на дървесина, налагащи удължаване
срока на транспортиране или промяна на
вписаните в превозния билет данни, както
и при преместване на складирана дървесина
извън хипотезата на чл. 211, ал. 3 ЗГ, се издава
нов превозен билет, който придружава дървесината при последващото є транспортиране.
(2) Новият превозен билет по ал. 1 се
издава от лице по чл. 211, ал. 2 ЗГ, като в
него се посочват номерата и датата на старите превозни билети или на съответните
документи, доказващи законния произход на
дървесината. В старите превозни билети или
документи се вписват номерът и датата на
новия превозен билет.
(3) В случаите, когато се претоварва или
премества цялото количество транспортирана
или складирана дървесина, описана в старите
превозни билети или документи, доказващи
законния є произход, в новия превозен билет
се описва претоварената дървесина или се
посочват общото є количество и брой, като
старите превозни билети се прилагат към
новия превозен билет и също придружават
дървесината до мястото на доставка.
(4) В случаите, когато не се претоварва
или премества цялото количество транспортирана или складирана дървесина, в новия
превозен билет се описва претоварената
дървесина, описана в старите превозни билети или документи, доказващи законния є
произход, като претоварената дървесина се
придружава само с новия превозен билет.
Старите превозни билети или документи
придружават останалата нетранспортирана
дървесина, като в тях се посочват претовареното количество дървесина, датата и номерът
на новия превозен билет.
(5) В случаите, когато се претоварва или
премества дървесина, придружена с редовни
писмени документи, но за която до този момент
не е било изискуемо маркиране с КГМ, същата
преди транспортирането є се маркира с КГМ
от лицето, издаващо новия превозен билет.“
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§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Действията по предотвратяване на нарушенията в горски територии се извършват
от лицата по ал. 1 и включват:
1. извършване на проверки по спазване
на Закона за горите и подзаконовите актове
съобразно правомощията им;
2. периодично присъствие и обхождане на
териториите;
3. засилено присъствие в районите с концентрация на нарушения;
4. събиране, анализ и обмен на информация със заинтересованите лица и институции, свързана с местата, времето, начините
на извършване на нарушенията и техните
извършители;
5. разяснителна и информационна дейност
относно нормативната уредба, състоянието
и проблемите по опазване на горските територии;
6. изготвяне и представяне пред съответния работодател на писмени доклади и други
документи за констатациите и обстановката
във връзка с дейността.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Поверената за опазване горска територия и организацията на работа на лицата
по ал. 1 се определят с договор, длъжностна
характеристика и/или заповед.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 16. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. За осигуряване на постоянна
готовност за реагиране по сигнали за нарушения в горите ръководителите на ДГС,
ДЛС, учебно-опитните горски стопанства,
горските сдружения, както и кметовете на
общините – собственици на горски територии, предоставят в съответната РДГ актуален
мобилен телефон за връзка.“
§ 17. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Разрешителното за достъп до
насаждения, в които се извършва добив на
дървесина, или до горски разсадници може
да бъде издадено от:
1. собственика на територията, или
2. лицето, издало позволителното за сеч, или
3. регистрирания лесовъд, на чието име е
издадено позволителното за сеч.
(2) В разрешителното за достъп се посочват:
1. имената на лицето, издало разрешението;
2. имената на лицата, на които се разрешава достъп, и постоянните им адреси по
лична карта;
3. мястото и периодът, за които се издава
разрешението.
(3) Лицето, издало разрешителното за
достъп, го предоставя на лицето, издало поз
волителното за сеч.
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(4) Лицето, издало позволителното за сеч,
въвежда в информационната система на ИАГ
данните по ал. 2, т. 2 към съответното позволително за сеч.
(5) При промяна на данните на лицата,
на които е разрешен достъпът, незабавно се
въвежда информация за тях в информационната система на ИАГ.
(6) Разрешителното за достъп е валидно от
момента на въвеждането на данните по ал. 2,
т. 2 в информационната система на ИАГ.
(7) Лицата, стопанисващи съответните
територии, осигуряват свободно и безопасно
преминаване по горски пътища, туристически
пътеки и обозначени маршрути, преминаващи
през насаждения, в които се извършва добив
на дървесина, или през горски разсадници.
(8) В слу чаите по ал. 7 не се изисква
писмено разрешение, като преминаването
се осъществява при спазване на указанията,
дадени от лицата, осъществяващи дейности
в съответните територии, или посочени на
обозначителни табели.“
§ 18. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Забранява се движението на пътни
превозни средства, с изключение на велосипедите, в горските територии извън горските
пътища или обозначените за целта трасета
освен в случаите, предвидени в ЗГ.“
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и изграждането“ се
заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Копие от заповедта по ал. 1 се публикува на страницата на съответната РДГ и
се предоставя на директора на съответната
областна дирекция на МВР и кмета на съответната община.“
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Извън случаите по чл. 52, ал. 5 от
Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, приета с ПМС № 316 от
2011 г., обозначаването на горски територии,
в които се провежда добив на дървесина, и
на горските разсадници се осъществява с табели, които се поставят от лицата по чл. 108,
ал. 2 ЗГ, съответно от лицата, стопанисващи
горските разсадници.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Преди започване на сечта лицата по
чл. 108, ал. 2 ЗГ предоставят на кметовете или
кметските наместници на населените места,
в чиито землища ще се осъществява добивът,
копие от табелите по ал. 1 и по чл. 52, ал. 5
от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските терито-
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рии – държавна и общинска собственост, и за
ползване на дървесина и недървесни горски
продукти, както и копие от разрешителното
за достъп.“
§ 21. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2, буква „б“ думите „и трудов стаж
по специалността не по-малко от три години“
се заличават.
2. Точка 7 се отменя.
§ 22. В чл. 31, ал. 3 т. 8 се отменя.
§ 23. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „Единен класификатор на
длъжностите в администрацията (ЕКДА)“ се
заменят с „Класификатор на длъжностите в
администрацията (КДА)“.
2. В т. 2 и 3 съкращението „ЕКДА“ се
заменя с „КДА“.
§ 24. Наименованието на глава пета се
изменя така:
„Условия и ред за използване на помощни
средства и на моторни превозни средства
със специален режим на движение, организация и ред за принудително отвеждане на
нарушителите с неустановена самоличност в
структурите на МВР.“
§ 25. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по ЗГ, ЗЛОД и ЗРА горските инспектори“ се заменят със „служителите по чл. 197, 198 и чл. 274, ал. 1, т. 2 ЗГ“.
2. В ал. 3 и 4 думите „горските инспектори“
се заменят със „служителите по ал. 1“.
§ 26. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Моторните превозни средства, ползващи специален режим на движение, се определят със заповед на:
1. министъра на земеделието и храните по
предложение на директора на съответното ДП
по чл. 163 ЗГ – за автомобилите, ползвани от
служители по чл. 274, ал. 1, т. 2 ЗГ;
2. изпълнителния директор на ИАГ – за
автомобилите, ползвани от служители в ИАГ,
нейните структури и специализирани териториални звена, по предложение на:
а) заместник изпълнителния директор на
ИАГ – за автомобилите, собственост на ИАГ;
б) директорите на РДГ – за автомобилите,
собственост на РДГ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерството на земеделието и
храните и Изпълнителната агенция по горите
поддържат актуален списък на издадените
заповеди по ал. 1.“
§ 27. В чл. 40 се създава ал. 3:
„(3) Автомобилите със специален режим на
движение по чл. 39, ал. 1, т. 1 се обозначават
на предния капак със светлоотразителен надпис, съдържащ абревиатурата на съответното
ДП по чл. 163 ЗГ, с бял или зелен цвят, а на
двете предни врати се поставя същият надпис
или логото на съответното ДП по чл. 163 ЗГ.“
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§ 28. В чл. 41 думите „горските инспектори“
се заменят с „водачите“.
§ 29. В чл. 42, ал. 2 изречение първо се
измен я така: „Работодател ят, органът по
назначаване или оправомощени от тях лица
са длъжни да:“.
§ 30. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „стоп-палка“ се поставя запетая, а думите „със светлоотразителен“
се заменят с „която има светлоотразителна
част с червен цвят с“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителите в ДГС, ДЛС и УОГС,
които заемат длъжности, за които се изисква
лесовъдско образование, спират превозните
средства чрез подаване на сигнал със стоппалка, която има светлоотразителна част с
червен цвят с надпис, съдържащ абревиатурата на съответното ДП по чл. 163 ЗГ/УОГС
и пореден номер.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При спиране на превозни средства
лицата по ал. 1 и 2 трябва да са облечени с
униформено облекло и/или светлоотразителна
жилетка с надпис „ИАГ“ или абревиатурата
на ДП по чл. 163 ЗГ/УОГС.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 31. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ИАГ“ се поставя
запетая и се добавя „съответното ДП по
чл. 163 ЗГ и УОГС“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ
предоставят стоп-палките на териториалните
си поделения и водят списък по образец.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
абревиатурата „ИАГ“ се заличава.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „който уведомява в писмен вид ИАГ,
когато лицето не е служител на агенцията“
се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Стоп-палките се изваждат от употреба
със заповед на изпълнителния директор на ИАГ,
съответно директора на ДП по чл. 163 ЗГ, като
това се отразява в списъците по ал. 2 и 3.“
§ 32. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Контролната горска марка представлява правилен шестоъгълник с дължина
на страната 17,5 мм, в който са вписани серия,
изразена с буква, и номер, съдържащ 4 цифри.
Буквата и цифрите на КГМ са с височина
8 мм и широчина 4 мм съгласно образеца,
определен с приложение № 3.
(2) Марката може да се изобразява върху
пластини с поредни номера или релефно
върху метално чукче с дълбочина на релефа
не по-малко от 1 мм.
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(3) Видът на марката, както и нейната
серия и пореден номер се определят с удостоверението по чл. 55, ал. 2, т. 1.“
§ 33. В чл. 52 се създава ал. 4:
„(4) Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ може да се определят индивидуален образец на производствена марка, ред и
условия за маркиране на дървесината с нея.
Заповедта се издава въз основа на заявление
от собственик и/или ползвател на обект по
чл. 206 ЗГ, съгласувано със съответната РДГ.“
§ 34. В чл. 54 ал. 2 се изменя така:
„(2) Цветът на боята или на пластината
за маркиране на дървесината с изключение
на случаите по чл. 69 е различен от червен.“
§ 35. В чл. 55 се създава ал. 7:
„(7) Издаването на удостоверение по ал. 2,
т. 1 може да се заяви и със заявлението по
чл. 231, ал. 1 ЗГ. В тези случаи удостоверението по ал. 2, т. 1 се издава в двуседмичен
срок от издаването на удостоверението по
чл. 231, ал. 6 ЗГ.“
§ 36. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или за ползване
на обекта;
2. актуална скица на имота;
3. изискуемите по нормативен акт документи за въвеждане на обекта в експлоатация
и/или за разрешаване на неговото ползване
или декларация по образец, че обектът и
извършваната дейност отговарят на всички
нормативни изисквания;
4. документите по чл. 14а, ал. 2 и чл. 14б,
ал. 4.“
2. В ал. 3 думата „двуседмичен“ се заменя
с „едномесечен“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Преди издаване на удостоверението
съответната РДГ извършва проверка на документите и обстоятелствата по ал. 2, т. 4, както
и относно функционирането на системите по
чл. 14а и 14б, за което се съставя констативен
протокол.
(8) В случай на промяна на някои от обстоятелствата по ал. 2 собствениците/ползвателите на обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни
да декларират в съответната РДГ промените
в 3-дневен срок от настъпването им.“
§ 37. В чл. 61 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Изваждането от употреба на КГМ се
извършва при:
1. наличие на уведомление в случаите по
чл. 60, ал. 1;
2. отписване от регистъра по чл. 235 ЗГ на
лицето, притежаващо марката;
3. заявено писмено желание от страна на
притежателя на марката;
4. смърт на лицето, притежател на марката.
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(4) Изваждането от употреба на производствена марка се извършва:
1. при наличие на уведомление в случаите
по чл. 60, ал. 1;
2. при заявено писмено желание от страна
на притежателя на марката;
3. при прекратяване на дейността на обекта
или търговеца;
4. при установяване или настъпване на
промени в обстоятелства, удостоверени с
документи по чл. 58, ал. 2, вследствие на
което вече не са налице условията или са
отпаднали основанията за издаване на удостоверението за регистриране на съответната
производствена марка;
5. когато притежателят на марката не
представи справка по чл. 13, ал. 7 и след
изрично предписание с допълнително определен срок.“
§ 38. В чл. 63, ал. 1, т. 2 думите „общия
обем на транспортираната“ се заменят с „обема
на натоварената на транспортното средство“.
§ 39. В чл. 66, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен ако в нормативен
акт не е предвидено друго“.
§ 40. Член 67 се отменя.
§ 41. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Превозни билети за транспортиране на дървесина, добита при отсичане на
немаркирани дървета с цел предотвратяване
или потушаване на пожари, при възникване
или за предотвратяване на природни бедствия
и аварии, както и с цел премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране
на инфраструктурни обекти или за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота
и здравето на хората, се издават въз основа
на констативния протокол по чл. 51б, ал. 2
от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.
(2) В случай че след извършване на проверка от служители на И АГ или РДГ се
установи, че добивът на дървесина по ал. 1
е извършен без основание, същите съставят
констативен протокол и уведомяват органите
на досъдебното производство или съставят
акт за установяване на административно
нарушение.
(3) Собственикът или лицето, упълномощено да управлява съответната горска територия, предприема действия за разпореждане
с дървесината по ал. 1.“
§ 42. В чл. 69 ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Челата на пъновете и на секциите от
дървесина, предмет на нарушение, се маркират с КГМ.
(2) Маркирането по ал. 1 се извършва с
червена боя, съответно с пластина с червен
цвят, в зависимост от вида на КГМ.
(3) В случаите, когато маркирането се
извършва с пластина от служители на ИАГ,
нейните структури, ДП по чл. 163 ЗГ и те-
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риториалните им поделения, УОСГ, както и
служители на общини или общински горски
структури, разходите за производство на пластините и уредите за маркиране с тях са за
сметка на съответния работодател или орган
по назначаване.“
§ 43. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „директора на съответната РДГ“ се заменят с „органа, инициирал
откриването му“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Дежурствата на постоянните контролни
горски пунктове се извършват от служители
на РДГ или съответното ДП по чл. 163 ЗГ.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Дежурствата на временните контролни
горски пунктове могат да се извършват от
служители на РДГ или от лица, назначени
или наети по реда на чл. 188, 194 и 195 ЗГ.“
§ 44. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след абревиатурата „МВР“ се
поставя запетая и се добавя „по предложение на ДП по чл. 163 ЗГ, общини или горски
сдружения“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето, по чието предложение е открит временният контролен горски пункт,
осигурява финансовите средства по неговото
изграждане, оборудване и функциониране.“
§ 45. В § 1 на допълнителната разпоредба
т. 1 се изменя така:
„1. „Превозни средства, от които се извършва продажба на дървесина, както и мобилна техника за преработка на дървесина“
са мобилни обекти по смисъла на чл. 206 ЗГ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. (1) Издадените до датата на влизане в
сила на тази наредба удостоверения по чл. 58,
ал. 3, т. 1, както и произведените на тяхно
основание марки запазват валидността си до
изваждането им от употреба.
(2) Издаването на удостоверения по чл. 58,
ал. 3, т. 1 по заявления, подадени до датата на
влизане в сила на тази наредба, се извършва
по досегашния ред.
§ 47. (1) Разпоредбите на § 11 в частта относно чл. 14а и 14б влизат в сила от 1.01.2016 г.
(2) Собствениците/ползвателите на обекти
по чл. 206 ЗГ, за които към 1.01.2016 г. има
изда дени удостоверени я по чл. 58, а л. 3,
т. 1, са длъжни да приведат обектите в съответствие с изискванията на чл. 14а и 14б
в срока по ал. 1.
§ 48. Създава се приложение № 7 към
чл. 14в, ал. 6:
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„Приложение № 7
към чл. 14в, ал. 6

Дървесен вид

Тегло на дървесината в
килограми за 1 пл. куб. м
(кг/пл.м 3)

Орех

900

Явор

1000

Елша

900

Чинар

1000

Липа

860

Топола

650

Върба

800

Бреза

900

Габър

1000

Кестен

950

Акация

900

Други иглолистни

850

Други широколистни

900

Минимални коефициенти за превръщане на
обемите на дървесината от пространствени в
плътни кубически метри

1. Иглолистна дървесина:
– дърва за горене – 0,60;
– технологична дървесина – 0,65;
– технологични трески, изрезки и стърготини – 0,40;
– вършина – 0,30.
2. Широколистна дървесина:
– дърва за горене – 0,55;
– технологична дървесина – 0,60;
– технологични трески, изрезки и стърготини – 0,40;
– вършина – 0,30.“
§ 49. Създава се приложение № 8 към
чл. 14в, ал. 7:
„Приложение № 8
към чл. 14в, ал. 7
Съотношения за превръщане на количеството
дървесина, определено в линейни метри, в обем,
изразен в плътни кубически метри (от линейни
метри в плътни кубически метри)

1. Ритловици – 1 плътен кубически метър
се равнява на 200 линейни метра.
2. Съръци – 1 плътен кубически метър се
равнява на 500 линейни метра.
3. Колове – 1 плътен кубически метър за
І/ІІ и ІІІ група колове се равнява съответно
на 600/400 и 200 линейни метра.
4. Мертеци – 1 плътен кубически метър се
равнява на 200 линейни метра.“
§ 50. Създава се приложение № 9 към
чл. 14в, ал. 8:
„Приложение № 9
към чл. 14в, ал. 8
Обемни тегла за превръщане на количеството
дървесина, измерено в килограми, в обем, изразен в плътни кубически метри (от килограми
в плътни кубически метри)
Дървесен вид

Тегло на дървесината в
килограми за 1 пл. куб. м
(кг/пл.м 3)

Смърч

850

Ела

800

Бял бор

900

Дугласка

800

Лиственица

900

Черен бор

1000

Дъб

1000

Бук

1000

Ясен

1000

Бряст

900
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“
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
За министър на вътрешните работи:
Красимир Ципов
6530

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 98 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 2 и 80 от 2013 г.; изм.,
бр. 102 от 2014 г.)
Параграф единствен. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или
частна собственост, в т.ч. строежите – смесена
държавна и частна собственост или смесена
общинска и частна собственост, се съставят
в срок до 2022 г.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 6 и 7, изречение първо думата
„сроковете“ се заменя със „срока“.
Министър:
Лиляна Павлова
6645
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ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2522-НС
от 8 октомври 2015 г.

относно обявяване за избран за народен
представител в Десети изборен район – Кюс
тендилски
С писмо вх. № НС-02-16 от 8.10.2015 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 8 октомври 2015 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България са прекратени предсрочно
пълномощията на народния представител Мая
Божидарова Манолова, избрана от Десети
изборен район – Кюстендилски, издигната
от коалиция „БСП лява България“ в 43-то
Народно събрание.
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На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302,
ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в Десети изборен район – Кюстендилски,
Иван Тодоров Ибришимов от листата на коалиция „БСП лява България“ в 43-то Народно
събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
6667
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 408
от 24 септември 2015 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали –
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Равнище-2“,
разположена в землищата на с. Върбешница и
с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и § 63 ПЗРЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 22
от протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 5.08.2015 г. разрешавам на „Йотов Стоун“ – ЕООД, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 106509076, със
седалище и адрес на управление гр. Мездра, п. код
3100, област Враца, ул. Раковска 8, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Равнище-2“, разположена в землищата
на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община
Мездра, област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,137 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Равнище-2“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4697935

8537315

2.

4697935

8537750

3.

4697815

8537750

4.

4697815

8538710

5.

4697700

8538710

6.

4697700

8539000

7.

4697200

8539000

8.

4697200

8537190

9.
6504

4697770

8537190

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-138
от 9 октомври 2015 г.
С оглед необходимостта от подобряване на
транспортно-комуникативните връзки в региона
и повишаване на качеството на обслужване и
допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към проекта
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, т. 2,
буква „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 2, 5, 6 ЗУТ; заявление с изх. № 0416-405 от 18.03.2015 г. и писма на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с изх. № 04-16-25 от 6.01.2015 г.,
изх. № 04-16-632 от 21.04.2015 г., изх. № 04-16-1438
от 13.08.2015 г. и № 04-16-1678 от 23.09.2015 г.; писмо на МРРБ с изх. № АУ 10-27 от 4.06.2012 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработването на ПУП – ПП; съобщаване на проекта на
ПУП – ПП със съобщения в „Държавен вестник“,
бр. 79 от 16.10.2012 г. и бр. 90 от 16.11.2012 г.;
акт от 20.12.2012 г. от Община Несебър и акт от
19.11.2012 г. от Община Поморие; протоколи от
9.10.2013 г. за проведени обществени обсъждания
в общините Поморие и Несебър; Протокол №
6 от 21.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Поморие; препис-извлечение от Протокол № 10 от
16.10.2012 г. на Общинския съвет – гр. Несебър;
Решение БС № 1-1 от 18.02.2013 г. на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Бургас,
за оценка на въздействието върху околната среда; писмо с изх. № 1329, 3698 от 8.07.2013 г. на
РИОСВ – Бургас; писма с изх. № 04-00-998 от
15.04.2015 г. и изх. № 04-00-998 от 23.04.2015 г.
на Министерството на околната среда и водите;
Решение № КЗЗ-03 от 5.02.2015 г. на Комисията за
земеделските земи за промяна предназначението
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на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
на обекти в земеделски земи; писмо с изх. №
0406-346 от 31.08.2015 г. на заместник-министъра
на земеделието и храните; становище с изх. №
33-НН-341 от 25.10.2013 г. на Министерството на
културата; здравно заключение изх. № 53-07-321
от 2.10.2012 г. на Министерството на здравеопазването – Регионална здравна инспекция – Бургас;
писмо с рег. № ДС-60289, екз. № 1 от 13.11.2012 г.
на Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; становище с рег. № ПТ-510 от
24.10.2012 г. на Министерството на вътрешните
работи – ГДПБЗН – гр. София – ОУ „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Бургас;
писмо с рег. № ПР 757, екз. 2 от 11.03.2015 г. на
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Бургас; становище
№ 05-00-64 от 4.11.2013 г. на Министерството
на отбраната; писма с изх. № 12-00-3825(3) от
6.11.2012 г., изх. № 12-00-2447(2) от 28.06.2012 г. и
изх. № 24-00-2992(2) от 8.09.2011 г. на Басейновата
дирекция за управление на водите в Черноморски
район; писмо с изх. № ОИ-3-197 от 12.03.2015 г.
на „Овергаз изток“ – АД; писмо с изх. № 12-0444 от 19.11.2012 г. на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писма с изх. № 7206-1 от
27.11.2012 г. и изх. № ТД-2300т.3 от 18.09.2015 г. на
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас;
писма с изх. № 2777 от 13.11.2012 г. и изх. № 20 от
6.03.2015 г. на „Напоителни системи“ – клон Черно
море; писмо с изх. № 820 от 25.10.2012 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД;
съгласувателно писмо с вх. № 1109 от 16.11.2012 г.
на „EВН България Електроразпределение“ – АД;
съгласувателно писмо с изх. № 401 от 19.11.2012 г.
на „СКАТ ТВ“ – ООД; писмо с изх. № ЖИ-20679
от 23.10.2012 г. на ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; съгласувателно
писмо рег. № 0094-2670 от 11.09.2015 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“ – ЕАД; писмо с изх. № ТІ 38761 от 9.09.2015 г. на „Теленор
България“ – ЕАД; писмо с изх. рег. № 04-03-69
от 3.09.2015 г. на Община Поморие; протоколи
№ УТНЕ-01-02-1 от 8.04.2015 г., № УТНЕ-01-02-16
от 27.08.2015 г. и № УТНЕ-01-02-20 от 7.10.2015 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионалната политика при
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Заповед № РД-02-15-43 от
17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход
на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06 и
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция
на оптичен кабел „СКАТ ТВ“ при км 212+11 и
реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км
212+120, на територията на гр. Ахелой, община
Поморие, и гр. Равда, община Несебър, област
Бургас, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

6687

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3389-П
от 30 септември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1
и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 35в, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3722 от 30.09.2015 г.
на изпълнителния съвет във връзка с Решение
№ 3371-П от 3.04.2015 г. (ДВ, бр. 28 от 2015 г.) за
определяне на метод за продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 690 392 броя
акции, представляващи 100 % от капитала на
„НИТИ“ – ЕАД, Казанлък, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Удължава следните срокове, определени
в Решение № 3385-П от 28.07.2015 г. на Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.) и в конкурсната
документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 690 392 броя
акции, представляващи 100 % от капитала на
„НИТИ“ – ЕАД, Казанлък, както следва:
1.1. срок за представяне на документация за
съответствие – до 11.01.2016 г.;
1.2. срок за закупуване на информационен
меморандум и издаване на сертификат за регистрация – до 26.01.2016 г.;
1.3. срок за подаване на заявка за извършване
на огледи на активи на дружеството, както и
провеждане на срещи с ръководството на дружеството – до 2.02.2016 г.;
1.4. срок за извършване на огледи на активи
на дружеството и провеждане на срещи с ръководството на дружеството – до 10.02.2016 г.;
1.5. срок за извършване на срещи с представители на А генци ята за приватизаци я и
следприватизационен контрол – до 10.02.2016 г.;
1.6. срок за внасяне на депозит за у частие – най-късно до 17 ч. (българско време) на
22.02.2016 г.;
1.7. Срок за подаване на оферти – до 17 ч.
(българско време) на 22.02.2016 г.
2. Ут върж дава изменени я в конк у рсната
документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 690 392 броя
акции, представляващи 100 % от капитала на
„НИТИ“ – ЕА Д, Казанлък, в съответствие с
т. 1 от решението.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6550
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ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 55-29
от 8 септември 2015 г.

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 55-20-2
от 8 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация на кв. 16, 17 и 18, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас, с което се
променя трасето на обслужваща улица между о.т.
24, о.т. 26, о.т. 27 и о.т. 28, промяна границите на
УПИ III, УПИ IV, УПИ VII и УПИ VIII, в кв. 17
и обособяване на УПИ XI, УПИ XII, отреден „за
археология“, и УПИ XIII. Oтпадане на предвидената тупикова улица от о.т. 6 до о.т. 7, промяна
границите на УПИ III, УПИ IV, УПИ VI, в кв. 16
и обособяване на УПИ XXVI, УПИ XXVII и УПИ
II, отреден „за археология“ – публична общинска
собственост, в кв. 16, промяна на бордюрните линии на главна улица от о.т. 2, о.т. 5 до о.т. 9, о.т.
4 до о.т. 10, като за достъп до УПИ V, кв. 16, се
обособява алея с усилена настилка, с широчина
4 м, в обвръзка с уличната мрежа, при о.т. 12,
промяна границите на УПИ VI и УПИ VIII,
в кв. 18 и обособяване на УПИ ІХ, УПИ X, УПИ
XI, отреден „за археология“, промяна границите
на УПИ ІІІ, в кв. 19 и обособяване на УПИ ІV и
УПИ V съгласно приложения проект за изменение.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
6531
РЕШЕНИЕ № 55-21-3
от 8 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на трасе за нова велосипедна алея
от кв. Ветрен до кв. Банево, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл. № 060024 и 000256 по
КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на
устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на
гр. Бургас като продължение на трасето на велоалеята в границите на урбанизираната територия.
Предвид обществената значимост на проекта, с
който се изгражда обект от първостепенно значение, което обуславя и необходимостта от спешната
му реализация, Общинският съвет – гр. Бургас,
допуска предварително изпълнение при условията
на чл. 60 АПК.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
6570
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен ус т ройс т вен п ла н – п ла н за рег ула ц и я
(ПУП – ПР) за УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ,
УПИ Х и УПИ ХІІ в кв. 13 и УПИ І, УПИ ІІ,
УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ
и УПИ ІХ в кв. 14, местност Рибарско селище
(бивша Ченгене скеле), землище Крайморие,
гр. Бургас, с който се изменят северозападните
регулационни граници на УПИ І в кв. 13 и УПИ
І в кв. 14, отредени „за алея и озеленяване“, като
същите се провеждат по имотните граници на
ПИ с проектни идентификатори 07079.10.1213,
07079.10.1214 и 07079.10.937 по приетата специализирана кадастрална карта на морски плаж
Отманли, като едновременно с това се запазват
площите на двата УПИ по действащ ПУП и се
променят регулационните граници и площи на
УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв. 13
и УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ,
УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 14 по плана на с.о.
Рибарско селище при запазване на предназначението и начина на ползване на територията
съгласно приложения проект.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
6571
РЕШЕНИЕ № 55-30
от 8 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на
обслужваща улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 5
и о.т. 3 – о.т. 4 за осигуряване на транспортен
достъп до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по
КК на гр. Бургас в границите на предвидено
разширение на населеното място в устройствени
зони 3/Оз и 7/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, местност Кладенеца (бивша местност Герен
бунар), землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас,
съгласно приложения проект с таблица на засегнатите имоти.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
6572
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РЕШЕНИЕ № 55-31
от 8 септември 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 748
от 31 август 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужваща улица с о.т. 1(9а) – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 –
о.т. 5 за осигуряване на транспортен достъп до
УПИ в границите на устройствена зона 13/Смф
по действащ ОУП на гр. Бургас в местности
Крушата и Прохода (бивша местност Гичита) в
землището на гр. Бургас в предвидено разширение на населеното място съгласно приложения
проект с таблицата на засегнатите от трасето
на улицата имоти.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ветово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел от съществуващ стълб ЖР-87 на
ЕП – Писанец, преминаващ през ПИ 000366 и
ПИ 000342 до МТТ – 100/20/0,4, монтирано на
границата на ПИ 163005 в землището на гр. Ветово, община Ветово
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да се обжалва чрез Община
Ветово пред Административния съд – Русе.
Председател:
Б. Гайтанов
6495

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 1718
от 30 юли 2015 г.

6573

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 746
от 31 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ветово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. кабел, захранващ
ПИ 167002 по К ВС от землище гр. Ветово,
община Ветово
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да се обжалва чрез Община
Ветово пред Административния съд – Русе.
Председател:
Б. Гайтанов
6493
РЕШЕНИЕ № 747
от 31 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ветово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение
от ОТ 28 по плана на гр. Ветово до ПИ 167002
в землището на гр. Ветово, община Ветово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да се обжалва чрез Община
Ветово пред Административния съд – Русе.
Председател:
Б. Гайтанов
6494

На основание чл. 21, ал. 2 в изпълнение на
правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчи
дол, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектиране на: „Кабелна линия 20 kV за ел. захранване на ПИ № 000228,
землище на с. Брестак, община Вълчи дол,
област Варна“ за обект: „Складова база с прилежащи административно-битова част и столова“,
с възложител Димитър Петров Димитров от
гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 408,
вх. 10, ап. 23.
Председател:
Г. Тронков
6562

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1265
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и
5 ЗУТ и Решение на КЗЗ № 06 от 3.09.2015 г.
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
О д о б р я в а п р о е к т н а п о д р о б е н ус т р о й ствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии с обхват поземлен
имот № 71.960 – овощни насаждения, по плана
на новообразуваните имоти в местност Ловна
хижа в землището на гр. Горна Оряховица.
Поземлен имот № 71.960 по плана на новообразуваните имоти в местност Ловна хижа в
землището на гр. Горна Оряховица получава
ново конкретно предназначение – „за жилищни
нуж ди“ – (Ж м), като се определят следните
показатели за имота:
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устройствена зона – Жм;
плътност на застрояване – 60 %;
Кинт. – 1,2;
максимална височина – 10 м;
процент на озеленяване – 40 %;
начин на застрояване – е (свободно).
Председател:
Д. Костадинов
6591

Линиите на трасето са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Севлиево пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
6659

ОБЩИНА ДРАГОМАН

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 156
от 16 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23, чл. 27,
ал. 2 и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Драгоман, реши:
Одобрява проекта на подробен устройствен
план за строителен полигон „15 кантон“ в гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
В. Димитров
6593

РЕШЕНИЕ № 1020
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ, решение № 1 от протокол № 15
от 12.08.2015 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията и молба вх. № ГА13-40 от 26.06.2015 г. от „Рико стил“ – ООД,
Троян, Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с
идентификатор 73198.511.255, парцел VІІІ-255 –
„За ск ладове на ХФЗ – Троян, и ХФЗ – Софи я“ в к вар та л 195 по п ла на на Троя н,
к ат о с е о б о с о бя ва У П И V І І І-2 55, о т р еден
„За д ървообрабо т ва що п ред п ри я т ие“. Обо с о б я в а с е н о в а у л и ц а с О Т 2 014 – 2 01 5 –
2016 – 2017 съгласно приложения проект. Устройствени показатели: устройствена зона – „Предимно производствена – Пп“, с показатели:
плътност на застрояване – до 80 %; коефициент
на интензивност – до 2,5; минимална озеленена
площ – 20 %; застрояване – свободно. Графичната част на проекта е неделима част от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
6559

РЕШЕНИЕ № 157
от 16 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23, чл. 27,
ал. 2 и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Драгоман, реши:
Одобрява проекта на подробен устройствен
план – парцеларен план за транспортен достъп
за „Производствена база за метални изделия,
а дминис т рат ивно -би т ова сг ра да и общеж итие – жилищна сграда“ в УПИ І-21, 22, 23, кв. 1,
м. Окол, гр. Драгоман.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
В. Димитров
6592

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 238
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ във връзка с
чл. 28, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия от ПИ 65927.505.191 до ПИ 65927.31.1 като
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива.
Трасето на елект ропровода е с дъл ж ина
795,58 м. Трасето започва от ПИ 65927.505.191,
преминава през ПИ 65927.31.13, ПИ 65927.31.14,
ПИ 65927.31.7, ПИ 65927.31.6 и достига до  ПИ
65927.31.1 в землището на гр. Севлиево.

РЕШЕНИЕ № 1021
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ, решение № 5 от протокол № 16
от 9.09.2015 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 73198.506.426,
73198.506.471 и 73198.506.472, по кадастралната
карта на гр. Троян, като имот 73198.506.472
се от реж да „За пешеходна а лея“. За имоти
73198.50 6.426 и 73198.50 6.471 се обособя ват
УПИ І-426, отреден „За обществено обслуж-
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ване“, и УПИ ІІ-426, 472, отреден „За отдих
и спор т “, в нов к вар т а л 42 0. Пр омен я с е
уличната рег улаци я югозападно от к варта л
118А, като се обособява нова обслужваща улица – тупик с ОТ 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022
и се създава нов квартал 420. За част от парцел
ІХ – „За ОТПК „Троянска керамика“ – цех „Спас
Балевски“, в кв. 118А, която е извън рамките на
поземлен имот с идентификатор 73198.506.678,
се обособява УПИ ІV, отреден „За озеленяване“,
съгласно приложения проект. Устройствени показатели: за УПИ І-426: Устройствена зона – „За
многофункционално ползване – Ц“, с показатели: плътност на застрояване – макс. 60 %;
коефициент на интензивност – макс. 2,0; минимална озеленена площ – макс. 30 %; застрояване – свободно, етажност – макс. 2; за УПИ
ІІ-426, 471: Устройствена зона – „За многофункционално ползване – Ц“, с показатели: плътност
на застрояване – макс. 20 %; коефициент на
интензивност – макс. 1,0; минимална озеленена площ – макс. 80 %; застрояване – свободно,
етажност – макс. 1. Графичната част на проекта
е неделима част от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
6560
РЕШЕНИЕ № 1022
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ, решение № 13 от протокол № 14
от 22.07.2015 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията и молба вх. № ГА13-42 от 1.07.2015 г. от „Йоанна – 89“ – ЕООД,
Троян, Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за имот с идентификатор 73198.502.459, УПИ VІІ – „За бензиностанция“, кв. 131, гр. Троян, като се обособява
УПИ VІІ-459 – „За бензиностанция“, съгласно
приложения проект. Устройствени показатели:
Устройствена зона – „Предимно производствена – Пп“, с показатели: плътност на застрояване – до 50 %; коефициент на интензивност – до
1,0; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно. Графичната част на проекта
е неделима част от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
6561
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ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1250
от 16 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 906 по протокол № 34 от редовно
заседание на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на 8.08.2014 г., т. 22 от дневния ред; прието
Решение № 1 по протокол № 7 от 8.07.2015 г. на
OЕСУТ при Община Аврен и заявление с вх.
№ М-2244(5) от 16.06.2015 г. от Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“ – Териториална дирекция „Държавен резерв“ – Варна,
Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на обект: „Трасе на захранващ
водопровод за „Складова база държавен резерв – Синдел“, намираща се в поземлен имот
(ПИ) № 000041, землище на с. Синдел, община
Аврен, област Варна, с обща дължина на трасето
1326 метра – окончателен проект, и възложител
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Териториа лна дирек ци я
„Държавен резерв“ – Варна.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ административният акт подлежи на обжалване пред
Административния съд – Варна.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
6638
32. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 52,
ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ,
бр. 98 от 2014 г.), чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2,
т. 6 ЗУТ е издал Заповед № РС-94 от 30.09.2015 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РзС-10
от 15.05.2014 г. (ДВ, бр. 45 от 2014 г.), издадено от
министъра на инвестиционното проектиране, за
подобект: „Резервоар на канализационна помпена
станция за инфилтрат“ към „Регионална система
за управление на отпадъците в регион Велико
Търново“, землището на с. Шереметя, община
Велико Търново. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6581
27. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докторанти
съгласно Решение № 343 на МС от 18.05.2015 г. за
учебната 2015/2016 г. по област на висше образование, професионално направление и следните
докторски програми:
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Форма на
обучение
редов- задочно
но

Медицински факултет
4.

Природни науки, математика и информатика
4.3. Биологически науки

7.

Биохимия

2

0

Генетика

0

3

Микробиология

1

0

Молекулярна биология

2

0

Молекулярна генетика

2

0

Паразитология и хелминтология

1

1

Физиология на животните и човека

2

0

Акушерство и гинекология

4

0

Анестезиология и интензивно лечение

7

2

Белодробни болести

2

4

Вътрешни болести

3

0

Гастроентерология

4

0

Гръдна хирургия

0

1

Дерматология и венерология

2

0

Ендокринология

2

0

Имунология

2

0

Инфекциозни болести

0

1

Кардиология

8

1

Неврология

17

0

Неврохирургия

3

0

Нуклеарна медицина

1

0

Образна диагностика

2

0

Обща медицина

1

0

Обща хирургия

4

1

Ортопедия и травматология

2

0

Педиатрия

2

0

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

1

0

Психиатрия

4

1

Сърдечно-съдова хирургия

3

0

Урология

1

0

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

3

0

Обществено дентално здраве

0

1

Терапевтична стоматология

3

0

Хирургична стоматология

0

2

Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

Факултет по дентална медицина
7.

Здравеопазване и спорт 7.2. Стоматология
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обучение
редов- задочно
но

Фармацевтичен факултет
4.

Природни науки, мате4.2. Химически науки
матика и информатика
Биоорганична химия, химия на
природните и физиологично активни вещества

1

0

Теоретична химия

1

0

Фармацевтична ботаника

1

0

Токсикология

2

0

Фармакогнозия и фитохимия

2

0

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

0

1

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

3

0

Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

7

15

Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)

2

1

4.3. Биологически науки
7.

Здравеопазване и спорт 7.3. Фармация

Факултет по обществено здраве
7.

Здравеопазване и спорт 7.4. Обществено здраве

Пр од ъ л ж и т е л но с т т а н а док т о р а н т у ри т е
е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно
изискванията в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в МУ – София: 1.
за явление до ръководи тел я на съот вет ното
приемащо структурно звено (в случая до декана
на съответния факултет); 2. европейски формат
автобиография; 3. копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението или уверение за
успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за
участниците в конкурса за задочна докторант у ра; 5. д ру г и док у мен т и, у до с т оверя ва щ и
интереси и постижения в съответната научна
област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща
такса за обучение съгласно Закона за висшето
образование. Срок за подаване на документи
за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет – София – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в съответните структурни
звена на адрес: Медицински факултет – 1431
София, ул. Здраве 2, деканат, ет. 1, стая 118,
сектор „Наука“; за справки – тел. 02/952 05 21
и 02/91 72 787. Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски 1, сектор

„Наука“ – г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954
13 21. Фармацевтичен факултет – 1000 София,
ул. Дунав 2, деканат, ет. 2, стая 53; за справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/92 36 504.
Факултет по обществено здраве – 1527 София,
ул. Бяло море 8, деканат; за справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 02/94 32 304.
6000
47. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през август 2015 г. са продадени следните обекти:
1. Помещение – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.4082.6191.3.163, София,
ж.к. Младост-1, бл. 1В, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
продаден на Лъчезар А лександров Симеонов за
81 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Магазинно помещение, София, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 180, между вх. А и вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, продаден на „Агенция по качество
и безопасност на стоките – Смило“ – ЕООД,
представлявано от Атанас Смилов Смилов, за
186 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.4082.6113, София, ж.к. Младост-1, кв. 1,
ул. Д и м и т ър Мол лов и лока л но п лат но на
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бул. Цариградско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, продаден
на „Оксиа“ – ЕООД, представлявано от Виктор
Георгиев Сергиев, за 1 512 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 302 400 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 1 814 400 лв., изплатени
изцяло от купувача.
4. Сграда с пл. № 22 (бивш пл. № 25) в
УПИ I, кв. 2, м. Западен парк,  С офия, бул. Сливница 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Илинден“, продадена на Димитър
Тодоров Сулев за 223 000 лв., изплатени изцяло
от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
5. Помещение до трафопост – самостоятелен
обект в сграда с пл. № 863 в УПИ XV, кв. 151,
София, ул. Славовица, до XXIX ДКЦ, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, продадено на „Бримекс“ – ООД,
представлявано от Нели Маринова Михайлова,
за 112 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС).
6. Магазин № 2, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 33, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слат ина“, п рода ден на
„Фармадент – Био“ – ООД, представлявано от
А лександрина Станкова Илиева, за 42 000 лв.,
изп лат ен и изц я ло о т к у п у вача. Сдел ката е
освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
7. П о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
68134.4090.498 в УПИ XXII и УПИ XVIII, кв. 2,  
м. в.з. Американски колеж – I ч., София, ул. 182,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, продаден на „МДВ Консулт“ – ООД,
представлявано от Милен Христов Петров, за
55 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 11 000 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер  
66 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
6553
91. – Общ и н а Ас еновг р а д н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
парцеларен план за обект: „Водоснабдяване
група Горнослав“ – ремонт на съществуващите
захранващи водопроводи за селата Горнослав
и Червен в обсега на техния сервитут“. Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в Информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6594
50. – Община Бургас на основание чл. 128,
а л. 1 З У Т с ъ о б щ а в а н а з а и н т е р е с у в а н и т е
собственици по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че е
изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация

ВЕСТНИК
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за обслужваща улица между кв. 49 и кв. 50 по
плана на Промишлена зона „Север“, Бургас,
в обхват между о.т. 666 – о.т. 742. Проектът е
изложен за разглеждане в дирекция ЦАУ „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
6574
50а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са изработени проекти на: 1. подробен устройствен
план – план за улична регулация, за обслужваща улица с о.т. 24а – о.т. 24 – о.т. 28 – о.т. 29,
о.т. 24 – о.т. 25 – о.т. 26 и о.т. 25 – о.т. 27 – о.т. 28
за осигуряване на транспортен достъп до имоти
07079.5.1485 и 07079.5.1486 в местност Елентарла, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас; 2.
подробен устройствен план – парцеларен план,
за трасе на външен водопровод за захранване
на имоти 07079.5.1485 и 07079.5.1486 в местност
Елентарла, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас. Проектите са изложени за разглеждане в
кметството в кв. Долно Езерово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
6575
50б. – Община Бургас на основание чл. 128,
а л. 1 З У Т с ъ о б щ а в а н а з а и н т е р е с у в а н и т е
собственици по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – план за улична регулация, за обслужващи
улици в местност Талисмана (бивша местност
Муската) в обхват на масиви 71, 72, 77 и 82,
землище на гр. Бу ргас, в устройствена зона
07079/22, част от район 2 по КК на гр. Бургас.
Проектът е изложен за разглеждане в дирекция
ЦАУ „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
6576
1. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за кв. 1, кв. 2 и кв. 3 от
Зона Смф1 (м. Джанаварски път, Караулницата),
район „Вл. Варненчик“, и улична регулация от
о.т. 1 до о.т. 21. Планът е изложен в район „Вл.
Варненчик“ при Община Варна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПРЗ до Община Варна чрез
район „Вл. Варненчик“.
6595

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

31. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015,
местност Вадата, землище на с. Големаните,
община Велико Търново, с цел промяна предназначението на земеделска земя за жилищни
нужди и ПУП – парцеларен план за външно
водоснабдяване и външно ел. захранване на
имотите. Проектът се намира в кметство Килифарево, стая 11. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново.
6627
83. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на
поземлен имот № 61875.77.3 по кадастралната
карта на с. Райнино – стопански двор, община
Исперих, област Разград. Проектът е изложен
в стая № 1 на Община Исперих На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – гр. Исперих, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6596
49. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и заявление вх. № ГР-682 от 8.06.2015 г.
от Цвета Владова Симеонова съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект
от лицензиран геодезист за нанасяне на имот
с проектен № 10 в строителния полигон на
махала Градеж – Раевци, кв. Белица, община
Ихтиман, Софийска област. Имотът е собственост на Цвета Владова Симеонова съгласно
нотариален акт № 100, том ІІ, дело № 776 от
1989 г. Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при
Община Ихтиман и на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения
и възражения до общинската администрация.
6597
73. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот 83106.41.27, собственост на Стоян
Лазаров Лазаров, преминаващ през поземлени
имоти № 38.32 – частна нива; № 38.516 и №
41.52 – полски пътища; № 41.27 – частна нива,
в землището на с. Шейново, ЕК АТТЕ 83106,
община Казанлък, с дължина на ел. трасето
159 м  и сервитут 95 кв. м. В едномесечен срок
от обнародването в  „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 11 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
6628
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72 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи електропровод 20 kV с дължина на трасето
479 м и водопровод с дължина на трасето 76 м
до ПИ 099004, м. До селото, по КВС на землище
Гелеменово, преминаващи през ПИ № 000257,
000349, 000641 и 500006 – полски пътища, и
през ПИ № 000072 – републикански път ІІ-37,
съгласно изчертаните с червено и зелено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
6586
7. – Община гр. Попово, област Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен
проект, за обект „Преносен газопровод Южен
поток на територията на Република България“,
включващ парцеларни планове за трасето на
газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа
инфраструктура, през землищата на с. Водица,
с. Гагово, с. Дриново, с. Еленово, с. Кардам, с.
Ковачевец, с. Ломци, с. Осиково, с. Паламарца,
гр. Попово и с. Тръстика на територията на
община Попово. Проектната документация е
изложена за разглеждане в стая 305, ет. 3 в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен пран до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6629
10. – Областният управител на област Пловдив на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересу ваните лица, че във връзка с
чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено Разрешение за
строеж № РД-20-95 от 6.10.2015 г. на възложителя
Министерство на отбраната с адрес гр. София,
ул. Дякон Игнатий 3, ЕИК:000695324, да извърши
строително-монтажни работи съгласно одобрения на 5.10.2015 г. работен инвестиционен проект
за обект: „Оптична кабелна линия „9311-25/
ТШ2 – 115-2421/ТШ2“, попадаща в териториите на общините „Марица“, Калояново, Хисаря
и Карлово, област Пловдив. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
6664
8. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план на трасе на кабелна линия за
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външно електрозахранване с дължина около
133 м в участъка, преминаващ през земеделска
територия – поземлен имот с идентификатор
78080.142.138, общинска собственост, в землището на с. Царацово, община „Марица“, област
Пловдив. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица, които
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
,,Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация ,,Марица“,
област Пловдив.
6598
4. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 1 от протокол № 23 от 29.09.2015 г. на ЕСУ Т е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за регулация, на ЖР Хисаря южно от ул. Бяла
Слатина и ул. Белоградчик, Хасково. Проектът
се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. І, стая № 13,
и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
6599
4а. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава че с решение по т. 1 от
п ро т окол № 23 о т 29.09.2015 г. на ЕС У Т е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – план за улична регулация на квартали
902 и 903, ЖР Орфей 3, Хасково. В кв. 902 и
903 по плана за улична регулация на ЖР Орфей 3, Хасково, се проектират задънени улици,
които ще осигуряват достъп до възможно наймного вътрешни имоти, както следва: В кв. 902:
Проектира се задънена улица с ширина 4,50 м
с нови осови точки 121, 122, 123. Улицата се
предвижда да обслужва имоти с идентификатори
77195.708.42, 77195.708.37 и 77195.708.36. Проектира се задънена улица с ширина 4,50 м с нови
осови точки 124, 125, 126, 127 и 128. Улицата
се предвижда да обслужва имоти с идентификатори 77195.708.44, 77195.708.43, 77195.708.79,
7 71 9 5.7 0 8 . 8 0 , 7 71 9 5.7 0 8 . 416 и 7 71 9 5.7 0 8 .7 7.
В кв. 903: Проектира се задънена улица с ширина 4,50 м с нови осови точки 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134. Улицата се предвижда да обслужва имоти с идентификатори 77195.708.456, 77195.708.457,
7 7 1 9 5 .7 0 8 . 4 0 5 , 7 7 1 9 5 .7 0 8 . 5 4 , 7 7 1 9 5 .7 0 8 . 6 8 ,
77195.708.69, 77195.708.72 и 77195.708.73. Планът за регулация е нанесен с кафяви и зелени
линии, надписи и щрихи в проекта. Проект ът се нам и ра в д и рек ц и я „Ус т ройс т во на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. І,
стая № 13, и може да бъде разгледан от всички
заинтересовани лица. Приемни дни – всек и
вторник и четвърт ък от 9 до 12 ч. Съгласно ч л. 12 8, а л. 5 ЗУ Т в ед номе с ечен с р ок
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от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
6600
5. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
п лан – изменение на п лана за рег улаци я и
застрояване на кв. 248, 252, 256, 255, 254, 253,
гр. Хасково. Измен я се уличната рег улаци я
на ул. Стара планина в участъка западно от
пл. Спартак до кръстовището с ул. Брегалница.
Новите регулационни линии са съобразени с
изградените намясто улично платно, сгради и
огради. Измества се осовата линия, вследствие
на което се изместват осови точки 103, 104, 105,
107 и 108. Премахва се о.т. 106. Поставят се
нови осови точки 3634, 3635, 3636. Ширината на
улицата от о.т. 105 на северозапад до о.т. 103 е
17,50 м, а от о.т. 105 на югоизток до о.т. 108 е
11,50 м. Премахва се улица с осови точки 2733,
1211, 1213, 1216а. Западно от осова точка 1215
се проектира задънена улица с осови точки
1215, 1216, 1216а и нова осова точка 3642. Пространството между квартали 256, 301 и 300 се
оформя като площад с нови осови точки 3637,
3638, 3639, 3640, 3641. Уличнорегулационните
линии на к в. 301 и к в. 30 0 не се промен ят.
Регулационните линии на кв. 256 се изменят,
като се съобразяват със съществуващите намясто огради и тротоари. Проектира се нова
улица в квартал 248. Новата улица е с нови
осови точки 3628, 3629, 3632, 3633. Улицата е с
ширина 9 м с две платна по 3 м и два тротоара
по 1,50 м. Проектират се две задънени улици с
нови осови точки о.т. 3629 до о.т. 3630 и от о.т.
3632 до о.т. 3631. Пространството между двете
улици се оформя като паркинг с 8 паркоместа.
Оформя се нов квартал с нов номер 860, ограничен от улици с осови точки 103, 104, нова
3628, нова 3633, 149. Променя се конфигурацията
на квартал 248, като се ограничава от улици
с осови точки нова 3628, нова 3633, 148, нова
3634. В квартал 860 се проектират нови урегулирани поземлени имоти, като вътрешните
регулационни линии се поставят в съответствие
с имотните граници на поземлените имоти,
както следва: УПИ I-714.9 по имотните граници
на поземлен имот 77195.714.9; УПИ II-714.10 по
имотните граници на поземлен имот 77195.714.10;
УПИ III-714.11 по имотните граници на поземлен
имот 77195.714.11; УПИ IV-714.12 по имотните
граници на поземлен имот 77195.714.12; УПИ V –
За жилищно строителство и обществено обслужване, по имотните граници на поземлен
имот 77195.714.13; УПИ VI – За жилищно строителство и обществено обслужване, по имотните граници на поземлен имот 77195.714.14.
Вследствие изменението на уличната регулация
се променят регулационните линии на някои
у регулирани поземлени имоти в обхвата на
разработката, както следва:
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В квартал 248: Премахва се УПИ I – За обществено жилищно строителство и магазини.
Проектират се два нови урегулирани поземлени
имота, а именно: УПИ I – За жилищно строителство и обществено обслужване, за поземлен
имот 77195.714.17; УПИ II – За жилищно строителство и обществено обслужване, за поземлен
имот 77195.714.16. Югозападната регулационна
граница на УПИ II – За жилищно строителство
и обществено обслужване, следва изменената
уличнорегулационна линия.
В квартал 252: Изменя се югозападната регулационна граница на УПИ I – За обществено
жилищно строителство, която следва новата
уличнорегулационна линия и се отрежда „За
жилищно строителство“.
В квартал 256: Изменят се регулационните граници на УПИ I – За училище, и УПИ
II – За спор т на за ла и хо т ел, кат о рег улационната граница меж ду двата у регулирани
поземлени имота се проектира по имотната
граница между поземлени имоти 77195.723.58
и 77195.723.3, а югозападните граници следват
изменената уличнорегулационна линия. УПИ
II – За спортна зала и хотел, се отрежда „За
спортен комплекс“. Проектира се нов урегулиран поземлен имот с нов номер УПИ III и се
отрежда „За озеленяване“.
В квартал 255: Изменя се източната регулационна граница на УПИ VI – За младежки
дом, като се поставя в съответствие с източната
имотна граница на поземлен имот 77195.723.60.
В квартал 254: Изменят се североизточните
регулационни граници на У ПИ V I, У ПИ V,
УПИ IV, УПИ III, УПИ II, УПИ I, които следват изменената ули чнорег улационна лини я.
Изменените урегулирани поземлени имоти се
отреждат за следните поземлени имоти: УПИ
VI се отрежда за имот 77195.715.379; УПИ V
се отрежда за имот 77195.715.451; УПИ IV се
отрежда за имоти 77195.715.376 и 77195.715.375;
УПИ III се отрежда за имот 77195.715.374; УПИ
II се отрежда за имот 77195.715.373; УПИ I се
отрежда за имот 77195.715.372.
В квартал 253: Изменят се североизточните
регулационни граници на УПИ VII, УПИ VI,
УПИ V, УПИ IV – За обществено обслужване и
жилища, УПИ III – За обществено обслужване
и жилища,  УПИ I – За куклен театър и магазини, които следват изменената уличнорегулационна линия. Три от изменените урегулирани
поземлени имоти се отреждат за поземлени
имоти, както следва: УПИ VII се отрежда за
имоти 77195.715.369 и 77195.715.368; УПИ VI
се отрежда за имот 77195.715.366; УПИ V се
отрежда за имот 77195.715.365. За останалите
три изменени урегулирани поземлени имота не
се променя отреждането.
Изменението на плана за регулация е нанесено
с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи в
проекта. С изменението на плана за застрояване
за новообразувания кв. 860 се предвижда запазване на съществуващите сгради на основното
застрояване в УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV,
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УПИ V – За жилищно строителство и обществено
обслужване, и УПИ VI – За жилищно строителство и обществено обслужване, като се предвижда
ново допълващо застрояване съгласно графичната част на проекта. УПИ I, УПИ II, УПИ III,
УПИ IV, УПИ V – За жилищно строителство и
обществено обслужване, и УПИ VI – За жилищно
строителство и обществено обслужване, кв. 860
по плана на гр. Хасково, са в устройствена зона
„Жг“ – жилищна зона с преобладаващо застрояване с голяма височина, при следния режим на
застрояване: за УПИ I: етажност – до 3 етажа;
височина – до 10 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 60 %, коефициент на интензивност
(Kинт.) – до 1,2, минимална озеленена площ
(Позел.) – 40 %, начин на застрояване – свободно
(е); за УПИ II и УПИ IV: етажност – до 3 етажа;
височина – до 10 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 60 %, коефициент на интензивност
(Kинт.) – до 1,2; минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %, начин на застрояване – свързано (д);
за УПИ III: етажност – до 3 етажа; височина –
до 10 м, плътност на застрояване (Пзастр.) –
до 70 %; коефициент на интензивност (Kинт.) –
до 2; минимална озеленена площ (Позел.) – 30 %;
начин на застрояване – свързано (с); за УПИ
V – За жилищно строителство и обществено обслужване: етажност – до 5 етажа, височина – до
15 м, плътност на застрояване (Пзастр.) – до
70 %, коефициент на интензивност (Kинт.) –
до 2; минимална озеленена площ (Позел.) – 30 %,
начин на застрояване – свободно (е); за УПИ
VI – За жилищно строителство и обществено
обслужване: височина – над 15 м; плътност на
застрояване (Пзастр.) – до 80 %, коефициент
на интензивност (K инт.) – до 3; минимална
озеленена площ (Позел.) – 20 %, начин на застрояване – свободно (е). УПИ II – За спортен
комплекс, кв. 256, Хасково, е в устройствена
зона „Ц“ – централна зона, със следния режим
на застрояване за имота: височина – над 15 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %,;
коефициент на интензивност (K инт.) – до 3;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свързано (д). Линиите
на застрояване са съгласно графичната част
на проекта. Проектът се намира в дирекция
„Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. І, стая № 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6601

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, обявява, че с жалба на „ВиК“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Петрич, ул. Екзарх
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Йосиф 2, представлявано от управителя Илиан
Ангелов Ушев, се оспорва Заповед № І-С-177
от 14.08.2015 г. на заместник-кмета по „ТСУ
и ОР“ на община Петрич, с която е одобрено
изменение на подробен устройствен план: план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
урегулиран поземлен имот (УПИ) І и УПИ
ІV, кв. 73 по плана на гр. Петрич, с отреждане
„За управление на ВиК“, като се образу ват
нови УПИ: УПИ ІV-7921 с площ 525 кв. м с
отреждане „за жилищно строителство“, УПИ
ХХІІ-3918, 7921 с площ 521 кв. м с отреждане
„за жилищно строителство“ и УПИ ХХІІІ-3918
с площ 524 кв. м с отреждане „за жилищно
строителство“, и ПЗ на новообразуваните УПИ,
с искане за отмяната є като незаконосъобразна.
По жалбата на „ВиК“ – ЕООД, гр. Петрич, е
образувано адм. д. № 710/2015 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.11.2015 г. от 10 ч. в зала 001.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“, а именно: чрез подаване на заявление до съда, което
трябва да съдържа: а) трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; г) номер на делото; д) акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
з) подпис на заявителя. Към заявлението се
прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения
срок. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя.
6665
А дминистративни ят съд – Видин, на основание ч л. 218, а л. 2 ЗУ Т съобща ва, че е
постъпила жалба от Ирена Никифорова Тодорова, действаща чрез пълномощника си адв.
Красимир Тодоров от АК – Видин, със съдебен
адрес Видин, ул. Цар А лександър II № 3, ет. 1,
офис 10, против Решение № 44 от 22.05.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Видин, с което е одобрен
проект на ПУП – ПР и ПЗ за преструктуриране
на ж.к. Панония в гр. Видин, ведно с план-схема
по част водоснабдяване и канализация и плансхема по част електроснабдяване (ДВ, бр. 52
от 2015 г.). По жалбата е образувано адм. дело
№ 318/2015 г. по описа на А дминистративния
с ъ д – Ви д и н , н а с р очено з а р а з г леж д а не в
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открито съдебно заседание на 25.11.2015 г. в
9,30 ч. Заинтересованите лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявлението със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
6642
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че сдру жение с общественополезна дейност
„Сдружение на пострадалите имуществено от
недобросъвестността на Община К юстендил
(СПИНОК)“ – К юстендил, оспорва Решение
№ 959 от 3.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, с което е обявен публичен търг с явно
наддаване за продажба по реда на ЗПСК на два
недвижими имота – частна общинска собственост, представляващи двуетажна масивна сграда – „Чифте баня“, и двуетажна монолитна сграда – Бръснаро-фризьорски салон, в Кюстендил.
По жалбата е образувано адм. дело № 47/2015 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 18.11.2015 г. от 10,30 ч.
6602
А дминистративният съд – София област,
2-ри състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 719/2015 г.
по описа на съда, като предмет на оспорване е
Решение № 1407 по протокол № 50 от 16.07.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, с което
променя свое Решение № 1242 по протокол № 45
от 19.02.2015 г., като отменя т. 15 от същото.
Страни по делото са: 1. жалбоподател – Благой Ангелков Благоев – и.д. кмет на община
Елин Пелин, с адрес за призоваване гр. Елин
Пелин; 2. административен орган: Общински
съвет – гр. Елин Пелин; 3. страна – Софийска
окръжна прокуратура. Делото е насрочено за
2.12.2015 г. от 9,30 ч.
6666
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Пламен Иванов Великов
с последен адрес област Разград, гр. Исперих,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
8.12.2015 г. в 10 ч. кат о о т вет ник по г р. д.
№ 735/2015 г., заведено от Хатче Ш. Салим за
връчване на съдебни книжа по чл. 131 ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6603
Карнобатският районен съд, г ра ж данска
колегия, 2-ри състав, призовава Недка А лександрова Александрова с последен адрес област
Бургас, гр. Карнобат, кв. Люляците № 152, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.12.2015 г.
в 10 ч. като страна по гр. д. № 717/2015 г., заведено от „Банка ДСК“ – ЕА Д. Призованата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6653
Карнобатският районен съд, г ра ж данска
колегия, 2-ри състав, призовава Чанко А лек-
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сандров Михайлов с последен адрес област
Бургас, община Карнобат, с. Екзарх-Антимово, ул. Китка 2, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 21.12.2015 г. в 10 ч. като страна
по г р. д. № 717/2015 г., заведено о т „Банка
ДСК“ – ЕА Д. Призованият да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6654
С л и вн и ш к и я т ра йонен с ъд, г ра ж да нско
о тделен ие, ІІІ с ъс та в, у ведом я ва Три п лекс
Корп., Република Сейшели, Мае, Виктори я,
ул. Франсис Рашел, Сау нд енд ви жън хаус,
представл явано от Каратзиос Константинос
Христос, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 157/2015 г. на РС – Сливница, образувано
по предявен от „И Ар Би Лизинг“ – ЕА Д, иск
за развод с правно основание чл. 270, ал. 2 и
чл. 278, ал. 4 ГПК, и указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на СлРС за
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6643
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 80 състав, призовава в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Махмуд Акбал, турски гражданин, роден на
10.04.1962 г. в Република Турция, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията
на Софийск и я районен съд, ІІІ г ра ж данско
отделение, 80 състав, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 54, по гр. д. № 65145/2014 г., да получи
препис от искова молба и приложенията, подадена от АСП ДСП „Лозенец“, с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
6584
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 15, ал. 3 ЗСН с решение № 322 от 1.10.2015 г.
по ф.д. № 3555/2003 г. вписа в регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел следните
промени относно регистрираните обстоятелства
за сдружението с нестопанска цел „Сдружение за напояване „Старосел“ – с. Старосел:
1. Разширяване територи ята на „Сдру жение
за напояване Старосел“ с още 1024,775 дка от
землището на с. Мътеница, община Хисаря,
облас т П ловд и в, коя т о т ери т ори я обх ва ща
масив № 002 с площ 185,932 дка от местността
Пендьов орех, масив № 003 с площ 165,475 дка
от местността Дъбравата, масив № 004 с площ
202,347 дка от местността Орта Йол, масив № 005
с площ 60,102 дка от местността Пендьов орех,
масив № 006 с площ 65,993 дка в местността
Късото дере, масив № 007 с площ 193,631 дка
от местността Черно място и масив № 008 с
площ 133,282 дка от местността Даалийската
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чешма, включващи 369 броя имоти, разпределени между 231 собственици, от които молби
за приемане са подали 127 лица, притежаващи
187 броя имоти с обща площ 532,779 дка. 2.
Разширяване хидромелиоративната структура
на „Сдружение за напояване Старосел“ с едно
съоръжение – изк уствена водна площ – язовир А лмалъка, в землището на с. Мътеница,
местност та Селището, представл яващ имот
№ 000161. 3. Промени в устава на сдружението:
в чл. 9, ал. 1 в края на последното изречение се
добавя: „1024,775 дка от землището на с. Мътеница, община Хисаря, област Пловдив, която
територия обхваща масив № 002 с площ 185,932
дка от местността Пендьов орех, масив № 003
с площ 165,475 дка от местността Дъбравата,
масив № 004 с площ 202,347 дка от местността
Орта Йол, масив № 005 с площ 60,102 дка от
местността Пендьов орех, масив № 006 с площ
65,993 дка в местността Късото дере, масив
№ 007 с площ 193,631 дка от местността Черно
място и масив № 008 с площ 133,282 дка от
местността Даалийската чешма, вк лючващи
369 броя имоти“. В чл. 10 се създава т. 8: „8.
Изкуствена водна площ МЗХ – язовир А лмалъка, в землището на с. Мътеница, местността
Селището, представляващ имот № 000161.“
6652

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация на ръководител полети БУЛАТК А,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14
от устава на БАРП БУЛАТК А свиква общо
с ъбра н ие на 20.11.2015 г. в 10 ч. в С офи я,
бул. Брюксел 1, в сградата на ДП РВД при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
УС на БАРП БУЛАТК А; 2. избор на нов УС
на БАРП БУЛАТК А; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6583
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско научно дружество
по спортна медицина и кинезитерапия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.11.2015 г. в 16 ч. на адрес София,
Студентски град, Национална спортна академия,
зала А2, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. избор на ръководни органи на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6646
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация за обучение на зрително затруднени
деца, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, ал. 4 от устава свиква общо събрание на
асоциацията на 25.11.2015 г. в 13 ч. във Варна
в залата на СОУ за деца с нарушено зрение
„Проф. Ив. Шишманов“ , при следния дневен ред:
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1. отчет за дейността на асоциацията в периода
2008 – 2015 г.; 2. приемане на промени в устава
на асоциацията; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. разни.
6647
681. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Конфедерация на работ од ат е л и т е и и н д ус т ри а л ц и т е в Бъ л г ари я
(КРИБ) – Гласът на българския бизнес“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 25.11.2015 г.
в София, хотел „София хотел Балкан“ (бивш
„Шерат он“), в 16,30 ч. п ри след н и я д невен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за периода октомври 2014 г. – септември
2015 г.; 2. финансов отчет за периода октомври
2014 г. – септември 2015 г. и приемане проект
на бюджет за 2016 г.; 3. отчет на контролния
съвет за периода октомври 2014 г. – септември
2015 г.; 4. промени в устава на сдружението; 5.
промени в състава на управителния и на контролния съвет; 6. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще бъде законно колкото
и членове да са се явили. Отменя се обнародваната покана за свикване на общо събрание
на сдружението (ДВ, бр. 77 от 2015 г., стр. 63).
6648
17. – Управителният съвет на сдружение
„Синдикат на служителите в Министерство
на вътрешните работи“, София, на основание
раздел ІІ, чл. 34, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 1 и 2
във връзка с чл. 22, т. 4, раздел І от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква втори
конгрес на 28 и 29.11.2015 г. в 14 ч. в комплекс
„Лесопарка“, гр. Лясковец, при следния дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на
управителния съвет, финансовия отчет и изпълнението на основните насоки през срока на
мандата; 2. приемане на промени в устава; 3.
приемане на основните насоки за дейността на
синдиката и програма за тяхното изпълнение за
периода 2016 – 2021 г.; 4. избор и освобождаване
на членовете на управителния съвет; 5. избор
на председател и членовете на националната
контролна комисия; 6. приемане на бюджета
на ССМВР за 2016 г.
6604
10. – Управителният съвет на Български
съюз по заваряване, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
съюза на 30.11.2015 г. в 11,30 ч. в зала № 2140
(блок 2) на Техническия университет – София,
при следния дневен ред: 1. отчет за изтеклия
период; 2. финансов отчет; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6582
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хидроенергия – асоциация на
стратегическите инвеститори в производството
на енергия от водноелектрически централи в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на 30.11.2015 г. в 10 ч.
в София, пл. Позитано 2, ет. 4, със следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет и на сдружението за 2014 г.; 2.
финансов отчет за дейността на сдружението;
3. приемане на нови членове на сдружението;
4. обсъждане и приемане на промени в устава
на сдружението; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всички материали по
въпросите от дневния ред са на разположение
на всички членове на сдружението на адреса,
на който ще се проведе общото събрание.
6668
1. – Управителният съвет на Сдружението
на у ниверситетските преподаватели по философия в България (СУ ПФБ) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.12.2015 г. в 18 ч. на официалния адрес
на СУПФБ, София, ул. Козяк 19, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет за дейност та на СУ ПФБ през
изтеклата година; 2. прием на нови членове на
СУПФБ; 3. утвърждаване на годишния бюджет
на СУПФБ; 4. изработване и утвърждаване на
основни насоки за дейността на СУПФБ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6651
89. – Съветът на директорите на Американска търговска камара в България – юридическо
лице с нестопанска цел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 2 от
устава на камарата свиква общо събрание на
членовете на камарата на 8.12.2015 г. в 18,30 ч.
в Радисън Блу Гранд Хотел, пл. Народно събрание 4, София, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на съвета на директорите
за 2015 г.; 2. преглед и приемане на годишния
счетоводен отчет на проверителя за 2014 г.; 3.
приемане на бюджета за 2016 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове на съвета
на директорите; 5. избор на нови членове на
съвета на директорите; 6. други. Поканват се
всички членове на камарата или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на камарата: София,
Бизнес Парк София, Младост 4, сграда 2, етаж
6. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 7 от устава
на камарата общото събрание ще се проведе
същия ден в 19,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6607
182. – Управителният съвет на Бургаската
търговско-промишлена палата (БсТПП) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1, 2, 3 и 4
от устава на БсТПП свиква на 24.11.2015 г.
в 14 ч. в за ла „Ком пас“ на хо т ел „Бъ л гария“ – Бургас, общо събрание на членовете на
БсТПП при следния дневен ред: 1. приемане
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на отчет на управителния съвет на БсТПП за
дейността на палатата през периода октомври
2010 г. – ноември 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет на БсТПП; 3. промени в устава на
БсТПП във връзка с организационната структура и статута на палатата; 4. приемане на
бюджет на БсТПП за периода 2015 – 2020 г.;
5. приемане на основни насоки за дейността на
БсТПП за периода 2015 г. – 2020 г.; 6. избор на
управителен и контролен съвет на БсТПП. При
липса на кворум на основание чл. 27, ал. 4 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
6609
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство“ на
ОУ „Стефан Караджа“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 9.12.2015 г. в 17 ч. във
Варна, ул. Братя Бъкстон, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието; 2. доклад за дейността на сдружението за
изминалия период; 3. разисквания по доклада;
4. доклад за финансовото състояние на сдру-
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жението, определяне и приемане на бюджета
за 2016 г.; 5. освобождаване на стари членове;
6. приемане на нови пълноправни членове; 7.
предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на
развитието на сдружението. Поканват се всички
членове лично да присъстват на общото събрание. Членовете на сдружението участват в
общото събрание лично. При липса на кворум
на основание чл. 25 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 18 ч.
6605
52. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство при СОУ „Цанко Церковски“ –
г р. Полск и Т р ъмбеш, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 14.12.2015 г. в 17 ч. в Полски Тръмбеш, СОУ
„Цанко Церковски“, при следния дневен ред: 1.
избор на нов управителен съвет на сдружението; 2. избор на председател на сдружението; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на явилите се членове.
6669
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